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Cap. IV - S e r v i ç o s às E m p r e s a s : da c o n c e n t r a ç ã o 
metropolitana à desconcentração periférica. Estudo 
de casos no NO de Portugal Continental 

Cap. IV.I- Proces sos de concentração m e t r o p o l i t a n a dos 
Serviços às Empresas: especificidades e l imitações. 
O caso da Área Metropolitana do Porto (AMP) 

1. Introdução - enquadramento da AMP na especificidade do seu processo 
de "metropolitanização" 

A dinâmica recente das transformações da base económica das Areas 
Metropolitanas (AMs) dos países desenvolvidos tem sido marcada, 
sobretudo, por processos activos de terciarização, de internacionalização e 
de reestruturação do tecido produtivo. Esses processos têm tido, no entanto, 
uma incidência muito desigual, dependente da especificidade e da evolução 
do quadro económico e territorial em que as AMs se inserem. 

No contexto de Portugal, e considerando as várias componentes do 
denominado proceso de terciarização, a situação da Área Metropolitana do 
Porto (AMP) é completamente diversa da Área Metropolitana de Lisboa 
(AML) (cf. GEOIDEIA/ISMERI, 1992, Vol.II). As tendências recentes da 
reconfiguração do quadro urbano nacional apontam, no entanto, para um 
contexto de desequilíbrio da rede urbana, i.e., para uma clarificação da 
tendência para o reforço da bipolarização funcional das duas AM(s) 
(cf.GASPAR, 1987; MPAT/MARN, 1991 ), particularmente tendo em conta os 
efeitos de concentração de funções direccionais e o acentuar da sua 
capacidade de internacionalização (considerando vários indicadores como o 
investimento directo estrangeiro, o peso das actividades e dos recursos de 
I&D, a incidência do processo de terciarização e o investimento em 
infraestruturas viárias e de telecomunicações). Assim sendo, e apesar do 
dinamismo recente, visível sobretudo a partir de meados da década de 80, o 
reforço direccional da AMP resulta claramente desfavorecido face ao efeito 
macrocéfalo e centrípeto de Lisboa e da AML. Os limites do 
desenvolvimento da AMP definem, assim, um contexto de dupla periferia: 
do país em relação ao núcleo mais desenvolvido dos países da CE, e da AMP 
face ao centralismo de Lisboa e da sua área metropolitana. 
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O processo de terciarização "tardio" da AMP, sobretudo do seu núcleo duro, 
deve ser, por isso, equacionado tendo em conta as limitações que foram 
atrás apontadas. A sobrepolarização nacional de Lisboa e da AML resultam 
da concentração do sector público administrativo, do seu potencial 
demográfico e de consumo, do peso do investimento directo estrangeiro 
(IDE), ..., ou seja, de um efeito genérico de "capitalidade" que reforça 
também a visibilidade internacional da capital como porta de entrada e 
interface do relacionamento económico, político e cultural de Portugal, 
especialmente no quadro comunitário. 

Remetida assim, sobretudo, para um contexto de influência regional, a AMP 
está também limitada pelas características do tecido produtivo nortenho, 
particularmente frágil em indústrias "serviço-intensivas" ( cf. CEDRES, 1993) 
capazes de dinamizar, diversificar e qualificar a fixação metropolitana de 
um volume de oferta de serviços mais concordante com o peso económico do 
NO industrializado. As fragilidades inerentes ao reforço do efeito de 
liderança, de concentração do poder (administrativo, económico, financeiro, 
cultural, etc.) que alguns tipos de serviços induzem, particularmente aqueles 
que têm como mercado-alvo as empresas e a actividade produtiva, estão, 
assim, a inibir um maior efeito centrípeto da metrópole portuense, 
sobretudo quando comparada com Lisboa e a sua Area Metropolitana. Esse 
défice de liderança provocado pelo afastamento aos grandes centros de 
decisão, constitui um dos grandes problemas da metrópole nortenha e é 
cada vez mais incompreensível se atendermos ao peso do potencial 
económico e demográfico instalado na sua esfera geográfica de influência. 

Apesar disso, o modelo dispersivo e centrífugo da AMP está a ser 
confrontado com claros elementos de polarização, cuja marca urbana se 
traduz pela dinâmica recente do imobiliário de escritórios, da expansão e 
diversificação das empresas da fileira financeira, e da hotelaria de negócios, 
particularmente evidente na nova centralidade da Boavista (cf. DOMINGUES, 
1992a e também já referenciada no Cap.I). Como no caso da AML, o ciclo 
recente do investimento público em acessibilidades veio quebrar um longo 
período (desde a primeira metade dos anos 60) de crescimento urbano de 
características espontâneas e difusas, fazendo com que a imagem 
convencional do "Porto e arredores" caminhe aceleradamente para um 
cenário de maior coesão territorial. A afirmação e o reforço, sobretudo, das 
novas centralidades alimentadas pela expansão dos serviços (aqui mais 
dependentes do investimento privado do que do público, e menos do 
investimento estrangeiro, este expressivamente evidente na capital), 
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constituem os elementos mais claros de ruptura com o modelo citado. 
Entretanto, depositam-se expectativas positivas na capacidade de 
internacionalização da AMP. De facto, esta continua a ser a plataforma do 
relacionamento internacional de um tecido produtivo regional fortemente 
exportador ( e importador), situação que é particularmente visível na 
importância que aqui detêm as actividades distributivas ligadas ao 
transporte e ao comércio internacional (lê-se essa situação no dinamismo ou 
no peso das infraestruturas e serviços de transporte e comércio 
internacional, feiras e exposições e evolução do parque hoteleiro de 
negócios) e na emergência e no reforço de um sector financeiro dinâmico e 
diversificado. No quadro do Mercado Único, perspectiva-se também uma 
maior coesão com o eixo de ligação à Galiza, pese embora o atraso dos 
investimentos na rede viária principal e o carácter ainda exploratório das 
soluções institucionais de relacionamento e concertação económica e política. 

A grande incógnita reside, no entanto, rias incertezas actuais do processo de 
modernização do tecido produtivo industrial, não apenas à escala dos limites 
da AMP, mas sobretudo do conjunto do potencial industrial do NO 
português. Daqui depende, em grande parte, o crescimento sustentado dos 
Serviços às Empresas na AMP e, paralelamente, o reforço do seu efeito de 
centralidade. Esse potencial produtivo, no seu conjunto, enfrenta hoje uma 
conjuntura muito desfavorável, cujos resultados são ainda imprevisíveis. A 
questão está em saber se ao longo deste processo activo de triagem 
empresarial, vão ou não emergindo empresas e sectores com uma maior 
sofistificação tecnológica, com uma maior capacidade de fixação de funções e 
emprego qualificado, de inovação de produto e mercado, de maior valor 
acrescentado etc., capazes de catalisarem também a procura, a modernização 
e a diversificação dos serviços avançados, particularmente nos sectores de 
I&D, onde a situação da AMP está particularmente desfavorecida. Está ainda 
por identificar e clarificar quais serão esses núcleos de excelência capazes 
de constituir as rupturas e as diferenças com o panorama convencional da 
predominância dos sectores ditos tradicionais e de mão-de-obra intensiva. O 
futuro dirá se alguns projectos mobilizadores como o do Parque de Ciência e 
Tecnologia do Porto, envolvendo uma articulação mais consequente entre a 
formação superior tecnológica e as necessidades dos sectores industriais 
emergentes, poderão ou não precipitar esse salto qualitativo. 

Utilizando indicadores muito agregados, os quadros seguintes são bem 
demonstrativos das diferenças que actualmente existem entre a AMP e a 
AML, particularmente no que diz respeito às actividades do denominado 
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sector terciár io e, dentro deste, dos Serviços às Empresas 
(cf.GEOIDEIA/ISMERI, 1992, VOL.I). O QUADRO IV.I.3 evidencia tamém a 
desigualdade da composição sectorial da estrutura industrial das duas 
AM(s), sendo particularmente evidente a especialização da AMP nas 
indústrias do Têxtil, Vestuário e Calçado, e, globalmente, o carácter intensivo 
em trabalho que domina o panorama da sua indústria transformadora: o 
índice VAB/Pessoal ao Serviço era, em 1988, de 2727 contos na AML e de 
apenas 1622 na AMP. No contexto do processo de internacionalização, os 
indicadores sobre o Investimento Directo Estrangeiro constantes no QUADRO 
IV.1.4 são bastante expressivos quanto à diferença radical existente entre as 
duas AM(s); o IDE privilegia sobretudo os serviços (cerca de 77% do 
investimento autorizado no regime geral em 1991), particularmente os 
sectores financeiro e imobiliário, e localiza-se em Lisboa (80% do total do 
investimento, no mesmo ano, no distrito de Lisboa). No Regime Contratual, 
os grandes projectos industriais, como o da FORD/VW localizam-se também 
na AML, representando, só este projecto, cerca de 98% do total nacional de 
IDE contratual em 1991. 

QUADRO IV.I.l- Peso relativo do emprego nas Áreas Metropolitanas de 
Lisboa e Porto, nos principais ramos de actividade (1989, 1990) 

AML AMP Lx/AML Porto/A MP AML 
1989 

AMP 
1990 

3 - IndTransformadora 21.8 19.2 27.8 21.9 29.6 48.6 1 

5 - Con3t.Civil;0b.Pub. 30.6 17.0 47.0 35.0 8.0 8.3 

6 - Comércio; Hotelaria 43.8 18.6 60.0 61.5 27.2 21.6 

7 - Transport.;Comuni. 50.0^ 16.4 81.1 H 68.7 ^ 10.6 6.5 

o _ Serviços Empre383 
Imob.; Serv.Finan. 

56.2^ 17.6 84.8 I 82.9 1 10.7 6.3 

9 - Serv.Pub., Pessoais 50.7^ 16.8 65.3 ^ 64.1 ^ 11.7 7.3 

TOTAL Emprego 33.3 17.8 54.6 41.7 706 305 377 395 

População 1 991 26.6 12.3 25.9 25.8 

Fonte : MESS (AML,1989; AMP, 1990) - Quadros de Pessoal 
AML; AMP- Peso relativo face ao emprego nacional em cada um dos ramos de actividade 

considerados 
Lx/AML; Porto/AMP- Peso relativo de Lisboa e Porto face ao emprego da respectiva área 

metropolitana em cada um dos ramos de actividade considerados 
AML 1989; AMP 1990- Estrutura sectorial do emprego 
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QUADRO IV.1.2 - Evolução do peso relativo do emprego nas Áreas 
Metropolitanas de Lisboa e Porto e no Norte Litoral, era alguns ramos 
de actividade, em relação ao Continente (1983, 1990) 

Indústria Comércio, Hotéis 
restaurantes 

Banco3, Seguros 
Imobiliário e 
Serv.Empre3a3 

1983 1987 1990 1983 1987 1990 1983 1987 1990 

AML 28.1 23.2 20.6 47.5 45.3 43.6 60.6 55.7 56.7 

AMP 

Norte Litoral 

20.0 19.3 19.1 

43.7 48.5 50.7 

19.3 18.8 18.0 

25.3 25.3 25.5 

17.2 19.9 17.6 

20.9 24.3 22.2 

Fonte : Relatório do Ambiente e Ordenamento do Território, MPAT/MARN, Lisboa, 
1991, p.25. (dados do MESS) 
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QUADRO IV.1.3 - Indústria Transformadora - distribuição percentual, 
por ramos de actividade, do Valor Bruto da Produção (VBP) e do Valor 
Acrescentado Bruto (VAB) na AML e na AMP 

AM Li3boa AM Porto 

SECTORES DE 
ACTIVIDADE VBP VAB VBP VAB 

Alimentação, bebida3 e tabaco 22.4 20.3 20.3 11.9 

Têxteis, vestuário e couro /calçado 3.9 3.8 27.7 1 3 2 . 4 1 

Madeira e cortiça 1.8 1.8 3.8 4.1 

Papel, gráficas, ed. publicações 10.3 12.6 6.0 7.2 

Químicas 26.3^ 21.8^ 15.0 14.2 

Produtos minerai3 nâo metalíco3 5.5 7.5 2.7 4.2 

Metalúrgicas de ba3e 5.3 4.6 3.9 4.7 

Prod.metalico3, máq., equip, mat.transporte 24.4 27.4 20.4 20.8 

Outras indÚ3tria3 transformadoras 0.1 0.2 0.2 0.3 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

% Nacional do VAB 32.3 | 14.0 

% Nacional do pessoal ao serviço 23.3 17.0 

YAB/pes3oal ao 3erviço (contos) 2 727 1 1 622 

YAB/VBP(%) 34.7 32.8 

Fonte: INE, Estatísticas Industriais, 1988 
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QUADRO IV.I.4 - Investimento Directo Estrangeiro - IDE 
1990 e 1991 

autorizado, 

IDE - Regime Geral 1990 1991 

Agric, Pe3ca, Silvicultura 2.2 0.7 

Indústria 22.8 22.5 

Comércio Gro33Í3ta 
Bancos e Inst.Finari. 
0peraçóe3 3/Imóveis; 
Serviços Empresas 

Serviços (TOTAL) 

5.9 
30.2 

30.0 

75.0 

5.9 
3 9 . 4 

23.1 

76.8 

IDE - Regi me Geral 
TOTAL (contos) 

468.909.543 613.734.812 

IDE - Regime Contratual 
(IDE Associado) 
TOTAL (contos) 

10.487.000 184.756.000 

IDE - Regime Contratual 
(IDE Associado) , só 
projecto FORD/VW 

181.170.000 

IDE (Regime Geral) - DÍ3trito3 mai3 representativos, 1991 
Pe30 percentual em relação ao total 

Lisboa 80.1 

Porto 10.5 

Faro 2.7 

Setúbal 2.2 

Fonte: ICEP, Direcção de Informação e Publicações, 1992 

Admitindo o quadro de desigual incidência do processo de 
internacionalização, o cenário da segmentação do sistema urbano português 
(cf. FERRÃO, 1991, 37/55), particularmente ao nível das duas maiores 
aglomerações, penaliza da uma forma clara a afirmação da centralidade da 
AMP, no contexto da sua capacidade de internacionalização, face ao processo 
de drenagem catalisado pelo efeito da "capitalidade" de Lisboa e da AML. 
Esta questão põe-se claramente ao nível das estratégias de localização dos 
serviços avançados com uma forte componente de IDE e, genericamente, 
explica muita da inércia ou das dificuldades da AMP em fixar e expandir 
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actividades de serviços avançados com lógicas de mercado supra-regionais. 
De facto, atendendo ao perfil dominante dos serviços às empresas na AMP, a 
logística da proximidade física traduzida no peso e na importância que os 
serviços tradicionais de carácter distributivo (comércio grossista e 
transportes) aqui detêm, sobrepõe-se ao défice da "logística informacional", 
traduzindo as debilidades da AMP enquanto nó estratégico de acesso à 
informação, particularmente àquela de maior conteúdo inovador e 
estratégico, e aos principais centros de decisão económica e política. 

No quadro desta análise, estas debilidades podem ser equacionadas segundo 
duas perspectivas principais. 

A primeira decorre da concentração em Lisboa das sedes direcionais dos 
grandes clientes (indústria e serviços) consumidores de serviços, sobretudo 
de serviços avançados. Para além da macrocefalia do poder político 
administrativo, e o que isso implica ao nível do negócio com o Estado-
cliente, a capital concentra também as sedes das grandes empresas públicas 
(algumas das quais recentemente privatizadas) e a maioria das sedes das 
grandes empresas privadas, particularmente as multinacionais. Este tipo de 
situações arrasta consigo efeitos de sobre-polarização, facilmente 
constatáveis se atendermos, por exemplo, à dinâmica de concentração das 
agências multinacionais (e não só) de publicidade em Lisboa; para além do 
facto dessa concentração se explicar pela proximidade às sedes das 
empresas clientes (também elas, em boa parte, multinacionais), Lisboa 
concentra igualmente as grandes empresas do sector "informacional" que 
constituem os meios da distribuição publicitária (televisão e imprensa 
escrita de maior circulação, sobretudo), acentuando-se assim o efeito 
centrípeto da localização das agências de publicidade, particularmente das 
multinacionais. Esta concentração arrasta consigo um efeito de ampliação 
que se transmite à fileira da indústria da imagem e da publicidade, num 
contexto favorecido pelos grandes volumes do negócio em jogo e pelo efeito 
que isso tem ao nível do crescimento, da qualificação e da especialização 
dessas empresas e da qualidade dos recursos humanos envolvidos. No caso 
da informática, sobretudo no ramo do negócio para grandes clientes 
(sistemas e redes de informática e telecomunicações), repete-se essa 
concentração, até porque o âmbito nacional das "empresas e instituições-
rede" centradas na capital (sedes de instituições públicas, banca, seguros, 
empresas comerciais, etc., que controlam, a partir daí, uma rede nacional de 
filiais ou outras instituições dependentes) obriga a fortes investimentos nos 
sistemas e equipamentos de tratamento e transmissão de dados. Finalmente, 
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e como último exemplo, a crescente importância do sector financeiro 
(nacional e estrangeiro) em Lisboa é outro dos casos em que o efeito de 
concentração é particularmente activo. A importância das economias de 
escala ao nível destas actividades individualmente e, genericamente, ao 
nível da "praça financeira", tém mesmo drenado para Lisboa algum do 
potencial financeiro privado que se originou com capitais do Norte do país 
na segunda metade da década de 80; o duplo processo das privatizações e 
da forte internacionalização do sector no quadro do SME contribuiu, 
também, para a catalização desse efeito de concentração. 

Alguns dos bloqueamentos da AMP constituem, por isso, o reverso da 
medalha das inércia criadas por este centralismo. Esta questão põe-se não só 
ao nível dos clientes e mercados já fixados em Lisboa, como também ao 
nível do efeito gravitacional já instalado e que faz com que o acréscimo de 
um diferencial de procura na esfera de influência da oferta de serviços da 
AMP tenda a ser rapidamente drenado pela notoriedade e pela capacidade 
concorrencial das suas congéneres lisboetas. 

A segunda debilidade decorre da concentração em Lisboa da grande maioria 
do potencial nacional de I&D (QUADRO IV.I.5), particularmente das 
instituições públicas - laboratórios e universidades - onde esse potencial 
está maioritariamente enquadrado. 

QUADRO IV.I.5 - Peso Nacional das Despesas e Recursos Humanos em I&D, 
1986, NUT II 

DESPESAS EM I&D RECURSOS HUMANOS* 

NORTE LISBOA e Y.TEJO NORTE LISBOA e Y.TEJO 

Universidades 25.2 43.7 27.9 45.3 

Laboratórios do E3tado 3.4 89.4 3.5 87.2 

lnst.Privada3 nâo lucrativas 

Empre383 

20.4 

27.3 

76.2 

55.8 

21.6 

31.9 

75.1 

55.3 

TOTAL 17.5 
(3 473.6) 

65.8 
(13 054) 

18.4 
(1 938.7) 

65.6 
(6 928.5) 

* Equivalência a tempo inteiro 
Fonte: SEFOR/JNICT - Inquérito sobre o potencial cientifico e tecnológico, Nov. 1988. 

Para além da desigual distribuição de recursos que se verifica no presente, é 
de esperar que o efeito de inércia proporcione, no futuro, maiores 
economias de aglomeração, de rede e de escala, que serão concerteza 
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traduzíveis numa capacidade aumentada de implementar novos projectos e 
de captar um maior volume de investimentos públicos e privados. 
Indirectamente, a maior disponibilidade de profissionais qualificados na 
AML, sobretudo na área das engenharias, torna-a especialmente atractiva 
para a instalação de empresas com grandes necessidades de quadros 
técnicos, o que, por sua vez, alimenta o ciclo virtuoso do desenvolvimento da 
I&D privada e pública e, genericamente, da modernização do sistema 
produtivo. Na ausência duma verdadeira política regional a este nível, a 
resolução da equação dos critérios de eficiência e de equidade 
proporcionados pela existência de fundos e programas de incentivos 
comunitários e nacionais favorece os primeiros e penaliza os segundos, 
aumentando, assim, a fragilidade da AMP e a sua dificuldade em resolver as 
graves carências que possui ao nível do défice (em termos de quantidade e 
de diversidade) de oferta de quadros qualificados e de estruturas e serviços 
de I&D. 

Este é, sucintamente, o quadro da evolução recente da AMP, nomedamente 
face ao efeito centralizador da AML. No contexto regional, a AMP traduz-se 
claramente por um salto de escala do fenómeno urbano (cerca de 1 200 000 
habitantes no inicio da década de 90): no modelo hierárquico convencional, 
o maior aglomerado urbano imediatamente a seguir é o de Braga com cerca 
de 100 000 habitantes, geograficamente localizado já nas margens do 
modelo difuso de urbanização e de industrialização. 

Retomando o "modelo reticular" proposto por G. Dematteis, a AMP insere-se, 
à escala regional, num contexto territorial polinucleado, densamente 
povoado e industrializado, de características difusas, pontuado por uma 
malha fina de centros urbanos de pequena e média dimensão e estruturado 
por uma rede viária densa e de tipo capilar. Num tal cenário, o efeito 
potencialmente polarizador da AMP encontra, como já referimos, claros 
efeitos de inibição que a afastam do modelo convencional de crescimento 
das áreas metropolitanas. De resto, os efeitos de suburbanização 
desencadeados a partir da cidade do Porto são apenas pontuais (cf. 
VASQUEZ, 1992 e 1992a), sendo dominante uma situação de continuidade 
de expansão da malha urbana com o mosaico envolvente da urbanização 
rural difusa. 

A dualidade mais evidente regista-se, portanto, entre o "núcleo duro" da 
metrópole (a cidade do Porto, parte dos municípios imediatamente contíguos 
- Matosinhos, Maia, V.N.Gaia e algumas manchas restritas de outros 
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concelhos), e a nebulosa urbano-industrial de povoamento disperso que 
constitui a nota dominante do modelo de estruturação territorial do NO. 

Neste contexto, a ocorrência dos Serviços às Empresas subverte 
completamente o modelo hierarquizado da Teoria dos Lugares Centrais. Em 
linhas gerais, assiste-se a um processo de teroiarização (tendo em conta 
apenas o contributo daquele tipo de serviços neste processo) que, 
claramente, se processa "a duas velocidades": a da sobre-concentração e 
polarização da metrópole e a evolução para as formas desconcentradas de 
dispersão periférica que alimentam o processo de "reticulação" próprio do 
modelo definido por G. Dematteis. 

2 - AMP- Análise dos indicadores estatísticos de suporte ao diagnóstico, 

A informação estatística disponível sobre o sector dos serviços na Area 
Metropolitana do Porto (AMP) é muito desigual, sendo proveniente de 
várias fontes organizadas segundo critérios obviamente diferentes e nem 
sempre comparáveis. Dentro deste contexto, o nosso propósito foi o de tirar 
o máximo partido dessa diversidade de informação, procurando utilizar 
metodologias comuns de aproximação. Assim, como se verá adiante, o ponto 
2 foi organizado em 5 blocos distintos, segundo o tipo de fonte de 
informação utilizado. 

A. Análise da informação estatística disponível sobre o Emprego - (MESS, 

1984/91) . 
B. Análise da Constituição de Sociedades de Serviços - 1988-1992 (INE, 

1992). 
C. Análise do Investimento Directo Estrangeiro nos Serviços - 1990-1992 

(ICEP, 1992). 
D. Análise da informação contida nas Páginas Amarelas - 1992/93 (TLP SA, 

1993). 
E. Conclusões Gerais. 

Dentro da cada bloco (exceptuando o último) incluíram-se vários sub-temas, 
nomedamente sobre: as especificidades e limitações do tipo da fonte 
estatística utilizada, a análise da estrutura de distribuição por tipo de 
actividade no conjunto da AMP, as dinâmicas recentes de evolução 
(exceptuando o bloco D.), a comparação intra-metropolitana dos diferentes 
indicadores e, finalmente, um sub-tema contento as principais conclusões. 
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Para além das fontes indicadas para cada bloco, e sempre que disponíveis, 
utilizamos outros indicadores complementares (Ficheiro Central de 
Estabelecimentos e Empresas do INE, 1989, e Ficheiro da Central de Balanços 
do BPA, 1990, neste caso, sobretudo, para as actividades de Comércio 
Grossista). 
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A. Análise da informação estatística disponível sobre o emprego - MESS 

1. Introdução - fontes de informação 

Relativamente ao emprego (trabalhadores por conta de outrem-TPCO), o tipo 
de informação estatística de que dispomos fornece números distintos (ver 
QUADRO IV. 1.6). Refira-se também que a desagregação por CAE 
(Classificação das Actividades Económicas) é distinta, consoante o tipo de 
fonte: 

QUADRO IV.I.6- AMP, Emprego nos Serviços (TPCO) por ramos de actividade. 

CAE 
QP Estabelecimentos Q.P. Empresas 

CAE 1985 1 9 9 1 % 85/91 1984 1991 % 84/91 CAE 

6 6 7 9 5 0 8 2 8 4 1 2 1 , 9 1 5 2 2 8 7 6 2 6 6 9 1 9 , 8 6 
6 1 3 4 8 5 1 3 8 2 4 5 9,74 2 8 2 1 0 3 0 0 8 1 6 , 6 3 
6 2 2 3 1 3 3 3 0 6 8 3 3 2 , 6 4 17095 2 2 4 0 3 3 1 , 0 5 
6 3 9 9 6 6 1 3 9 1 3 3 9 , 6 0 6 9 8 2 10185 4 5 , 8 8 
7 2 1 5 8 2 2 5 1 6 9 16 ,62 18581 2 0 7 7 5 1 1 , 8 1 
8 1 9 9 8 7 2 4 4 8 3 2 2 , 4 9 17600 1 9 9 8 9 1 3 , 5 7 
9 2 1 4 6 8 2 8 4 6 7 3 2 , 6 0 11989 1 8 1 2 8 5 1 , 2 1 

111 1 3 0 9 8 7 1 6 0 9 6 0 2 2 , 8 8 1 0 0 4 5 7 121561 2 1 , 0 1 
TOTAL 3 2 7 3 5 6 3 6 9 5 6 4 12 ,89 2 5 9 7 5 6 2 8 7 7 5 3 1 0 , 7 8 
% l i ! 4 0 , 0 1 4 3 , 5 5 3 8 , 6 7 4 2 , 2 4 

CAE 

QP-
Emp. 

QP-Est. INE-F.Emp. QP-
Emp. 

QP-Est. 

CAE 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 9 1991 1991 CAE 

6 5 2 , 0 5 2 , 2 5 8 , 1 5 1 , 6 5 1 , 8 
6 1 2 8 , 1 2 6 , 7 2 4 , 5 2 4 , 8 2 3 , 8 
6 2 17 ,0 17 ,5 2 4 , 7 18 ,4 18 ,8 
6 3 6 ,9 7 ,4 9 ,0 8 ,4 8 ,5 
7 18 ,5 1 6 , 5 10 ,1 17 ,1 15 ,6 
8 15 ,6 1 5 , 2 19 ,7 16 ,4 15 ,2 
9 11 ,9 16 ,1 12 ,2 14 ,9 17 ,4 

I I I 1 0 0 4 5 7 1 3 0 9 8 7 1 6 5 6 1 3 121561 1 6 0 9 6 0 
TOTAL 2 5 9 7 5 6 3 2 7 3 5 6 4 0 8 8 2 2 2 8 7 7 5 3 3 6 9 5 6 4 
% III 3 8 , 6 7 4 0 , 0 1 4 0 , 5 1 4 2 , 2 4 4 3 , 5 5 
Fontes: Q.P., MESS, 1984 e 1991 - Ficheiro Empresas 

Q.P., MESS, 1985 e 1991 - Ficheiro de Estabelecimentos; excepto Espinho cujos valores 
são do ficheiro anterior. 

INE, Ficheiro de Empresas, INE, 1989. 
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- Os Quadros de Pessoal do MESS (Q.P.) para 1984 e 1991 possuem a. 
desagregação mais fina (até 3 dígitos), mas apresentam números de TPCO 
(Trabalhadores por Conta de Outrem) sub-avaliados, visto considerarem 
apenas as empresas e não os estabelecimentos de empresas localizados na 
AMP, mas cuja sede está noutro concelho; para além disso, não consta 
também o emprego público e os profissionais liberais. Comparando os 
valores de 1991 dos estabelecimentos e das empresas, existe um défice de 
39 399 TPCO para o sector terciário e 81 811, para o total dos TPCO. As 
disparidades são especialmente importantes no código 9 da CAE (Serviços 
Sociais e Pessoais) e no 7 (Transportes e Comunicações), introduzindo 
variações percentuais de cerca de 2%, quando calculado o peso dos sub
sectores de serviços em relação ao total do sector terciário (ver QUADRO 
IV.7); 

- O Ficheiro Central de Estabelecimentos e Empresas do INE, 1989, é a fonte 
que apresenta um maior número de emprego. Em 1989, o total de emprego 
na AMP, no sector terciário é de 165 613, número próximo daquele que os 
Q.P. (Estabelecimentos) indicam para o ano de 1991 (160960 TPCO). Trata-
se, no entanto, de uma fonte com algumas limitações: não possuímos 
números de outro ano e a desagregação por CAE é de apenas 1 dígito, 
excepto para o Comércio Grossista, onde estão disponíveis os valores a 2 
dígitos (ver QUADRO IV.I.6). 

Apesar destas diferenças, o peso percentual do sector terciário na AMP e a 
sua evolução recente convergem, grosso modo: 

- Consoante as fontes, o peso do sector terciário na AMP em 1984/85 
rondava os 39-40% dos trabalhadores por conta de outrem (TPCO). 

- Em 1991, esse peso sobe para os 42-43.5%. Embora não estejam ainda 
disponíveis os dados do último recenseamento para a população activa, é de 
esperar que esta percentagem esteja sub-avaliada, visto contar apenas com 
os TPCO, o que não inclui os profissionais liberais (situação bastante 
frequente em muitas actividades de serviços), nem os casos do emprego nos 
serviços públicos. 

- Comparando com a dinâmica global do emprego, o acréscimo do terciário 
entre as duas datas foi de 21 a 23%; para o emprego industrial, esse 
acréscimo foi de apenas 4.3 a 6.2% - a diferença de valores refere-se, 
respectivamente, à evolução 1985/91 (Q.P.,Estabelecimentos) e à evolução 
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1984/91 (Q. P., Empresas). Claramente, regista-se, por isso, uma forte 
dinâmica de terciarização, se bem que o valor máximo de 43.5% do sector 
terciário seja ainda um valor manifestamente abaixo dos indicadores da 
terciarização noutras metrópoles (para a AM de Lisboa, o peso percentual 
dos serviços é de cerca de 61% (1989); Barcelona tinha, ainda em 1980, um 
valor próximo deste (60.4%), no entanto, metrópoles como Paris, Londres, 
Madrid, Lille, Marselha, etc., apresentavam, em 1980, valores que já 
ultrapassavam os 70% do emprego, (cf. Ajuntament de Barcelona, 1990, 
p.159). 

2. Perfil de especialização 

2.1 - O emprego nas actividades de comércio e restauração (código 6 da 
CAE-Classificação das Actividades Económicas) constitui a actividade 
dominante nos serviços: em 1991, o peso do emprego no Cód.6 era de cerca 
de 52% do total do sector terciário (QUADRO IV.7), tendo registado um 
acréscimo percentual, entre 1984/85 e 1991, ligeiramente abaixo da média 
do sector terciário (22 a 20% para o CAE 6, e 23 a 21% para o total dos 
serviços, consoante as fontes - QUADRO IV.I.6). 

Esta situação constitui, no entanto, uma média de evoluções sub-sectoriais 
muito diversas. O comércio grossista (código 6.1 da CAE) é aquele que tem 
um maior peso, cerca de 24-25% do emprego nos serviços, mas é o que 
regista uma evolução menor, 7 a 10%; segue-se-lhe o comércio a retalho 
(cód. 6.2),. cerca de 19% do emprego nos serviços, mas com uma dinâmica de 
crescimento elevada, cerca de 32%; finalmente, as actividades de 
restauração, hotelaria, cafés e similares (cód. 6.3) correspondem a cerca de 
8.5% do sector terciário, mas com uma dinâmica de crescimento ainda maior, 
40 a 46%, conforme as fontes (QUADROS IV.I.6 e IV.I.7) 
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QUADRO IV.1.7- AMP - Perfil de Especialização dos Serviços (% em relação 
ao total do sector terciário), 1991 (Q.P., Empresas). Crescimento 
percentual 1984/91 (Q.P., Empresas) 

Código CAE % III, 1991 % 1984/91 

6.1 Comércio Grossista 2 4 . 8 6.6 
6.2 Comércio Retalhista 1 8 . 4 3 1 . 1 
7.1 Transportes e Armaz. 1 2 . 4 15.6 

8.1 Bancos 8.6 13.9 
6.3 Rest.; Hotéis; Cafés, etc. 8.4 4 5 . 9 
9.3 Serviços Sociais 7.4 1 8 5 . 9 

8.3 Op.Imóveis; Serv.Empresas 5.6 9 2 . 5 
9.5 Serv.Pessoais e Domésticos 5.0 -9 .7 
7.2 Comunicações 4.7 2.9 

8.2 Seguros 2.2 -7.1 
9.4 Serv.Recr. e Culturais 1.6 3 7 . 5 
9.2 Serv.Saneamento 0.9 5 6 . 8 

TOTAL 100.0 21.0 

2.1.1- As actividades "distributivas" na AMP - perfil dominante 

Em complemento da informação sobre o sector grossista na AMP - só por si, 
representando cerca de 24 a 25% do emprego no sector terciário na AMP em 
1991 -, fizemos uma análise com base no Ficheiro de Empresas, 1990, da 
Central de Balanços do BPA. Neste ficheiro as empresas estão classificadas 
por CAE a 6 dígitos. Dadas as imprecisões desta classificação, identificamos, 
sempre que possível, as 497 empresas sediadas na AMP no Directório 
Registrade de 1990. Neste Directório, a classificação das empresas é, em 
princípio, mais fiável e mais ajustada ao tipo de produto que as empresas 
dominantemente comercializam. 

As 497 empresas constantes no ficheiro totalizam 283 397 414 contos de 
Volume de Negócios. Este conjunto diz respeito fundamentalmente a 
empresas sediadas na AMP, embora se encontrem também empresas-filiais 
de outras sediadas fora da AMP. 

A imagem dominante que resulta da análise destas 497 empresas é a da 
concentração: as 66 empresas com mais de 1 milhão de contos (MC) 
representam 60% do Vol.Negócios (QUADRO IV.1.8); o concelho do Porto 
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concentra cerca de 76% do Volume de Negócios total. Matosinhos e V.N.Gaia 
são os concelhos que se seguem, mas, individualmente, o seu peso no 
Volume de Negócios não chega aos 6%. As necessidades cada vez maiores de 
espaço para armazenagem e movimentação de mercadorias, e os efeitos do 
congestionamento e da subida do valor dos terrenos e das rendas comerciais 
existentes no Porto, têm provocado uma "centrifugação" crescente destas 
actividades para as proximidades dos grandes eixos e nós rodoviários 
periféricos. Esta tendência recente está longe de estar esgotada (a própria 
malha viária principal não está ainda completa) e é particularmente 
evidente para as tendências de localização das grandes superfícies grossistas 
e retalhistas. No entanto, a sede das empresas tende a permanecer na 
cidade do Porto (a Circunvalação e ruas próximas, a Zona Industrial de 
Ramalde e as imediações da estação ferroviária de Campanhã continuam a 
ser áreas de concentração grossista e de armazenagem) e as próprias 
inovações no campo das redes de telecomunicação e informática favorecem 
essa lógica de "front office" no Porto e armazéns algures na periferia com 
boa acessibilidade. 

No segundo bloco do QUADRO IV.I.8 constam mais 25 empresas com um 
Volume de Negócios individual superior a 1 milhão de contos e com uma 
CAE de comércio retalhista. Este grupo acrescenta ao número anterior mais 
121 674 108 contos de Volume de Negócios e envolve produtos que 
maioritariamente se referem ao comércio de veículos ligeiros e pesados 
(empresas representantes de marcas e distribuidoras para o mercado 
nacional ou regional, e de serviços de revisão e manutenção), à distribuição 
alimentar (hipermercados, "Cash & Carry" e grossistas de mercearia) e à 
distribuição de computadores e material de informática. Estamos, portanto, 
longe da imagem convencional do pequeno comércio a retalho; estas 
empresas são, fundamentalmente, centrais de importação e/ou distribuição 
orientadas para uma rede de agentes e de pequenas empresas, essas sim 
mais próximas do perfil comercial retalhista. Os hipermercados são a única 
excepção a essa regra. 

Antes de passar à análise do QUADRO IV.I.8, uma pequena nota: o quadro 
está organizado por ordem decrescente do Volume de Negócios nos códigos 
da CAE com um total de Vol.Neg. superior a 1 milhão de contos. Embora a 
classificação do Directório Registrade seja mais correcta (vejam-se as 
confusões de actividades constantes na mesma CAE), não a utilizamos como 
critério discriminatório no QUADRO IV.I.9, por não ter sido possível 
identificar todas as empresas no Directório. No QUADRO IV.I.10 estão 
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identificadas as principais actividades de um grupo de 424 empresas das 
que se conseguiram identificar no Directório. 
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QUADRO IV.1.8 - Principais actividades comerciais e de transportes, AMP,1990 
rcOMÉRCIO GROSSISTA 

CAE 

610 720 
6 1 0 4 1 0 
6 1 0 8 1 0 
610 220 
610 520 
610 990 

610 440 
610 119 
610 290 
610 920 

610 970 
610 490 
610 960 
6 1 0 3 1 0 
6 1 0 7 1 0 
610 919 

Vol .Negócios 
1988 (contos) 
35 962 326 
29 181 509 
28 493 293 
28 383 744 
27 645 919 
20 326 889 

15 412 793 
13 225 469 
10 655 998 
10 079 688 

610510 
610 250 
610 390 
610 530 
610 200 
610 112 
610 820 
610 226 
610 900 
610 730 
610 115 
610 800 
610 260 

7 563 507 
5 068 741 
4 948 109 
4 613 106 
4 429 116 
3 952 554 

N2de 
Emp. 
67 
50 
25 
33 
45 
57 

9 
4 

23 
4 

3 059 790 
2 886 803 
2 742 270 
2 638 788 
2 165 073 
2 005 768 
1 835 298 
1 801 469 
1 622 097 
1 184 736 
1 174 572 
1 033 894 
1 017 295 

33 
24 
12 

7 
10 

5 

12 
6 

12 
5 
4 
3 

Actividade (de acordo com o Dir. Registrade) 

Confecções; Tecidos e Fibras Têxteis 
Máquinas/Equip. p/ lnd. Agric. e Escritório , 
Produtos alimentares : distribuição 
Metais ( f e r r o , aço, alumínio);Prod.Químicos 
Electrodom.; Mat.Eléctrico e Electrónico; Computadores 
Vár ios: Rolamentos, Fotografia, Discos, Equip .Médicos, 
ópt ica, Máq.Escritório  

Automóveis ligeiros e pesados 
Produtos Alimentares : distribuição 
Produtos Químicos Industriais; Adubos e Fert i l izantes 
Produtos Farmacêuticos; Cosméticos 

5 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

Vários: Máq., Metais, Tecidos, Ac.Auto, Trading 
Máquinas/Equipamentos, Ferramentas, Computadores 
Vários: Computadores, Electrodom., Ferro, Trading 
Madeiras, Aglomerados 
Tecidos, Fibras Têxteis, Linhas 
Artigos Papelaria, Papel, Cartão  

Ferragens, Ferramentas 
Produtos Químicos, Tintas 
Materiais Construção, Cerâmicas, Canalizações 
Mobiliário Escr i tór io, Loiças, Cerâmicas 
Ferro , Carvão 
Madeira, Algodão — 

Produtos Alimentares, Vinhos Mesa 
Ferro, Aço 
Produtos Higiene Pessoal 
Máquinas Calçado 
Produtos Alimentares, Café 
? 
Produtos Químicos 

Total parcial 
Total geral 

(463 empresas) 
(497 empresas) 

275 110 644 97.1 95 
283 397 414 100.095 

620 610 
620 110 
620 310 
620 430 
620 590 
620 990 

71 674 322 
40 814 874 

3 152 912 
2 892 141 
1 793 276 
1 346 583 

18 
2 
2 
1 
1 
1 

Veículos l igeiros e pesados 
Distribuição Alimentar 
Vestuário, Confecções 
Computadores; Mat.Informático 
Materiais de Construção 
Equipamento de escritório  

Total parcial ( 25 empresas ) 121 674 108 

TRANSPORTES 

719 110 
711 200 
711 400 
719 120 
719 100 
719 000 

9 494 356 
7 874 074 
3 653 010 
1 865 274 
1 666 988 
1 102 660 

Agentes Navegação; Transitários 
Transporte Colectivo Passageiros 
Terminal TIR 
Transitár io 
Transporte TIR 
Operador Portuário (est iva) 

Total parcial 
Total geral 

( 9 empresas ) 
( 61 empresas ) 

25 656 362 
41 3 1 3 5 1 3 

62.195 
100.095 

Fonte : Ficheiro de Empresas, BPA, 1990 . ; Directório Registrade do Comércio e Serv iços, 
Registrade, Por to , 1990. 
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QUADRO IV.I.9 - Actividades grossistas mais representativas - AMP, 1990 

Sectores (Códigos REGISTRADE) Vol.Negócios %(1) %(2) 

Distribuição Alimentar 46 555 731 17,9 16,4 
Produtos Têxteis 41 642 860 16,1 14,7 
Metais Ferrosos 21 117 719 8,1 7,5 
Comércio Automóvel 17 997 528 6,9 6,4 
Produtos Químicos 15 782 537 6,1 5,6 
Electrodomésticos 14 781 13.1 5,7 5,2 
Higiene Pes.; Prod.Farm.;Cosmeticos 13 708 556 5,3 4,8 
Agricultura (Máq. e Produtos) 10 905 755 4,2 3,8 
Máquinas Industriais 10 763 423 4,2 3,8 
Escr i tór io-Máq.Equipamentos 9 864 640 3,8 3,5 
Optica, Eq.Fotográfico.; Comp.EIectrónica 
Apar. Laser e Apar.Medição 6-121 088 2,4 2,1 
Ferramentas e Ferragens 5 447 226 2,1 1,9 

TOTAL (desta lista) 214 688 194 82,8 75,8 
TOTAL (1) 259 309 001 100 91.5 

TOTAL (2) 283 397 414 — 100 

Valores referentes à lista das 424 empresas grossistas da Listagem BPA, identificadas no 
Directório REGISTRADE (Vol.Negócios em contos, 1990) 
Valores referentes à lista das 497 empresas grossistas da Listagem BPA. 

A análise dos QUADROS IV. 1.8 e IV.I.9 é bastante clara quanto ao tipo 
dominante de actividades. A AMP é inquestionavelmente um centro 
logístico, um interface, que funciona a dois níveis: 

- o da concentração do comércio internacional de importação e de 
exportação, 

- e o da centralização de estruturas comerciais (importadoras ou não) que 
dominam redes de distribuição regional ou local. 

- No primeiro grupo têm particular evidência as actividades de comércio 
internacional orientadas para a clientela industrial regional. O NO 
industrializado é constituído, como se sabe, por um modelo produtivo 
duplamente extrovertido: exporta produto final e importa matérias-primas 
e máquinas e equipamentos. 

Desde logo, o comércio (de importação e de exportação) relacionado com a 
indústria têxtil e do vestuário (os Têxteis, as Confecções, os Tecidos, as 
Fibras Têxteis, as Tradings de Vestuário, os Produtos Químicos para a 
Tinturaria e Estamparia e as Máquinas e Equipamentos) aparece como uma 

(D -

(2) •• 
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das actividades dominantes. Embora não seja possível quantificar as duas 
situações, o comércio têxtil que consta nas QUADRO IV.1.9 e IV.I.10, ora se 
refere a actividades de exportação de produto final (sobretudo vestuário e 
malhas), ora de importação (Algodão, Fibras Têxteis, Produtos Químicos e 
Máquinas), ora se refere a armazéns de distribuição para o comércio a 
retalho. 

No comércio de importação de Máquinas e Equipamentos, identificamos, 
para além das Máquinas para a Indústria Têxtil Vestuário e Calçado, as 
Máquinas para a Indústria Gráfica, Madeira e Cortiça, Metalomecânica, 
Construção Civil, as Máquinas e Equipamentos Agrícolas e as Máquinas de 
Escritório. As Ferramentas e Ferragens aparecem também com um peso 
importante, bem como, em menor escala, o comércio de Rolamentos, 
Compressores e Válvulas. A importação de Produtos Químicos Industriais, 
para além da Têxtil e da Indústria dos Plásticos, ocorre numa classificação 
única do Directório e em vários códigos da CAE. 

Ainda com uma clara orientação para o consumo intermédio industrial e 
com um grande peso, encontra-se o comércio de Metais Ferrosos (desde os 
aços especiais, importados, aos produtos da indústria siderúrgica nacional). 
Para além destes, embora não conste no QUADRO IV.I.9, há ainda a registar 
os Metais não Ferrosos, sobretudo o alumínio (cerca de 4 milhões de contos 
de Volume de Negócios no conjunto de empresas que foi possível 
identificar). Aliás, parte deste comércio grossista, dominantemente de 
importação, pode classificar-se também num conjunto de produtos dirigidos 
à fileira da Construção Civil: a venda de Materiais de Construção não 
discriminados, de Máquinas para a Construção Civil, de Material Eléctrico, 
Madeiras Exóticas, Ferragens, Aparelhos de Ar Condicionado, Canalizações, 
Produtos Cerâmicos, etc. 

Um outro grupo de importação e comércio de equipamentos com algum peso 
relativo dispersa-se por uma variedade de especializações a que 
denominamos de Equipamentos de Escritório. Este grupo inclui, sobretudo, a 
importação de Computadores e Máquinas de Escritório (no conjunto, cerca 
de 18 milhões de contos de Volume de Negócios, incluindo a empresa de 
Computadores e Material de Informática que está no grupo do Cód.6.2 do 
QUADRO IV. I . l l , e um conjunto de empresas identificadas em duas 
classificações do Directório - Consumíveis de Informática, Computadores e 
Equipamento de Telecomunicação). 
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Finalmente, o penúltimo grupo do QUADRO IV.1.9 inclui, sobretudo, formas 
de importação altamente especializadas em áreas onde a inovação 
tecnológica é constante: Aparelhos de Óptica, Equipamento Fotográfico, 
Aparelhos Laser e Aparelhos de Medição. Embora de uma forma 
extremamente dispersa, conseguimos identificar no Directório Registrade 
outros tipos de especialização com particularidades semelhantes: os 
Equipamentos Médicos, Laboratoriais e Hospitalares (acrescentariam mais 
cerca de 1 milhão de contos ao grupo inicial). Trata-se de um outro "enlace" 
económico típico da presença de funções especializadas na AMP, quer ao 
nível do comércio retalhista especializado (equipamento óptico, fotográfico, 
material de laboratório,...), quer ao nível da prestação de serviços, neste 
caso, de saúde e hospitalares. Devido à constante inovação tecnológica, estes 
últimos serviços são cada vez mais capital-intensivos, estimulando assim o 
surgimento de operadores especializados de importação de equipamento. 

- O segundo grupo, constituído pelas actividades de distribuição orientadas 
dominantemente para o comércio retalhista e para o consumo final, é 
dominado pela distribuição alimentar (produtos alimentares em geral, 
embalagem de produtos alimentares, vinhos e bebidas, frutas e legumes, 
açúcar, etc.). Para além desta especialização grossista, há ainda a registar o 
peso da importação e comércio de veículos (ligeiros e pesados), de 
electrodomésticos, de produtos farmacêuticos e de produtos de higiene 
pessoal e cosméticos. Como já referimos, as novidades que se registaram na 
ÀMP nos últimos anos ao nível da distribuição alimentar grossista estão a 
pôr em causa o pequeno armazém tradicional, ainda muito disseminado no 
tecido antigo da cidade do Porto, em favor de formas mais modernizadas, 
como são as grandes superfícies do "Cash and Carry". É também evidente 
que estas formas correspondem a uma crescente internacionalizçaão e 
concentração empresarial. 

O modelo de localização, tal como se regista já no caso do comércio automóvel, tende, 
como já se disse, para uma localização tangencial aos grandes eixos e nós de 
circulação rodoviária. Pela forte polarização que estas actividades desenvolvem 
(repare-se que, no caso da AMP, esta lógica é semelhante à das grandes superfícies 
comerciais dirigidas ao consumidor final), é de esperar que, no futuro próximo, se 
assista ao reforço destas centralidades periféricas. Esse reforço derivará sobretudo da 
continuação da diversificação da oferta comercial (Cash & Carry + Grande Superfície 
com Galeria Comercial especializada que poderá incluir os grandes armazéns de 
vestuário tipo C&A ou Marks & Spencer, o "Bricolage", os armazéns de móveis, de 
brinquedos, de electrodomésticos e produtos de electrónica, etc.) e de uma cada vez 
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maior componente relacionada com os serviços ao consumidor final e com o lazer 

(restaurantes, "self-services", lavandarias, cabeleireiros, cinemas, parques de 

diversão, etc.). 

Este novo modelo de organização da oferta comercial e de lazer aproxima-se bastante 

do figurino nortameriacano do "Shopping Mall" e da emergência de novas 

centralidades periféricas (cf. INGERSOLL, 1992; KLING, OLIN, POSTER (ed.), 1990; 

GILLETTE, 1985; HALL, 1990). 

O Shopping Mali (um produto que, à escala portuguesa, se identifica com o Cascais 
Shopping na AML) resulta, basicamente, da captação de economias de aglomeração 
derivadas da concentração de actividades de comércio, serviços e estruturas de lazer, 
direccionadas para o consumo final (multi-purpose centers). As condições 
necessárias para a evolução deste modelo são basicamente: a existência de uma malha 
viária adequada (vias rápidas, nós viários, forte conectividade da rede viária 
metropolitana estruturante); ura alto índice de motorização e um poder de compra 
elevado. O Shopping Mali impõe-se pela sua escala e visibilidade, pela facilidade do 
acesso e do estacionamento automóvel, pela comodidade do "shopping", pela 
diversidade da oferta que é possível aí encontrar num espaço relativamente 
concentrado, e pela complementaridade de funções que oferece ao consumidor. Local 
de consumo, torna-se também em local de encontro e de sociabilidade e de realização 
de uma nova "cultura urbana". Trata-se, portanto, de um processo de construção de 
uma nova centralidade alternativa ( e, por isso, concorrente) às centralidades 
convencionais que estamos habituados a reconhecer no centro das cidades. A lógica 
do transporte individual (o automóvel) que este modelo integra, implica também uma 
redefinição da escala espacial dos movimentos e da re-orientação dos fluxos 
dominantes. No modelo do Sunbelt Americano (Los Angeles County e Orange County 
são os paradigmas), estas novas centralidades periféricas - os denominados "Pós-
subúrbios" - alimentam-se também de outras tipologias urbanas para além do "Mali": 
os "Business Parks", os complexos imobiliários de escritórios, os hotéis, os parques 
industriais, as zonas residenciais, etc. O efeito de atractividade fica, então, 
definitivamente reforçado: de local de atracção para o consumo e para a residência, o 
"pós-subúrbio" torna-se também local de fixação e de atracção de emprego, incluindo 
aí o emprego qualificado. 

Na AMP, este tipo de modelo é ainda muito embrionário. De qualquer das formas, a 
recente construção dos hipermercados nos concelhos de V.N.Gaia, Matosinhos e Maia 
(todos tangenciais aos nós e vias rodoviárias principais) e os projectos anunciados de 
expansão e de construção de novos empreendimentos (o Nó da Arrábida em V.N.Gaia, o 
EUROPARQUE, este já fora da AMP mas funcionalmente ligado a ela, e o projecto Maia-
Leste que inclui o PCT-P, para citar alguns exemplos), constituem peças do modelo 
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americano e elementos de ruptura e tensão com o modelo precedente da AMP. Os 

efeitos de tensão podem ser lidos, pelo menos, a dois níveis: 

- o da concorrência com os núcleos centrais localizados na cidade do Porto; 

- e o da concorrência com os centros dos concelhos da coroa metropolitana. 

- No primeiro caso, o tipo de dinâmicas a que temos assistido recentemente contém 
elementos contraditórios. No caso da Baixa tradicional do Porto, os projectos 
construídos de perfil dominantemente comercial (o Clérigo Shopping) ou anunciados 
(a Via Catarina), juntamente com alguma proliferação de lojas altamente 
especializadas (moda, livrarias e galerias de arte, por exemplo), podem ser percebidos 
como elementos activos de revitalização e de inovação da sua função comercial (cf. 
FERNANDES, 1993). A recuperação de fachadas e a modernização interior de edifícios e 
quarteirões (caso do quarteirão do Palácio dos Pestanas que, tal como nos casos dos 
edifícios da Baixa, foram acções lideradas por empresas da área financeira) e o 
esforço de animação e de qualificação do espaço público, constituem também 
estratégias tendentes a recuperar e manter o prestígio e o efeito simbólico da Baixa. 
Ao mesmo tempo, persistem os problemas de congestionamento, acessibilidade, 
dificuldade de estacionamento e degradação do parque imobiliário construído. Parece, 
pois, que é necessária a definição urgente de uma estratégia para a gestão da Baixa 
(FERNANDES, 1993, propõem mesmo uma figura do tipo "Gestor da Baixa"). Essa 
estratégia passa por uma maior concertação entre investidores imobiliários, 
comerciantes e responsáveis municipais (cf.também, CARRERAS, 1992, para o caso de 
Barcelona), de forma a potenciar-se o efeito da atractividade comercial da Baixa e a 
encontrar-se um perfil de funções e de políticas de "marketing urbano" ajustadas a 
esse propósito. Victor Gruer, um dos primeiros teóricos do shopping center 
juntamente com James Rouse, propõe uma espécie de "regresso ao centro", adaptando 
a filosofia dos shopping periféricos (não o modelo arquitectónico, mas a construção 
do ambiente recriativo que associa as compras com as actividades lúdicas e de lazer) 
aos conjuntos ou aos trajectos comerciais do centro: um modelo aplicado cora sucesso 
no caso de Boston - Quincy Market e Baltimore-Harborplace. As soluções podem ser 
várias (incluindo os casos já citados do Clérigo Shopping e do Via Catarina), desde a 
modernização de imóveis comerciais degradados, à qualificação de ruas (como, p.e., a 
R.Galeria Paris, a R.Cedofeita, a R.das Flores, a R.St.Catarina, a R. 31 de janeiro e a R. 
dos Clérigos). De mais difícil resolução parece ser a questão da garantia de boa 
acessibilidade e estacionamento que o Shopping permite, se bem que, aqui a 
necessidade prioritária seja a de um transporte público eficiente e rápido, no sentido 
de contrariar a lógica do automóvel (típica do shopping periférico). É necessário, 
pois, tirar proveito do que ainda existe do efeito simbólico dos centros tradicionais, e 
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adaptá-los às condições de mobilidade, funcionalidade e conforto requeridos pela 

nova cultura consumista. 

No caso da Zona da Boavista, favorecida pelo esquema viário que resultou da 
construção da Pt. Arrábida e acessos, o seu sucesso comercial começou por se impor 
com o aparecimento do primeiro Shopping Center portuense (o Brasília, ainda na 
década de 70), e, depois, já na segunda metade da década de 80, com o surgimento do 
terciário moderno e especializado ligado com os negócios (hotéis e escritórios) e com 
o reforço da sua base comercial e de serviços ao consumidor final (lojas de moda em 
regime de "franchising", por exemplo). Mais recentemente, o processo de 
densificação da Boavista tem evoluído dramaticamente, estando ainda a iniciar-se ou 
em curso fortes investimentos em áreas comerciais. Este tipo de investimentos, 
integrados em projectos plurifuncionais (habitação, escritórios, hotéis e zonas 
comerciais), incluem áreas comerciais do tipo Galeria Comercial (o nome parece 
constituir um exorcismo à má qualidade e excessiva concentração dos labirintos 
comerciais dos Shopping), ou, como no caso do anunciado Boavista Trade Center, 
grandes superfícies próximas da escala dos "Shopping Mails". A Boavista constitui, 
por isso, um típico processo de "catálise urbana" (cf. ATTOE; LOGAN, 1990) que arrasta 
consigo um progressiva necessidade de investimentos em infraestruturas e 
acessibilidades (ordenamento do tráfego, criação de áreas de estacionamento, 
desnivelamentos, túneis, etc.), que aumentam a espiral do efeito de aglomeração e 
concentração (até à ruptura?). 

- No segundo caso, os efeitos de tensão operam ao nível da base comercial e de 
serviços dos concelhos periféricos. Aparentemente, a localização dos Centros 
Comerciais periféricos contribui para um reforço claro da dotação funcional das 
periferias. No entanto, o impacte dessa oferta pode constituir também um travão sério 
para o desenvolvimento de um verdadeiro tecido urbano de ruas e quarteirões 
comerciais e para a valorização, qualificação e adensamento das funções comerciais 
dos centros periféricos. Esta questão é importante no modelo de urbanização da AMP. 
A expansão da intensificação do efeito urbano que acompanha o processo de 
metropolitanização, no caso da AMP, nunca destruiu as centralidades locais pre
existentes. Verifica-se mesmo um esforço voluntarista por parte da administração 
local, para qualificar e mesmo "monumentalizar" essas centralidades (veja-se o que 
se passa em Matosinhos e na Maia, e também aquilo que está proposto para Gondomar 
e Valongo; o "centro" de Vila Nova de Gaia é um caso específico de contiguidade linear 
com o centro tradicional do Porto; Vila do Conde, um caso exemplar de qualificação do 
centro histórico e de monitorização do processo de urbanização recente; Póvoa de 
Varzim e Espinho constituem centralidades cuja autonomia é mais independente do 
efeito "Portocêntrico" e mais dependente da movimentação turística de veraneio e de 
segunda habitação). . — 
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A qualificação comercial das periferias torna-se, por isso, uma estratégia importante 
no esforço de equilíbrio do sistema metropolitano. Evitar os processos típicos da 
suburbanização implica ter um cuidado especial em qualificar e gerir o crescimento 
da malha urbana periférica. Está, de resto, aqui um dos principais problemas da 
maior parte do tecido urbano dos municípios confinantes com o Porto. A expansão de 
uma urbanização espontânea e difusa, sem intervenções estruturantes na qualidade e 
na quantidade das infraestruturas (arruamentos, passeios, jardins e saneamento, 
sobretudo), originou uma malha urbana desqualificada, labiríntica e ilegível, onde é 
difícil gerir a qualidade urbana - ao mesmo tempo, o aprofundar dos desequilíbrios 
entre a receita e a despesa dos orçamentos municipais tem vindo a bloquear 
totalmente esse esforço de infraestruturação. Deve, por isso, reservar-se uma especial 
atenção para a consolidação dos fragmentos urbanos mais estabilizados e estimular aí 
uma base comercial (comércio e serviços "de proximidade", e equipamentos públicos 
e privados) que acrescente um efeito de cidade a esses fragmentos incaracterísticos. 
Uma vez resolvida a dotação viária em vias estruturantes (Circulares, IPs, ICs, 
Variantes, Nós, etc.), a prioridade infraestrutural volta-se para a estruturação e 
qualificação da malha urbana periférica, até aqui estruturada, sobretudo, por 
estradas nacionais, municipais e caminhos rurais (que não são, propriamente, ruas 
...). É também aqui, e não só ao nível dos velhos e novos centros periféricos, que se 
deve estimular o desenvolvimento de um tecido comercial e de serviços ao 
consumidor. - 

2.2- Seguidamente , as act ividade de maior peso na A M P são as do 
Transporte e Armazenagem (7.1), sobretudo o transporte de mercadorias 
(67% do emprego do Código7.1, sem contar com os serviços relacionados 
como os transitários, agentes de navegação, despachantes, etc.) . 

A julgar pelas fontes, o crescimento recente do emprego nestas funções de 
serviços foi muito modesto. No entanto, o impacte urbano deste tipo de 
actividades foi especialmente evidente nos últimos 5 a 7 anos. Prova disso 
foi o arranque do TERTIR e de toda a recentragem das actividades de 
transporte de mercadorias na zona Norte do concelho de Matosinhos e, 
gener icamente , nas imediações do Terminal TIR, Porto de Leixões e 
Aeroporto . As informações de que dispomos são também contradi tór ias 
quanto à d inâmica de c r iação de emprego nes tas a c t i v idades . A 
regulamentação do Mercado Único (desaparecimento previsto de cerca de 
60% do emprego nas actividades alfandegárias), a introdução da informática 
e a quebra do emprego nas grandes empresas e estruturas de transporte e 
comunicações (CP, Porto de Leixões e TERTIR, por exemplo), são factores que 
explicam tendências de retrocesso ou estagnação; por outro lado, o aumento 
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da importância do transporte TIR e dos tipos de transporte em pequenas 
quantidades e em regime de grupagem induziram um forte crescimento nos 
operadores do transporte rodoviário e nos pequenos transitários. Persistem, 
no entanto, dúvidas sobre as tendências num futuro próximo, tendo em 
conta, nomeadamente, o aprofundamento da crise nos sectores Têxtil, 
Vestuário e Calçado. É de esperar, portanto, que os valores do emprego 
neste sector continuem a diminuir na AMP, situação que também se poderá 
intensificar com o efeito da desconcentração espacial que resulta da 
liberalização alfandegária e da crise hoje manifesta nas pequenas empresas 
de trânsitos. 

2.3- Os Serviços Financeiros, Operações sobre Imóveis e os Serviços às 
Empresas - o sector FIRE (Finance, Insurance & Real Estate), na linguagem 
anglo-saxónica -, constituem um grupo de actividades que representam 
cerca de 15 a 16% do emprego nos serviços e apenas cerca de 7% no total do 
emprego da AMP. Como se pode constatar no QUADRO IV.I.7, as dinâmicas 
recentes são muito distintas: os Serviços às Empresas e as Operações sobre 
Imóveis (código 8.3) registam um grande acréscimo, quase uma duplicação 
(cerca de 6900 TPCO em 1991); os Bancos e as Instituições Financeiras 
(cerca de 10500 empregos), um acréscimo, 14%, bastante abaixo da média 
dos serviços; os Seguros (código 8.2, cerca de 2700 empregos em 1991), 
registam um decréscimo de -7.1%. 

No caso dos serviços financeiros, a imagem que se tem da sua evolução 
recente na AMP é contraditória com aqueles valores. O período 1984/91 
coincide com a liberalização do sector financeiro e com a expansão e 
diversificação do sector financeiro no Porto e na AMP (veja-se, em 
particular, o dinamismo da banca comercial privada e da locação financeira). 
No caso particular da banca, esta tendência tem-se feito acompanhar pela 
abertura de novos balcões, o que, na prática, amplificaria o efeito de 
crescimento do emprego. Veja-se, também, que é precisamente na categoria 
8 da ÇAE que os números dos Q.P. por empresas e por estabelecimentos, 
1991, diferem mais: 19 989 e 24 483, respectivamente (QUADRO IV.I.6) -
neste sector é particularmente evidente a supremacia das sedes sociais em 
Lisboa. É de crer, portanto, que haja aqui fortes distorções e uma manifesta 
sub-representação dos números (seria interessante verificar os números por 
CAE a 2 dígitos, mas a informação que dispomos sobre os Quadros de 
Pessoal/Estabelecimentos, 1985 e 1991, só está disponível a 1 dígito (cf. 
IEFP/MESS, Informação por Concelho (Distrito do Porto), Vol.II, 1993). 
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Quanto ao código 8.3, Serviços às Empresas e Operações sobre Imóveis, 
apesar de uns escassos 6900 TPCO na AMP em 1991, é de registar, 
sobretudo, a sua dinâmica medida em termos absolutos - uma quase 
duplicação, como já vimos. Em termos relativos, a sua quota no emprego 
total é de apenas 2.4% em 1991, e de 5.6% se considerarmos o peso no 
sector terciário. Apesar do forte acréscimo, trata-se de um sub-sector muito 
residual na estrutura das actividades. Tenha-se em conta, no entanto, que 
esta codificação da CAE é extremamente restritiva. Se o que se quer medir é 
o conjunto dos serviços que têm como mercado alvo as empresas (por 
oposição ao mercado do consumo final, individual ou colectivo), é mais lógico 
que se considerem nesse "pacote" todas as actividades comerciais e de 
transporte, e mesmo algumas actividades normalmente classificadas no 
código 9, que têm como mercado alvo o mesmo universo empresarial (como, 
por exemplo, a maioria dos "serviços distributivos" considerados nos códigos 
6.1, 7.1 e 7.2). Trata-se de uma questão irresolúvel pela inércia que as 
classificações estatísticas apresentam. De resto, como nos foi dado verificar, 
é vulgar que empresas de serviços com uma componente comercial mais ou 
menos importante estejam normalmente classificadas no código 6 da CAE. O 
outro factor de "invisibilidade estatística" deste tipo de fonte prende-se, 
como já referimos, com o peso que os profissionais liberias detêm, sobretudo 
nos denominados "business services" (serviços de consultadoria económico-
financeira e jurídica, nomeadamente). 

2.4- Finalmente, as actividades de Serviços Prestados à Colectividade, 
Serviços Sociais e Pessoais (código 9 da CAE) são aquelas que registam um 
maior dinamismo na ÀMP: cerca de 33% de crescimento (Q.P., 1985/91, 
Estabelecimentos), ou 51.2% (Q.P., 1984/91, Empresas), conforme a fonte. No 
total do emprego no sector terciário, o peso destas actividades é de 15 a 
17%. 

Também aqui as evoluções são contraditórias: os Serviços Sociais (código 
9.3), englobando sobretudo a Educação, a Saúde e a Assistência Social, 
registam o maior acréscimo percentual, cerca de 186%; os Serviços de 
Saneamento e Limpeza (código 9.2) registam um acréscimo de 56.8%, 
superior ao dobro da média dos serviços; ao contrário, os Serviços Pessoais 
(cód. 9.5) registam o maior decréscimo, cerca de -9.7%. 

Os comentários a fazer sobre estas tendências não podem ir muito mais 
além disto. Este tipo de classificação mistura actividades onde predomina o 
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investimento público (ensino e saúde, sobretudo) e actividades privadas, 
como a maioria do código 9.5, em que se contabiliza o serviço doméstico 
(actividade caracterizada por uma extrema variabilidade do emprego 
declarado) e o trabalho prestado sob forma de profissional liberal (que aqui 
não consta mas que é muito importante nas profissões de médico e 
advogado, por exemplo). 

De qualquer das formas, é importante que se registe aqui o acréscimo deste 
tipo de actividades, quase todas elas indicadoras de um reforço da 
centralidade e do perfil urbano da AMP. Quanto aos números absolutos, 
como já referimos, as diferenças entre os valores dos Q.P por Empresas -
18128 TPCO - e os valores dos Q.P. por Estabelecimentos - 28 467 -, tornam 
inútil qualquer exercício de quantificação de tendências para este tipo de 
serviços. 

3.- Dinâmica Espacial dos serviços nos concelhos da AMP e Perfis de 
Especialização 

3.1- Distribuição e dinâmica espacial dos serviços nos concelhos da AMP 

A primeira imagem que se pode constatar da distribuição dos serviços 
(emprego, com base nos TPCO dos Quadros de Pessoal do MESS, 1984 e 
1991) na AMP, é a da sua concentração (QUADRO IV.I.10). De facto, o Porto 
representava em 1991 cerca de 64% do total do emprego nos serviços na 
AMP. Matosinhos e Vila Nova de Gaia, com cerca de 11% cada, ocupavam as 
posições seguintes mas, como se pode verificar, a uma grande distância 
relativa. Os restantes 6 concelhos tinham um peso conjunto de apenas 14%, 
com quotas individuais muito pouco representativas, exceptuando o caso da 
Maia (QUADRO IV.I.10). 
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QUADRO IV.1.10 - Distribuição do emprego nos serviços (III) na AMP; 
evolução relativa do emprego total e nos serviços, por concelhos; 
peso dos serviços no total do emprego, 1984 e 1991 (TPCO, MESS, 
1984-91, Fich.Empresas) 

Concelhos III/AMP 
1991 

III/AMP 
1984 

Emp./AMP 
1991 

Emp. 
84-91% 

m 
84-91% 

%in 
1984 

%m 
1991 

Porto 64 .3 72 .6 40 .9 -1.4 7.2 61.1 66.4 
Matosinhos 11.1 8.7 13.2 4.4 54.6 24.0 35.5 
V.N.Gaia 10.5 8.9 16.9 18.3 43.0 21.7 26.3 
Maia 4.3 2.3 10.1 30.9 123.0 10.6 18.0 
P.Varzim 2.5 1.9 3.7 53 .1 53.7 28.1 28.2 
Gondomar 2.5 2.0 5.5 29.2 51.2 16.0 18.7 
Espinho 1.7 1.5 2.0 15.6 36.8 31.1 36.8 
V.Conde 1.6 1.0 4.5 26.2 103.3 9.3 14.9 
Valongo 1.5 1.1 3.1 48.7 71 .6 17.9 20.7 

AMP 100.0 100.0 100.0 10.8 21.0 38.7 42.2 

No contexto geral deste desequilíbrio, a dinâmica de evolução do emprego 
nos serviços entre 1984 e 1991 caracterizou-se por um forte crescimento: 
segundo a mesma fonte, o total do emprego regista um acréscimo de 10.8%, 
o emprego industrial, 4.3%, e o emprego nos serviços, 21.0%; ou seja, só o 
crescimento dos serviços correspondeu a cerca de 75% do crescimento total 
do emprego (utilizando a mesma fonte, Q.P/MESS, para o período 1985-91, 
por estabelecimentos, os valores diferem ligeiramente: 12.9, 6.2, 22.9 e 71%, 
respectivamente). Espacialmente, a grande diferença verifica-se entre o 
Porto e os restantes concelhos da AMP. O Porto regista um crescimento 
muito modesto, 7.2%, enquanto para os outros concelhos se verificam casos 
de duplicação (Maia e Vila do Conde) ou crescimentos entre os 37 (Espinho) 
e os 72% (Valongo). 

Como resultado destas diferenças, a redistribuição dos peso dos serviços na 
AMP em 1991, em relação a 1984, correspondeu a uma clara tendência para 
a desconcentração. Essa desconcentração favoreceu, sobretudo, os concelhos 
de Matosinhos, Vila Nova de Gaia e Maia. Enquanto o Porto desce de um 
peso total de 72.6 em 1984, para 64.3% em 1991, os 3 municípios vizinhos 
sobem de 20 para 26%; ao mesmo tempo, estes 3 municípios concentram 
cerca de 55% do acréscimo 1984-91 do total dos emprego nos serviços na 
AMP. Este dinamismo "periférico" dos serviços foi especialmente importante 
nos casos da Maia (aqui, o acréscimos do emprego industrial foi de cerca de 
20%) e de Matosinhos. Esta tendência comprova a relevância do dinamismo 
dos concelhos do sector NO da AMP, onde, de resto, se localizam as 
principais infraestruturas internacionais de transporte (Aeroporto, Porto de 
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Leixões e Terminal TIR), a EXPONOR, os principais investimentos recentes 
em vias e nós de circulação rodoviária, e, finalmente, as melhores situações 
de contiguidade espacial e de conectividade com o Porto. 

Sobre os restantes 5 concelhos, não há muito mais a referir. Apesar de 
individualmente se terem registado grandes acréscimos relativos, as quotas 
do emprego terciário por concelho em relação à AMP variam apenas entre 
um máximo de 2.5% (Póvoa de Varzim e Gondomar) e um mínimo de 1.5% 
para Valongo (QUADRO IV.I.10). As fortes dinâmicas medidas em termos 
relativos ficam, portanto, bastante esbatidas, dados os reduzidos volumes 
quantitativos que envolvem no contexto da AMP. 
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3.2- Perfis de Especialização 

As assimetrias espaciais que se verificam ao nível do total do emprego dos 
serviços na AMP correspondem também a grandes desigualdades no que 
toca aos perfis de especialização (QUADROS IV.I.l l e IV.I.12). 

QUADRO IV.I. l l- Estrutura sectorial do emprego nos serviços (% em relação 
ao total dos serviços, por concelhos), AMP, 1991, nos sub-sectores 
dominantes da CAE a dois dígitos (Q.P./MESS, Fich.Empresas, TPCO). 

6.1 6.2 6.0 7.1 7.0 8 .1 / 
8.2 

8.3 9.3 9.5 9.0 

Porto 22.5 17.0 47.4 12.1 18.5 14 .5 6 .4 7.4 3.9 13.3 
Matosinhos 35 .0 18.4 61.4 18.5 19 .3 3.1 6 .3 4.5 5.1 10.0 
V.N.Gaia 32 .0 21.5 63.0 10.0 12.2 3.4 3.0 7.6 7.5 18.4 
Maia 29 .5 16.4 54.2 16.9 17.8 4.2 5.4 7.9 8.1 18.4 
P.Varzim 10.5 23.0 46.1 L 9 A 12.4 7.2 2.6 14.3 4.8 31.7 
Gondomar "" 28.1 27.0 62.6 7.0 9.8 5.2 4.1 7.8 10.3 18.3 
Espinho 8.0 28.8 51.3 5.9 7.7 8.1 1.6 4.1 6.4 31 .3 
V.Conde 1.9.6 26.5 53.9 6.8 9.0 6.0 2.0 11.0 11 .2 29 .1 
Valongo 27.7 22.1 57.7 10.6 14.0 5.7 1.5 12.6 8.3 21.1 

AMP 24.8 18.4 51.6 12.4 17.1 10.8 5.6 L 1 Á 5.0 14.9 
Nota: Destacam-s e, em c ada col una, os 3 valor es (no n íáximo) mais e evados > e supei lores a 
mediada AMP. 

QUADRO IV.I.12- Perfil de especialização dos concelhos da AMP, 1991 (com 
base nos valores dos Quadros de Pessoal do MESS, 1991; trabalhadores 
por conta de outrem, por empresas e por CAE). 

6.1 6.2 6.3 6.0 7.1 7.2 7.0 8.1 8.2 8.3 8.0 9.0 9.3 9.5 

PORTO 64.3 87.0 69.5 84.4 92.5 73.4 81.7 

MATOSINHOS 11.1 15.7 13.2 16.6 12.5 12.4 

VNGAIA 10.5 13.5 12.3 12.3 12.9 13.0 15.9 

MAIA 4.3 5.1 5.8 4.5 5.3 6.9 

P.VARZIM 2.5 3.1 3.8 5.3 4.7 

GONDOMAR 2.5 3.6 3.0 3.0 5.1 

ESPINHO 1.7 2.7 2.9 3.6 2.2 

V.CONDE 1.6 2.3 3.1 2.4 3.6 

VALONGO 1.5 2.2 2.3 2.5 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Nota: Na figura constam apenas as % da CAE a dois dígitos, maiores do que o peso médio dos 
serviços no respectivo concelho, no total dos serviços da AMP (valores na 1' coluna). 
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Mais uma vez, as grandes diferenças são entre o núcleo duro da AMP (Porto, 
Matosinhos, V.N.Gaia e Maia) e os restantes concelhos. 

No primeiro grupo as situações são, por sua vez, bastante diversas: 

Porto - o Porto destaca-se, sobretudo, pela concentração que aí detêm os 
serviços às empresas, operações sobre imóveis e os serviços financeiros. No 
conjunto destes serviços, o peso dessa concentração é de cerca de 82% do 
total da AMP. Para o sector das comunicações, a concentração é ainda mais 
elevada: 87%. A tendência para a desconcentração espacial a que referimos 
atrás, é, por isso, bastante selectiva: no conjunto, a desconcentração do total 
dos serviços faz-se acompanhar por uma manutenção do peso elevado do 
Porto nos serviços às empresas, nas comunicações e nos serviços financeiros. 
De qualquer das formas, a taxa de "terciarização" do Porto aumenta 4.5 
pontos percentuais, situando-se, em 1991, em cerca de 67% do emprego; o 
aumento dessa taxa é, como se pode verificar na QUADRO IV.1.13, superior à 
média da AMP, para o mesmo período. Ainda segundo os valores constantes 
no mesmo QUADRO, são os serviços ligados ao comércio retalhista e aos 
transportes os que mais claramente apresentam uma tendência de 
desconcentração. Os primeiros por seguirem um perfil de localização que 
acompanha o crescimento periférico da população. Os segundos, por razões 
sobretudo ligadas a uma melhor logística permitida pelos investimentos na 
rede rodoviária e, por outro lado, a crescentes custos de instalação e de 
movimentação no interior da malha urbana do Porto. 

QUADRO IV. 13- Porto, peso (%) dos serviços, em relação ao total da AMP na 
respectiva CAE, para os anos de 1985 e 1991 (Q.P./MESS, 
Fich.Empresas, TPCO) 

Actividades (CAE) 1985 1991 1991-1985 

6.1-Comércio Grossista 66.7 59.3 -7.4 
6.2- Comércio Retalhista 69.5 59.2 -10 .3 
6.3- Cafés, Rest., Hotelaria e siml. 68.4 60.8 -7.6 

7.0- Transportes e Comunicações 77.2 66.9 -10 .3 

8.0- Serv.Financeiros, Imob., Empresas 80.5 79.0 -1.5 

9.0- Serv. Sociais e Pessoais 69.5 61.6 -7.9 

TOTAL (% IH, Porto/Total III, AMP) 71.6 64.0 -7.6 
TOTAL (% Emp., Porto/Total Emp., AMP) 45.7 41.5 -4.2 

% HI, Porto/Total Emp., Porto 62.7 67.2 +4.5 
% III, AMP/Total Emp., AMP 40.0 43.6 +3.6 

- 233 -



Matosinhos e Maia - estes dois concelhos possuem em comum uma mesma 
especialização relativa nas actividades de comércio grossista e de 
transportes, embora o peso absoluto destas actividades seja sensivelmente o 
triplo no primeiro, em relação à Maia. Como já se referiu atrás, estes dois 
concelhos do sector NO da AMP são os que estão melhor posicionados face ao 
efeito de atractividade proporcionado pelo desenho da rede viária 
estruturante e pela localização dos interfaces de comércio e transporte 
internacionais, acumulando, ao mesmo tempo, uma situação vantajosa face à 
proximidade ao Porto e ao processo de expansão urbana e coesão funcional 
no interior do núcleo duro da AMP. As diferenças mais visíveis entre o 
perfil de especialização destes dois concelhos referem-se a um maior peso 
relativo dos Serviços às Empresas em Matosinhos (o único concelho da AMP 
a disputar alguma especialização, face à concentração Portuense), e a um 
maior peso relativo dos Serviços Pessoais e Domésticos no concelho da Maia. 

Vila Nova de Gaia - o concelho de Vila Nova de Gaia revela uma situação de 
transição que se aproxima já da estrutura dos serviços típica dos concelhos 
mais periféricos da AMP. Mais directamente relacionados com o consumo 
intermédio, as únicas actividades de serviços que aqui têm um peso relativo 
superior à média são as do Comércio Grossista. De resto, as restantes 
especializações têm uma dominante comum relacionada com o consumo 
final: o Comércio Retalhista, os Cafés, Restaurantes, Hotéis e similares, e os 
Serviços Pessoais e Domésticos. Entre 1985 e 91, foram sobretudo as 
actividades de Comércio Retalhista e os Cafés, Restaurantes ...5 que mais 
cresceram (as primeiras registaram um acréscimo de cerca de 110% e as 
segundas, de cerca de 186%). 

O segundo grupo, constituído pelos restantes concelhos (Póvoa de Varzim, 
Gondomar, Espinho, Vila do Conde e Valongo), possui como principal 
denominador comum o facto de as únicas especializações relevantes no 
sector de serviços se relacionarem com o consumo final. Assim, o emprego 
ligado com o Comércio Retalhista surge como especialização dominante em 
todos os concelhos, excepto Valongo; o emprego ligado com os Serviços 
Sociais e Pessoais constitui também uma especialização comum, 
principalmente no caso destes últimos. Excepcionalmente, devem salientar-
se os casos da Póvoa de Varzim e de Espinho, em cujo perfil de 
especialização têm também importância as actividades do código 6.3 da CAE: 
Cafés, Restaurantes, Hotelaria e similares. Estes dois concelhos posicionam-
se de uma forma quase simétrica em relação ao núcleo duro da AMP: são 
ambos concelhos costeiros, estâncias tradicionais de veraneio e, por isso, de 
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forte dominante turística e com um tipo de estruturas semelhantes ligadas a 
essa actividade (casino, hotéis, restaurantes, ...)• 

3.3- Níveis de escolaridade do emprego nos serviços: assimetrias 

Frequentemente, associa-se o emprego nas actividades de serviços a níveis 
de escolaridade bastante superiores à média do emprego total. Tal facto não 
é exactamente verdade, ou, pelo menos, não é verdade para todos os sub
sectores de serviços. No caso particular da AMP, em que o perfil de 
especialização dos serviços é claramente dominado pelas actividades 
distributivas (comércio grossista, retalhista e transportes), o efeito de 
fixação de emprego qualificado fica bastante reduzido. 

A situação global para a AMP é aquela que resulta da leitura da QUADRO 
TV.1.14: o panorama da escolaridade do emprego nos serviços não é 
especialmente favorável, num contexto em que, genericamente, isso 
também não se verifica para o total do emprego; como se pode verificar, 
mais de metade do emprego total possui um nível de escolaridade igual ou 
inferior ao Ensino Básico Primário, o que, somado com a parcela do emprego 
que possui o grau Básico Preparatório, atinge um peso de 71.5% do total. 
Para o emprego nos serviços, esse peso é de 58.2% - bastante mais abaixo 
mas, mesmo assim, ainda muito elevado. 
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QUADRO IV.I.14- AMP, Níveis de Escolaridade, por CAE (Q.P., MESS, 1991, 
Fich.Empresas) 

Nível de Escolaridade Total do 
E m p r e g o 

E m p r e g o 
S e r v i ç o s 

CAE Nível de Escolaridade Total do 
E m p r e g o 

E m p r e g o 
S e r v i ç o s 6.0 7 .0 8 . 0 J 9.0 

até ao Ensino Básico Primário 52.4 40.0 43.0 52.1 14.0 43.6 
Básico Preparatório 19.1 18.2 20.7 13.7 15.8 17.9 
<= Básico Preparatório 71 .5 58 .2 63.7 65 .8 29.8 61 .5 

Curso Geral 9.2 13.6 12.9 11.3 22.3 9.7 
Curso Complementar 7.0 11.7 10.0 9.3 23.8 8.2 
Curso Técnico 3.4 4.5 4.1 6.2 6.6 2.5 
Outro Secundário 0.7 1.0 1.1 1.1 1.1 0.4 

Curso Médio 0.6 1.2 0.5 0.6 0.8 3.8 
Bacharelato 1.0 1.4 1.0 1.1 2.8 1.4 
Licenciado 2.6 3.9 2.0 2.6 8.1 6.8 

Outro 1.0 1.2 1.0 0.6 2.5 1.4 
Ignorado 3.1 3.3 3.8 1.5 2.3 4.5 

TOTAL 100.0 100.0 100 100 100 100 

Por sub-sectores de serviços, os Serviços Financeiros, Operações sobre 
Imóveis e os Serviços às Empresas (Código 8.0 da CAE) destacam-se 
nitidamente como sendo o conjunto de actividades onde os níveis de 
escolaridade são bastante mais elevados. Essa diferença lê-se sobretudo nos 
escalões médios e elevados de escolaridade. 

Sabendo-se da sobre-coneentração deste tipo de serviços no Porto, esta 
situação induz factores qualitativos que aumentam o panorama das fortes 
assimetrias de que já demos conta nos pontos anteriores. Com uma 
concentração do emprego nos serviços que é de cerca de 65% do total da 
AMP em 1991, como já vimos, o Porto fixa 80% dos níveis de qualificação do 
emprego com um grau de licenciatura da AMP, e 73% dos graus de 
bacharelato e de diplomas técnicos (QUADRO IV.I.15). 
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QUADRO IV.I.15- Estrutura concelhia, por Níveis de Escolaridade. AMP, 
1991. 

<= Básico 
Préparâ t . 

Curso 
geral 

Curso 
CompI. 

Técnico; 
Médio 

Bachar. Licenc. Outros Igno. TOTAL 

Porto 55 ,2 14,1 12,6 7 ,3 1,5 4 ,8 1,3 3,1 100 ,0 

Matosinhos 58 ,2 14,2 12,4 6 ,6 1,3 2 ,3 0,9 4 , 2 100 ,0 

V.N.Gaia 6 6 , 5 11,4 9,2 4 ,8 1,2 2 ,9 1,4 2 ,7 100 ,0 

Maia 6 3 , 3 12,7 10,8 5,5 1,0 2 ,1 0,7 3 ,9 100 ,0 

Gondomar 6 7 , 7 11,4 7 ,6 4 ,8 0,9 1,3 1,6 4 , 8 100 ,0 

P.Varzim 6 4 , 9 12,8 9,1 7,5 0 ,6 2 ,5 0,8 1,8 100 ,0 

V.Conde 7 0 , 6 9,9 8,0 4 ,2 0 ,4 1,3 1,4 4 , 2 100 ,0 

Valongo 7 2 , 3 11,2 6,9 3 ,4 0 ,6 0 ,7 0,9 4 ,1 100 ,0 

AMP III 58 ,2 13,6 11,7 6 ,7 1,4 3,9 1,2 3 ,3 100 ,0 

%, por Nível de Escolaric ade e por Concelho 
Porto 61,8 67 ,8 6 9 , 7 7 0 , 7 7 2 , 8 7 9 , 9 69 ,4 61 ,9 6 5 , 1 

Matosinhos 11,7 12,2 12,3 11,6 11,1 6,8 8,3 15,1 11 ,7 

V.N.Gaia 11,9 8,8 8,2 7,5 9,1 7,6 11,8 8 ,5 10 ,5 

Maia 4 ,7 4 ,1 4 ,0 3,6 3 ,1 2 ,3 2 ,6 5 ,2 4 , 4 

Gondomar 3,0 2 ,2 1,7 1,8 1,6 0 ,8 3,2 3 ,8 2 ,6 

P.Varzim 2,8 2 ,4 2 ,0 2 ,9 1 ,1 1,6 1,6 1,4 2 ,5 

V.Conde 2,2 1,3 1,2 1,1 0 ,6 0,6 1,9 2 ,3 1,8 

Valongo 1,9 1,2 0,9 0,8 0 ,7 0 ,3 1,1 1,9 1,5 

AMP III 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 ,0 100 ,0 

AMP III 84878 19780 17111 9738 1998 5740 1809 4777 145831 

4. Conclusões 

- A dinâmica do crescimento do emprego na AMP 1984/91 foi sobretudo 
explicada pelo crescimento do sector terciário: 21 a 23% consoante as 
fontes, para valores de 4.3 a 6.2 na indústria transformadora. Ou seja, o 
crescimento dos serviços correspondeu a cerca de 75% do crescimento 
total do emprego na AMP. Este crescimento contém, no entanto, fortes 
debilidades que se prendem, sobretudo, com o nível de escolaridade do 
emprego: os graus de ensino inferiores ou iguais ao grau de ensino 
Básico Preparatório atingem um peso de cerca de 58% do total, em 1991. 

- Por actividades, os sub-sectores mais dinâmicos foram os Serviços Sociais 
(cerca de 186% de acréscimo nesse intervalo de tempo), os Serviços às 
Empresas e Operações sobre Imóveis (92.5%), as actividades Hoteleiras e 
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de Restauração (46%) e o Comércio Retalhista (31%). Nos restantes sub
sectores registaram-se crescimentos inferiores à média dos serviços ou 
crescimentos superiores, mas, em valores absolutos, pouco significativos. 

- Os "Serviços Distributivos" (comércio e transportes) constituem a maioria 
do emprego no sector terciário, reunindo cerca de 56% do emprego 
nesse sector. Embora com uma dinâmica de crescimento 3 vezes inferior 
à média dos serviços, o emprego no Comércio Grossista representa ainda 
uma parcela de 25 pontos percentuais desse valor. Este sub-sector 
caracteriza-se por uma forte concentração empresarial: numa amostra 
de 497 empresas, cerca de 13% (com Volume de Negócios superiores a 1 
milhão de contos) representavam 60% do total do Volume de Negócios. 
A Distribuição Alimentar, o Comércio Têxtil, os Metais, os Veículos, os 
Produtos Químicos e os Electrodomésticos constituíam os tipos de 
comércio com maior volume de facturação (cerca de 56% do total, dos 
quais 31 na Distribuição Alimentar e nos Têxteis). 

- Este tipo de especialização confere à AMP um estatuto de interface 
logístico de distribuição que funciona a dois níveis: o da concentração do 
comércio internacional de exportação e de importação; e o da 
centralização de estruturas comerciais que dominam as redes de 
distribuição local e regional. 

- Juntos, o sector Financeiro, Imobiliário e os Serviços às Empresas,. 
constituem cerca de 16% do emprego nos serviços. Apesar da forte 
expansão verificada nestes sectores na segunda metade dos anos 80, o 
seu peso em termos de emprego continua aquém das expectativas, no 
contexto de um tecido terciário moderno e diversificado.Em particular, 
os Serviços às Empresas, apesar do forte crescimento absoluto que 
registaram, correspondem a uma quota de emprego nos serviços de 
apenas 5.6%, e de 2.4% no total do emprego; um valor perfeitamente 
residual atendendo àquelas expectativas. 

- Em termos espaciais, a distribuição dos serviços nos concelhos da AMP é 
muito desequilibrada. O Porto representava, em 1991, cerca de 64% do 
emprego nessas actividades. A uma grande distância relativa, 
Matosinhos e Vila Nova de Gaia, com cerca de 11% cada, ocupavam as 
posições seguintes. Os restantes 6 concelhos da AMP tinham um peso 
conjunto de apenas 14%. 
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- A tendência entre 1984 e 1991 foi, no entanto, a de uma certa 
desconcentração, sobretudo à custa do decréscimo relativo do peso do 
Porto. Essa desconcentração favoreceu sobretudo os concelhos de 
Matosinhos, V.N.Gaia e Maia que, juntos, sobem de uma quota de 20 
para 26% do total do emprego nos serviços na AMP. Nos outros 
concelhos, a diferença não se acentuou muito, passando de um peso de 
7.5 em 1984, para 9.8% em 1991. 

- Este tipo de dinâmicas contém diferenças qualitativas muito acentuadas e 
fortemente selectivas. O Porto concentrava, em 1991, 82% do emprego 
nos Serviços Financeiros, Operações sobre Imóveis e nos Serviços às 
Empresas da AMP, mantendo sensivelmente o peso relativo qué detinha 
em 1984. A redistribuição para os outros concelhos da AMP é, 
sobretudo, evidente para as actividades do Comércio Retalhista e dos 
Transportes. Em relação a estes últimos, Matosinhos e, em menor grau, a 
Maia, reforçaram o seu peso, acontecendo o mesmo com o Comércio 
Grossista. Nos restantes concelhos, o principal denominador comum dos 
respectivos perfis de especialização prende-se com o peso que aí detêm 
os serviços (privados ou públicos) relacionados com o consumo final; 
dentro deste grupo, a única excepção é Vila Nova de Gaia que fixa uma 
quota de emprego no Comércio Grossista superior ao peso médio que o 
emprego nos serviços tem nesse concelho. 

- A outra diferença qualitativa reside na concentração do emprego 
altamente qualificado no Porto: neste concelho concentram-se 80% dos 
níveis de instrução do emprego com um grau de Licenciatura, e 73% dos 
graus de Bacharelato e Diplomas Técnicos. 

B. Análise da Constituição de Sociedades - AMP 1988-1992 

1. Introdução 

Neste capítulo será analisada a dinâmica de constituição de Sociedades 
Comerciais na AMP durante o período 1988-1992 (Fonte: INE, 1993). 
Geograficamente, os resultados de que dispomos referem-se à AMP, por 
concelhos, e aos resultados nacionais. Os indicadores são de dois tipos: o 
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número de sociedades constituídas por ano e por CAE e os valores de Capital 
Social envolvidos, também por ano e por CAE. Embora existam valores para 
todos os tipos de actividades económicas, privilegiaremos, sobretudo, os que 
dizem respeito às actividades de serviços e, dentro destas, aos serviços às 
empresas (actividades que maioritariamente fazem parte dos sub-sectores 
do comércio grossista, dos transportes, do sector financeiro e dos serviços às 
empresas) . 

2. Análise dos indicadores - situação global ao nível da AMP. 

QUADRO IV.I.16- AMP, 1988/92, Capital Social e N° de Sociedades. 

Capital Social 
Total anual (mil escudos) 

N9 Sociedades 
de Serviços Cap.Soc./N9Soc. 

Total de Socied. Soe. Serviços % Serviços 
1 9 8 8 15 975 630 13 304 005 8 3 . 3 1 4 4 6 9 2 0 1 
1 9 8 9 24 660 871 21 109 882 8 5 . 6 1 5 5 3 1 3 5 9 3 
1 9 9 0 21 595 909 18 945 242 8 7 . 7 1728 1 0 9 6 4 
1991 15 104 897 12 035 530 79.7 1938 6 2 1 0 
1 9 9 2 7 628 276 6 117 690 80.2 2 3 3 4 2 6 2 1 

1 9 8 8 - 9 2 84 965 583 71 512 349 8 4 . 2 8 9 9 9 7 9 4 7 

QUADRO IV.I.16.1 - Forma Jurídica, % anual em relação ao total do n° de 
sociedades e do respectivo Capital Social 1988/92. 

AMP Anónimas Por Quotas AMP 
N9 C.Social N9 C.Social 

1 9 9 2 0.9 2 . 7 2 3 . 0 6.2 
1991 1.1 12.2 18.5 5.6 
1 9 9 0 1.0 12.0 L 1 9 - 1 12.9 
1 9 8 9 0.6 24 .8 17.6 4.1 
1 9 8 8 0.6 15.1 16.8 3.7 
1 9 8 8 / 9 2 4.2 66.9 95.0 32.4 

As 8 999 sociedades criadas durante o período em análise envolveram um 
capital social de cerca de 71,5 milhões de contos, correspondendo, por isso, a 
uma apreciável dinâmica de criação de empresas e de investimento. 

Os anos de 1989 e 1990 foram os anos de maior dinamismo de 
investimento, retomando-se, em 1991, os valores de 1988. Esta quebra 
continua no ano de 1992. 

As actividades de serviços possuem um peso relativo sempre elevado, 
especialmente nos anos de maior investimento referidos acima. No entanto, 
a quebra de investimento em 1991 e 92 corresponde também a uma 
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descida apreciável nos valores médios de capital social por empresa: de 
13593 contos de valor médio por sociedade formada, o valor de 1992 cai 
para 2621. Em 1989, o Capital Social investido nas novas empresas de 
serviços foi de cerca de 21 milhões de contos, em 1991 já só atingiu os 12 
em 1992, os 7. A imagem que fica é, portanto, a de uma quebra de 
investimento em novas sociedades, quebra essa que se faz acompanhar por 
uma cada vez maior fragmentação dos novos investimentos. 

Embora os serviços representem sempre valores relativos que explicam 
aquelas tendências, essa fragmentação é comum à totalidade das actividades 
(QUADRO IV.I.16.1). Tal facto é sobretudo devido à quebra de importância 
do capital Social das Sociedades Anónimas, o qual, em 1992, caiu para 
apenas 2.7% do total de Capital Social do período 1988/92. Ao contrário, o 
número de Sociedades por Quotas em 1992 é elevadíssimo (23% do 
quinquénio), enquanto o Capital Social respectivo tem um peso proporcional 
ao valor total do período que é cerca de 4 vezes menor que o peso do 
número de Sociedades por Quotas. 

QUADRO IV.I.17 - Peso da AMP no contexto nacional, 1988/92 

Peso Nacional (%) ha AMP 
Total das Sociedades Sociedades de Serviços 
Ns Sociedades Capital Social Ns Soe. Capital Social 

1988 14.2 1 6 . 3 15.0 1 8 . 6 
1 9 8 9 13.3 2 2 . 0 14.1 2 3 . 7 
1 9 9 0 13.2 1 6 . 6 13.5 1 8 . 0 

1991 13.7 9.7 14.4 8.9 
1 9 9 2 13.4 8.1 14.0 8.6 

1 9 8 8 - 9 2 13.5 14.4 14.2 15.1 

QUADRO IV.I.18 - Peso da AMP no contexto nacional (capital social, 
CAE, AMP, em percentagem dos mesmos valores, ao nível 
nacional), por ano e por CAE nas actividades de serviços 

% de Capital Social, por CAE e por ano 
Ano / CAE 6 1 6 2 6 7 8 9 S e r v i ç o s 
1 9 8 8 2 7 . 0 18.3 2 0 . 2 18.2 18.5 14.4 18.6 

1 9 8 9 15.3 10.3 9.5 8.4 2 8 . 4 12.2 23 .7 
1 9 9 0 10.7 12.8 12.1 11.7 2 1 .0 6.3 18.0 
1 9 9 1 1 6 . 0 2 5 . 2 1 6 . 9 1 2 . 5 6.5 5.6 8.9 
1 9 9 2 12.0 1 8 . 6 13.9 9.7 5.6 1 3 . 1 8.6 

1 9 8 8 - 9 2 14.5 1 8 . 4 14.1 11.7 1 5 . 9 8.8 15.1 
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Relativamente ao peso nacional da AMP, os valores médios do período 
1988/92 rondam os 13.5 - 14.4%, consoante se trate, respectivamente, do 
número de novas sociedades ou dos valores do Capital Social. As actividades 
de Serviços registam valores ligeiramente superiores (QUADRO IV.1.17). 

Estes valores conheceram, no entanto, fortes oscilações durante esse 
período. Os anos de maior peso absoluto (ver QUADRO IV.I.16 e 16.1) são 
também aqueles em que o peso relativo no total nacional é maior. Entre 
1988 e 1990, o peso da AMP, medido em termos de Capital Social, nos 
investimentos em novas sociedades, esteve francamente acima da média do 
quinquénio. No ano de 1989 atingiu-se um valor excepcionalmente elevado: 
22% do total do capital social das novas sociedades e 23.7% considerando 
apenas as sociedades de serviços. 

O ano de 1991 foi um período de grande quebra, especialmente nos 
Serviços, onde o valor do Capital Social envolvido nas novas sociedades foi 
ligeiramente inferior à metade do registado no ano anterior e pouco mais de 
37% do do ano de 1989. Verifica-se, pois, que a quebra absoluta do 
investimento em novas empresas (na AMP e ao nível nacional) constitui 
uma dupla perda de dinâmica da Área Metropolitana do Porto, não só 
derivado das quebras dos valores absolutos aqui registados (QUADRO 
IV.I.16), como também do seu peso relativo no contexto nacional. 

Quando desagregadas, as diferentes actividades de serviços apresentam 
dinâmicas também muito díspares, quer no conjunto do quinquénio, quer 
ano a ano (QUADRO IV.I.18). Considerando os valores do Capital Social e 
para um peso relativo médio de cerca de 15% da AMP no total nacional, o 
Comércio Retalhista (Código 62 da CAE) - 18.4% - e os Serviços Financeiros, 
Operações sobre Imóveis e Serviços às Empresas (Código 8 da CAE) - 15.9% 
-, são as actividades que revelam uma melhor prestação, e as únicas acima 
daquela média. Ao contrário, os serviços sociais e pessoais (Código 9 da CAE) 
registam o menor valor: 8.8%. 

Fazendo a análise ano a ano, é especialmente notório o comportamento das 
actividades do Código 8 da CAE. O peso nacional da AMP excepcionalmente 
elevado neste sub-sector em 1989 e 1990, 28.4 e 21%, respectivamente, 
reduz-se, nos anos seguintes, para valores de 5.6 e 6.5%. A fragmentação e a 
dupla perda de dinâmica a que já nos referimos são. como se—yJL 
especialmente penalizadoras para estas actividades, onde se incluem o s 
serviços estratégicos vocacionados para o mercado das empresas. Nos anos 
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de menor dinamismo, 1991 e 1992, os serviços com um peso nacional 
superior à média são o comércio (retalhista e grossista), os transportes (só 
em 1991) e os serviços sociais e pessoais. 

Como fica demonstrado nos QUADRO IV.I.19 e 19.1, as grandes variações 
registadas no Código 8 da CAE são, sobretudo, explicadas pelo sector 
financeiro (CAE 81, Bancos e 82, Seguros), dados os volumes elevados de 
Capital Social normalmente associados a estas actividades. Nos anos de 
maior peso do investimento em novas sociedades e de maior importância 
relativa da AMP no quadro nacional - 1989 e 1990 -, o sector financeiro 
reúne, só por si, mais de metade do Capital Social das actividades de 
serviços (QUADRO IV.I.19); a partir daí os valores caem logo no ano seguinte 
para cerca de 36% e para 14% em 1992. As Operações sobre Imóveis vêm 
em quebra desde 1988 (com uma ligeira recuperação em 92) e, ao contrário, 
os Serviços Prestados às Empresas (Código 832 da CAE) registam sucessivos 
acréscimos, atingindo um valor máximo de cerca de 11% em 1992. O peso 
destes serviços medido em termos do número de sociedades (% em relação 
ao total de sociedades de serviços na AMP) é, no entanto, superior neste 
último ano (QUADRO IV.I.19.1). Comparando os dois pesos ao longo dos anos 
(Capital Social, e número de empresas), regista-se, no entanto, uma 
progressiva aproximação dos dois valores ( em 1988 os Serviços às 
Empresas tinham um peso de 1.6, em termos de Capital Social, e de 11.3% 
em termos de número de empresas; em 1992 os valores eram, 
respectivamente, 10.8 e 15.5%), registando-se, por isso, uma clara tendência 
para o aumento do capital social médio por empresa, o que não deixa de ser 
um indicador positivo. 

Em 1992 as actividades distributivas (comércio e transportes) atingem um 
valor de cerca de 55% do total do Capital Social investido no total das novas 
sociedades de serviços, sendo especialmente elevado o contributo do 
comércio. O comércio é, de resto, a actividade francamente dominante em 
termos do número de novas sociedades, em todos os anos, com valores 
oscilando entre os cerca de 63 a 66% do número total anual de novas 
sociedades de serviços na AMP (QUADRO IV.I.19.1). No QUADRO IV.I.20 
resume-se a situação da média de quinquénio 1988/92 para as actividades 
de serviços mais relevantes no contexto da AMP. A 3a coluna do quadro 
constitui um indicador do nível de fragmentação ou concentração do Capital 
Social em relação ao número de empresas. Pode-se aí comparar claramente 
o nível de concentração do capital social nos sectores Financeiro e 
Imobiliário e, ao contrário, o nível de fragmentação existente nas restantes 
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actividades. Tendencialmente, essa fragmentação generalizou-se a partir da 
perda de importância dos sectores Financeiro e Imobiliário na estrutura das 
actividades de serviços da AMP. Como se pode verificar no QUADRO IV.I . l l , 
no ano de 1992, registaram-se 23% do total das novas sociedades 
constituídas entre 1988 e 1992, todas Sociedades por Quotas e com um peso 
de apenas 6.2% do total do volume de Capital Social no mesmo período de 
tempo; no mesmo ano, o peso do Capital Social das Sociedades Anónimas foi 
de uns escassos 2.7%. 

QUADRO IV.I.19 - AMP, estrutura sectorial anual dos serviços, em relação ao 
total de Capital Social, em todas as sociedades de serviços 

CAE 1 988 1 989 1 990 1 991 1 992 19 8 8 / 9 2 19 8 8 /9 2 CAE 

% 
6 1 10.8 5.7 10.4 21.3 21.4 8 501 680 11.9 
6 2 3.7 1.7 3.0 15.6 22.0 4 628 193 6.5 
6 15.6 8.3 15.9 38.9 4 8 . 5 14 491 243 20.3 
7 2.1 0.7 2.5 6.7 r ~ 7.0 2 139 629 3.0 

8 1 / 8 2 36.4 ̂  52.1 55.1 36.3 14.1 31 500 145 44.0 
8 3 1 42.7 33.0 22.0 9.1 13.8 18 762 383 26.2 
8 3 2 1.6 4.6 3.3 6.7 10.8 3 276 017 4.6 

8 8 0 . 8 8 9 . 7 80 .3 5 2 . 1 39.8 53 605 845 75.0 
9 1.6 1.2 1.2 2.4 4.7 1 275 632 1.8 

Total Serviços 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Total Serviços 13304005 21109882 18945242 12035530 6117690 71512349 100.0 
% 8 8 / 9 2 18.6 2 9 . 5 26 .5 16.8 . 8.6 1 00 .0 

QUADRO IV.I.19.1 - AMP, estrutura sectorial anual dos serviços, em relação 
ao total do N° de Sociedades, em todas as sociedades de serviços 

CAE 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 8 8 / 9 2 CAE 

6 1 28 .7 26 .1 26.6 30 .9 22 .4 26 .7 
6 2 24.9 25 .8 25.1 21 .3 29 .4 25 .5 
6 6 6 . 1 6 3 . 4 6 2 . 7 6 3 . 5 6 3 . 5 6 3 . 7 
7 4 . 7 3 . 0 4 .1 3 . 3 3 . 2 3 . 6 

81 / 8 2 1.5 1.3 2 .2 2 . 0 0 . 9 1.5 
8 3 1 4 . 1 4 . 2 5 .3 6 . 8 6 . 6 5 . 6 
8 3 2 11.3 16.3 14.5 13.6 15.5 14.4 

8 16.9 22 .0 22.0 22 .4 23.1 21 .6 
9 12.2 11.7 11.2 10.7 10.2 11.1 

Total Serviços 100.0 100 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Total Serviços 1446 1 5 5 3 1728 1938 2 3 3 4 8 9 9 9 
% 88/92 16.1 17.3 19.2 21 .5 2 5 . 9 100.0 
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QUADRO IV.I.20 - AMP, 1988/92, principais actividades em % do total dos 
serviços (valores superiores a 1.8% do n° de sociedades ou do capital 
social) 

CAE Actividades 
Sociedades 

Capital 
Social,% 

Cap. Soo/ 
N9 Soo 

6 Comércio 6 3 , 7 2 0 , 3 2 527 
61 Comércio Grossista 2 6 , 7 11 ,9 3 538 
6 2 Comércio Retalhista 25 ,5 6 ,5 2 019 
6 3 1 Restaurantes, Cafés e simils. 10 ,1 1,2 9 6 1 

8 Serv.Finan.,lmob.,Serv.Emp. 2 1 , 6 7 5 , 0 27 603 
81 Bancos e Inst.Financeiras 1,0 3 8 , 4 301 440 
831 Op. s/Imóveis 5 ,6 2 6 , 2 37 375 
8 2 Seguros 0 ,5 5 ,7 86 578 
8 3 2 Serviços às Empresas 14 ,4 4 , 6 2 536 

9 Serviços Sociais e pessoais 11,1 1,8 1 277 
933 Serviços de Saúde 3 ,6 0 ,7 1 461 
951 Serviços Reparação 1,9 0 ,2 t 1 003 

7 Transportes e Armazenagem 3,6 3 ,0 6 624 
71 1 Transportes Terrestres 2 ,0 1,2 4 845 

jTotal Serviços * 8 9 9 9 7 1 5 1 2 3 4 9 7 947 
* Capital social em 103 escudos 
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QUADRO IV.I.21 - AMP, peso das sociedades, segundo a forma jurídica, o n° 
de novas empresas e o respectivo Capital Social, por ano (% em relação 
ao total do período 1988/92), 

AMP Anónimas Por Quotas AMP 
N9 C.Social N9 C.Social Ns C.Social 
1 2 3 4 1 + 3 2 + 4 

1 9 9 2 0.9 2 . 7 2 3 . 0 6.2 2 3 . 9 L 9.0 
1991 1.1 12.2 18.5 5.6 19.6 17.8 
1 9 9 0 1.0 12.0 19.1 12.9 20.1 2 4 . 9 
1 9 8 9 0.6 24 .8 17.6 4.1 18.3 2 8 . 9 
1 9 8 8 0.6 15.1 16.8 3.7 17.4 18.8 

1 9 8 8 / 9 2 4.2 66 .9 95 .0 32 .4 99 .2 99.3 

3. AMP - Assimetrias internas. 

A evolução recente do investimento em novas sociedades revela 
disparidades espaciais muito profundas no interior da AMP. Considerando o 
período 1988/92, cerca de 70% do Capital Social investido concentra-se no 
Porto, sendo esse valor ainda mais elevado para os serviços, 76.2%. Nos 
restantes concelhos da AMP, apenas Matosinhos, 12.5% e Vila Nova de Gaia, 
5.3%, apresentam valores relevantes, sendo residual a situação dos outros 
concelhos (QUADRO IV.I.22). 

Em termos do número de sociedades de serviços criadas, esta concentração 
já não é tão evidente. O Porto desce para um valor de cerca de 46%, sendo 
clara uma maior tendência para uma certa desconcentração dos novos 
investimentos. De qualquer das formas, esta desconcentração é um pouco 
ilusória dado tratarem-se de sociedades que envolvem quantitativos de 
capital social de menor valor (QUADRO IV.I.23). Vejam-se, a título de 
indicador, as fortes discrepâncias existentes entre a coluna do peso do 
número de Sociedades e a coluna do peso de Capital Social, por concelho; 
essas disparidades verificam-se sobretudo nos concelhos que não o Porto (o 
único caso em que o peso do Capital Social é superior ao do número de 
Sociedades) e Matosinhos (QUADRO IV.I.22). 
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QUADRO IV.1.22 - Distribuição concelhia do total de sociedades e das 
sociedades de serviços, em relação à AMP (em número e em 
capital social); peso das sociedades de serviços, por concelho (em 
número e em capital social); 1988/92 

Peso na AMP % dos Serviços 
por concelho TOTAL Serviços 
% dos Serviços 
por concelho 

N9Soc. Cap.Social NeSoc. Cap.Social NsSoc. Cap.Social 
Porto 40 .2 6 9 . 8 46 .4 7 6 . 2 82.8 91 . 9 
Matosinhos 13.3 13.3 13.6 12.5 73 .6 79 .1 
V.N.Gaia 15.9 6.5 13.8 5.3 62.1 68 .1 
Maia 7.9 4.6 6.9 1.9 62 .2 35 .3 
Gondomar 7.3 1.6 5.8 1.2 57.1 61 .9 
V.Conde 4.1 1.7 3.3 1.2 57 .6 60 .3 
P.Varzim 4.3 0.8 4.0 0.6 66 .7 65 .3 
Espinho 2.6 0.8 2.6 0.6 73 .7 61 .8 
Valongo 4.4 0.9 3.5 0.5 56 .4 43 .3 

AMP 100.0 100.0 100.0 100.0 71 .6 84 .1 

QUADRO IV.I.23 - Valor médio de Capital Social/N° Empresas de Serviços, 
por CAE, AMP, 1988/92 

Concelhos/CAE 6 7 8 9 TOTAL 

Porto 3 0 2 3 1 1 5 7 9 3 9 8 3 0 1 7 5 1 1 3 0 3 8 
Matosinhos 2 7 9 8 4 3 5 0 2 7 4 7 4 8 2 7 7 2 7 8 
V.N.Gaia 1994 3 0 0 4 8 2 0 4 7 9 9 3 0 3 0 
V.Conde 3 2 1 5 2 3 2 9 2 9 1 8 1090 2 9 7 2 
Maia 2 2 0 9 4 9 1 9 2 6 1 5 1 0 0 3 2 2 4 0 
Espinho 1778 5 0 7 5 2 7 2 3 1041 1 7 4 3 
Gondomar 1849 1301 9 6 8 6 8 3 1 5 7 2 
P.Varzim 1241 3 4 2 0 9 3 4 1347 1 2 4 4 
Valongo 1129 2 0 4 0 1 2 0 4 6 9 7 1 108 

AMP 2 5 2 7 6 6 2 4 2 7 6 0 3 1277 7 9 4 3 

Relativamente aos perfis de especialização, a grande diferença continua a 
ser a que existe entre o Porto, com uma especialização evidente nos Serviços 
Financeiros, Operações sobre Imóveis e Serviços às Empresas (cerca de 84% 
do Capital Social da AMP nestas actividades), e os restantes municípios da 
AMP (QUADRO IV.1.22). Neste último grupo, os concelhos de Matosinhos, 
Vila Nova de Gaia e Maia apresentam algumas diferenças. Matosinhos 
concentra cerca de 25% do Capital Social nas novas sociedades de Transporte 
criadas entre 1988 e 92 (confirmando o efeito logístico esperado pela 
localização das grandes infraestruturas de transporte internacional neste 
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concelho, efeito que é extensível à Maia). Vila Nova de Gaia apresenta um 
perfil de especialização idêntico aos restantes municípios (excepto o Porto e 
Matosinhos); aqui as diferenças são, por isso, quantitativas - com cerca de 
5.3% do Capital Social das novas (1988/92) sociedades da AMP, Vila Nova 
de Gaia concentra 11.3% do Comércio e cerca de 10% dos Serviços Sociais e 
Pessoais. A Maia, para além da especialização relativa nos Transportes, 
distingue-se sobretudo por ser o concelho em que o investimento industrial 
teve maior expressão: para uma média de 84% do Capital Social em 
empresas de serviços na AMP, este concelho regista apenas 35.3%. 

Segundo a Forma Jurídica (QUADRO IV.1.24), o Porto e Matosinhos 
distinguem-se claramente pelo peso que aí detêm os volumes de Capital 
Social correspondentes e Sociedades Anónimas, o qtie corresponde, como se 
pode verificar no QUADRO IV.1.24, a uma forte concentração do capital social 
investido pelas novas empresas: 3.8 e 6.9% das novas empresas dos 
concelhos de Matosinhos e do Porto representam, respectivamente, 68 e 
75.3% do capital social envolvido na criação de novas empresas nesses 
concelhos, no período 1988/92. Estes valores explicam o maior peso relativo 
que as Sociedades Anónimas detêm na AMP, em relação ao total nacional. 
Nos restantes concelhos, o peso do capital desse tipo de sociedades 
representa menos da metade do que naqueles: cerca de 27% do capital e 
1".4% do número de empresas. Ao contrário, as Sociedades por Quotas 
reúnem 98% do número de empresas e cerca de 70% do capital social 
correspondente. Como já referimos, estes valores acompanham a maior 
fragmentação do investimento nos concelhos periféricos ao núcleo duro da 
AMP. 

QUADRO IV.1.24 - Sociedades Constituidas por Forma Jurídica. AMP, % por 
concelhos e por forma jurídica, 1988/92. Peso da AMP no total 
nacional, por Forma Jurídica 

1 9 8 8 / 9 2 
Concelhos 

Anónimas Por Quotas Cooperativas Outras Total 1 9 8 8 / 9 2 
Concelhos Na C.Social Ns C.Social NQ C.Social |\|S C.Social N2 C.Social 

Maia 4.9 35 .7 94 .4 54.9 0.4 0.5 0.3 8.9 7.9 4.6 
Matosinhos 3.8 6 8 . 0 95.5 30.5 0.3 1.3 0.4 0.2 1 3:3J 13.3 
Porto 6.9 7 5 . 3 92.2 24.6 0.1 0.0 0.8 0.1 40 .2 69 .8 

Outros AMP 1.4 29 .6 98 .0 70.2 0.2 0.0 0.4 0.1 38 .6 12.3 

AMP 4.2 66 .9 95 .0 32.4 0.2 0.2 0.5 0.5 100.0 100.0 

AMP* 5 2 8 56 .8 1 1924 27.5 2 6 0.18 69 0.46 1 2 5 4 7 84 .96 
%AMP/Nacion. 16.0 15.0 13.4 13.1 10.9 23 .7 14.0 40 .6 13.5 14.4 
* N° de Sociedades Constituidas; Cap.Social em Milhões de Contos. 
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O restante grupo de concelhos da AMP, com algumas diferenças na Póvoa da 
Varzim e em Espinho (uma maior importância relativa dos serviços sociais e 
pessoais, condizentes com as semelhanças e as especificidades das 
respectivas bases económicas), combina três situações: a pouca expressão do 
capital social das novas empresas (todos os concelhos deste grupo possuem 
pesos relativos na AMP inferiores a 1.2%), a maior fragmentação do 
investimento e uma especialização que, nos serviços, engloba sobretudo os 
serviços relacionados com o consumo final (pessoal e colectivo): ver Q.L. nos 
códigos 6 e 9 da CAE (QUADROS IV.I.25 e 26). 

QUADRO IV.I.25 - Quocientes de Localização (Q.L.). Sociedades de Serviços, 
por CAE, AMP, 1988/92 

6 7 8 9 

N9Soc. Cap.Social NeSoc. Cap.Social NeSoc. Cap.Social N9Soc. Cap.Social 

Porto 0.94 0.68 0.76 0.81 1.25 1.10 0.97 0.81 

Matosinhos 1.00 1.20 2.80 2 . 0 0 0.84 0.92 0.75 0.53 

V.N.Gaia 1.03 2 . 1 4 0.61 0.72 0.87 0.68 1.17 1.93 

Maia 0.95 2 . 9 6 0.95 2 . 4 9 1.06 0.36 1.15 3 . 2 1 

Gondomar 1.13 4 . 1 6 0.74 0.74 0.58 0.10 1.17 3 . 1 5 

P.Varzim 1.10 3 . 4 6 0.39 1.28 0.64 0.14 1.30 8 . 7 6 

Valongo 1.20 3 . 8 5 0.45 0.99 0.53 0.17 0.92 3 . 6 2 

V.Conde 1.19 4 . 0 3 0.56 0.53 0.64 0.18 0.78 1.79 

Espinho 1.16 3 . 7 2 0.94 3 . 2 7 0.47 0.21 1.14 4 . 2 2 

AMP 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

QUADRO IV. 1.26- AMP 1988/92, perfil de especialização concelhio nos 
serviços; pesos concelhios maiores e menores, por CAE, segundo os 
valores do Capital Social 

% AMP CAE com a menor % CAE eom maior % que o peso 
total dos serviços 

CAE % CAE CAE % % 

Porto 76 .2 6 52 .0 8 83 .7 

Matosinhos 12.5 9 6.6 7 6 25 .0 15.0 

V.N.Gaia 5.3 8 3.6 6 9 11.3 10.1 

Maia 1.9 8 0.7 9 6 6.2 5.7 

Gondomar 1.2 8 0.1 6 9 4.8 3.6 

V.Conde 1.2 8 0.2 6 9 5.0 2.2 

P.Varzim 0.6 8 0.1 9 6 5.5 2.2 

Valongo 0.5 8 0.08 6 9 1.9 1.8 

Finalmente, analisando a dinâmica do comportamento dos vários concelhos 
da AMP ao longo dos cinco anos (Fig.IV.I.l), verifica-se uma clara 
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redistribuição espacial do investimento em novas sociedades, tendo em 
conta, sobretudo, o volume de capital social correspondente. 

Essa redistribuição corresponde a uma desconcentração evidente para os 
concelhos periféricos da AMP (a Fig.IV.I.l diz respeito ao total das 
sociedades e não apenas às sociedades de serviços). Essa desconcentração 
toma uma grande expressão, sobretudo, em termos do capital social 
envolvido na constituição das sociedades. Ao longo do período, o Porto passa 
de um valor de 83.6% do Capital Social total da AMP em 1988, para 46.8% 
em 1992. Em contrapartida, Matosinhos e a Maia passam de um valor de 
9.3, para 25.3%. Por último, os restantes concelhos passam de um valor de 
cerca de 7%, para 27.8%. 

Fig.IV.I.l- Redistribuição espacial anual (% concelhias em relação ao total da 
AMP) do n° de novas empresas e do respectivo capital social, por anos e 
valores médios 1988/92. 

% AMP 
9 0 , 

1992 1991 1990 1989 1988 1988/92 
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Fig.IV.1.2  Redistribuição espacial, por ano, (% concelhias em relação ao 
total da AMP) do Cap. Social correspondente às empresas de serviços 
criadas na AMP, 1988/92. 
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Analisando apenas a redistribuição das sociedades de serviços (Fig.IV.1.2), o 
contexto de desconcentração permanece: o Porto passa de um valor de 
91.4% do Capital Social das sociedades de serviços constituídas na AMP em 
1988, para um valor de 53.3% em 1992. Individualmente, o concelho de 
Matosinhos é o principal favorecido por esta desconcentração: 2.9 para 
17.5%, no mesmo intervalo de tempo. Os outros concelhos da AMP passam 
também de um valor muito baixo, 5.7% do total da AMP, para cerca de 29%. 

No subsector restrito dos Serviços Financeiros, Operações sobre Imóveis e 
Serviços às Empresas (CAE 8), o processo de desconcentração mantémse, 
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embora menos intenso. O Porto passa de um valor de 98% em 1988, para 
67.3% em 1992. Matosinhos é, mais uma vez, o concelho que mais se destaca 
pela sua capacidade de atracção, embora revele comportamentos bastante 
erráticos ao longo do período. De qualquer das formas, em 1992, o peso 
destas novas sociedades de serviços no concelho era de 18.8%, ligeiramente 
superior ao valor correspondente para a totalidade dos serviços. Quanto aos 
outros concelhos, apesar dos 14 % do peso dos serviços da CAE 8 na AMP, 
esse valor está bastante abaixo dos 29% que vimos para a totalidade dos 
serviços. 

A redistribuição espacial dos serviços na AMP corresponde, pelo que nos é 
dado verificar acima, a uma desconcentração selectiva, situação a que já nos 
referimos noutros momentos deste relatório. 

4. Conclusões 

- No período 1988/92, o Capital Social envolvido na constituição de novas 
sociedades teve, na AMP, uma posição largamente maioritária dos 
serviços: cerca de 84% do total. 

- Os anos de 1989 e 1990 foram os anos de maior investimento (cerca de 
39% do capital investido no período 1988/92), situação explicada, 
sobretudo, pelo investimento no sector Financeiro e Imobiliário. 

- Os anos posteriores, 1991 e 1992, registaram quebras muito acentuadas 
do investimento. Essas quebras foram acompanhadas de: 

uma maior fragmentação traduzida pela redução das Sociedades 
Anónimas, pelo maior peso das Sociedades ppor Quotas e por uma 
quebra do capital médio de investimento por empresa (em 1989 e 
1990, os valores médios de Capital Social/Empresa situavam-se 
numa média de 12000 contos. Em 1992 o mesmo valor era de 2621 
contos; 

uma quebra da importância da AMP no contexto nacional: entre 18 e 
23.7 % nos anos 1988/90, e 8.6% em 1992; 

um aumento de importância relativa do Comércio a Retalho e dos 
Serviços pessoais e Sociais, em desfavor, sobretudo, do sector 
Financeiro e Imobiliário. Este grupo de actividades passa de pesos 
entre 80.3 e 89.7% do Capital Social nos anos de 1988/90, para um 
valor de 39.8% em 1992; 
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um aumento da importância relativa dos Serviços às Empresas, que 
passa de um peso de 1.6% do total do cap.Social nos serviços em 
1988, para 10.8% em 1992. 

Espacialmente, verifica-se uma forte concentração no Porto: cerca de 76% 
do Capital Social investido nos serviços entre 1988 e 1992, em relação 
ao total da AMP; segue-se Matosinhos com 12.5% e Vila Nova de Gaia 
com apenas 5.3%. Nos restantes concelhos, estas percentagens descem 
para valores individuais inferiores a 1.9%. 

Por concelho, o peso do Capital Social investido nas novas sociedades de 
serviços, em relação ao total de sociedades, é nitidamente superior no 
Porto, cerca de 92%; segue-se Matosinhos, com cerca de 79%. A Maia e 
Valongo registam os valores mais baixos (traduzindo o peso do 
investimento industrial), 35 e 43%, respectivamente. Nos outros 
concelhos, o peso dos serviços ronda os 60-68%. 

O perfil de especialização do Porto distingue-se pelo peso que aí detêm os 
Serviços Financeiros, as Operações sobre Imóveis e os Serviços às 
Empresas. Matosinhos e Maia, principalmente o primeiro, destacam-se 
pelo peso das actividades de Transporte e Armazenagem. O peso das 
Sociedades Anónimas restringe-se praticamente aos concelhos do Porto 
e Matosinhos; aí, o peso do Capital Social neste tipo de sociedades foi de, 
respectivamente, 75.3 e 68%. 

Nos restantes concelhos combinam-se várias situações comuns: a pouca 
expressão do Capital Social no contexto da AMP, individualmente 
sempre inferior ao valor da Maia, 1.9%; uma maior fragmentação do 
investimento; um menor peso do capital em Sociedades Anónimas, em 
relação ao total do capital em todas as sociedades (média de 29.6%, 
exceptuando a Maia com 35.7); um maior peso relativo do investimento 
na indústria e nos serviços ligados com o consumo final. 

Ao longo do período verifica-se uma desconcentração selectiva do 
investimento a partir do Porto. Essa selectividade é particularmente 
evidente no sector Financeiro, Imobiliário e de Serviços às Empresas: 

Porto, % AMP c o Cap.Social, por anos 
Total Soe. Soe.Serviços CAE8 

1988 8 3 , 6 91 ,4 9 8 , 0 
1992 4 6 , 8 5 3 , 3 6 7 , 3 
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C. Análise do Investimento Directo Estrangeiro nos Serviços - AMP 1990-
1992 

1. Introdução 

Como facilmente se compreenderá, o Investimento Directo Estrangeiro (IDE) 
const i tui um dos indicadores privilegiados do potencial de 
internacionalização das áreas geográficas em que esse tipo de investimento 
se manifesta. Na nossa opinião, essa é apenas uma das facetas, porventura a 
principal, do processo de internacionalização, uma vez que o processo de 
internacionalização económica não se esgota apenas nesse tipo de dinâmicas. 
Se assim fosse não se compreenderia como a realidade da 
internacionalização do tecido produtivo da AMP e da sua envolvente 
geográfica segue a par com uma reduzida quota do IDE, ao nível nacional. 
Recorde-se que, em 1991, apenas cerca de 10.5% do IDE nacional incidiu no 
Distrito do Porto, sendo esta parcela ainda mais reduzida se forem tidos em 
conta os valores nacionais referentes ao IDE associado ao Regime Contratual 
(caso, nomeadamente, do investimento envolvido no projecto Ford/VW, em 
Palmela). 

Como já foi referido anteriormente, o papel de interface internacional da 
AMP tem outras leituras que não passam, necessariamente, pelo IDE. No 
caso dos Serviços às Empresas, ficou claramente demonstrado que esse 
papel incide sobretudo ao nível de funções de serviços de tipo 
redistributivo, envolvendo, sobretudo, actividades de comercialização e 
transporte internacionais (funções que mobilizam, indistintamente, 
empresas com capitais internacionais ou não). Esse tipo de perfil 
corresponde também a um claro défice da função de "nó informacional" 
internacional da AMP, em favor de uma função de um tipo mais claramente 
"logístico". Por défice informacional queremos, sobretudo, salientar a pouca 
expressão que aqui detêm as actividades de serviços informação-intensivas 
de carácter "avançado", ou seja, actividades dotadas de alguma capacidade 
de interiorização de funções inovadoras e de emprego altamente qualificado. 
A explicação que mais claramente ocorre para sustentar esse tipo de 
realidade, assenta em dois tipos de bloqueamentos: o efeito de capitalidade 
que Lisboa e a AML cumprem ao nível nacional, e as características do 
tecido produtivo da esfera de influência regional da AMP (cf. ponto 1-
Enquadramento nacional da AMP). É sobre este pano de fundo que, de 
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seguida, se analisará a incidência do IDE nos serviços, na AMP, para a qual 
dispomos de informação respeitante ao intervalo 1990-1992. 

2. Análise dos indicadores 

Entre 1990 e 1992, o IDE na AMP somou cerca de 140.4 milhões de contos, 
correspondendo 99.3 mihões de contos, 70.7%, a actividades de serviços. 

Os principais países de origem do investimento nos serviços foram: 

País de origem do IDE 

Espanha 
Reino Unido 
Panamá 
França 
Dinamarca 
Suiça 
TOTAL (da lista) 
TOTAL (serviços) 

Investimento (IO6 contos) 

19.4 
14.6 
11.4 
10.5 

8.7 
7.1 

71.7 
99.3 

Exceptuando o peso da Espanha e do Reino Unido e dos outros países 
europeus, o que é compreensível, o peso do Panamá, somado com o de 
outros "paraísos fiscais", é muito elevado - cerca de 21.1 milhões de contos 
-, ultrapassando mesmo o valor de Espanha. Por esta razão, a análise da 
origem do investimento não nos merece mais considerações, dadas as 
distorções que resultam das origens naquele tipo de locais, através dos 
quais se faz a "triangulação" de investimentos originados noutros países. 

QUADRO IV.I.27- Evolução do IDE (no total das actividades e nos serviços), 
1990-92, AMP 

CONCELHQS TOTAL 1990 1991 1 992 
TOTAL SERVIÇOS TOTAL SERVIÇOS TOTAL SERVIÇOS 

PORTO 40422488 35884029 45607456 35614971 20702774 19589287 
MAIA 1932381 564516 3273837 1139499 1064954 148832 
ESPINHO 5100 4700 204 204 2780 1380 
MATOSINHOS 1544726 532854 1498823 98280 3875429 391617 
P.VARZIM 1000 1000 59000 ! 0 13040 0 
V.CONDE 412850 19150 1180605 L 3 5 0 60280 2280 
V.N.GAIA 7600310 2563810 6457707 1953477 1044457 405540 
GONDOMAR 338770 4553680 488824 63824 900 900 
VALONGO 120000 64676 2698800 39000 2100 r 400 
AMP 52377625 39844835 61265256 38909605 26766714 20540236 
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QUADRO IV.L28- 1990-1992, distribuição do IDE em todas as actividades e 
nos serviços, por concelho; peso de cada concelho na AMP 

1 9 9 0 + 1 9 9 1 + 1 9 9 2 D1STRIB. p/ CONCELHO 
TOTAL SERVIÇOS % 

SERVIÇOS 
TOTAL SERVIÇOS 

PORTO 1 0 6 7 3 2 7 1 8 9 1 0 8 8 2 8 7 85 .34 76 .02 91 .74 
MAIA 6 2 7 1 1 7 2 1 8 5 2 8 4 7 29 .55 4 .47 1.87 
ESPINHO 8 0 8 4 6 2 8 4 77 .73 0.01 0.01 
MATOSINHOS 6 9 1 8 9 7 8 1022751 14.78 4 .93 1.03 
P.VARZIM 7 3 0 4 0 1 0 0 0 1.37 0.05 0.00 
V.OONDE 1653735 2 1 7 8 0 1.32 1.18 0.02 
V.N.GAIA 1 5 1 0 2 4 7 4 4 9 2 2 8 2 7 32 .60 10.76 4 .96 
GONDOMAR 8 2 8 4 9 4 2 7 4 8 2 4 33 .17 0.59 0.28 
VAUONQO 2 8 2 0 9 0 0 1 0 4 0 7 6 3.69 2.01 0.10 
AMP 1 4 0 4 0 9 5 9 5 9 9 2 9 4 6 7 6 7 0 . 7 2 100.00 100 .00 

QUADRO IV.I.29- Peso do IDE nos serviços, por concelhos, e por anos, AMP 

CONCELHOS 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 
% SERVIÇOS % SERVIÇOS % SERVIÇOS 

PORTO 88 .77 78 .09 94 .62 
MAIA 29 .21 34 .81 13.98 
ESPINHO 92 .16 L 100.00 49 .64 
MATOSINHOS 34 .50 6.56 10.11 
P.VARZIM 100.00 0.00 0.00 
V.OONDE 4 .64 0.03 3.78 
V.N.GAIA 33 .73 30 .25 38 .83 
GONDOMAR 62 .02 13.06 100.00 
VALONGO 53 .90 1.45 19.05 
AMP 7 6 . 0 7 6 3 . 5 1 7 6 . 7 4 

Fonte: ICEP. 

Como se pode verificar nos quadros anteriores, o ano de 1992 corresponde a 
uma clara quebra do IDE em relação aos anos anteriores. A percentagem de 
investimento nos serviços continua, no entanto, bastante elevada: cerca de 
70.7% do IDE no total do período (99,29 milhões de contos), com oscilações 
entre um mínimo de 63.5% em 1991 e um máximo de 76.7% em 1992. Estes 
valores aproximam-se bastante do valor nacional em 1991: para esse ano, a 
quota de IDE nos serviços era de 76.8%, maioritariamente concentrado na 
AML. 

Em termos territoriais, este volume de investimentos é, no entanto, muito 
desequilibrado. O concelho do Porto domina claramente, com um peso de 
91.7% do IDE nos serviços na AMP, seguindo-se-lhe Vila Nova de Gaia, com 
apenas 5%. Já em relação ao IDE na Indústria Transformadora, cerca de 30% 
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do total 1990-92 na AMP, a importância dos outros concelhos é maior: Vila 
Nova de Gaia, Matosinhos e Maia reúnem cerca de 50% desse quantitativo. 

Os cerca de 99,3 milhões de contos de IDE nos serviços entre 1990 e 92 
envolveram 485 empresas receptoras e 1131 operações de investimento. 
Por tipos de operação, a situação foi a seguinte: 

Nf i Emp. Cap.Social* %N a Emp. % Cap.Social 

Constituição de Sociedade 237 5556607 4 8 , 9 5,6 

Abertura de Sucursal 23 179288 4 , 7 0 ,2 

Const.Empresa em Nome Individual 6 75359 1,2 0,1 
Abertura de Escrit. de Representação 8 91450 1,6 0,1 

Aumento de Cap.Social s/alteração de sócios 78 18734066 16 ,1 18 ,9 

Aumento de Cap. Social p/novos sócios 21 7704715 4 , 3 7 ,8 

Prestações suplementares de capital 18 11322268 3 ,7 11 ,4 

Aquisição total de quotas, accções, partes 
sociais 

13 525237 2 , 7 0 ,5 

Aquisição parcial de quotas 70 54781482 14 ,4 5 5 , 2 

Transmissão de quotas entre não residentes 11 324504 2 , 3 0 ,3 

TOTAL 485 99294976 100 ,0 100 ,0 

* 10-* escudos. 
Fonte: ICEP. 

V' 

Em termos de Capital Social, verificou-se, portanto, uma situação em que a 
maioria das operações, 94.1%, correspondeu a tomadas de posições do 
capital estrangeiro em empresas já constituídas. Ao contrário, apenas 6 % 
das operações correponderam à constituição de novas sociedades, sucursais, 
empresas em nome individual ou escritórios de representação. 

Em termos do número de empresas envolvidas em operações de IDE, a 
situação é inversa. Mais de metade das empresas, 56.4%, correspondem à 
constituição de novas sociedades, sucursais,' empresas em nome individual 
ou escritórios de representação. No entanto, o reduzido volume de capital 
envolvido neste tipo de operações aponta para uma situação de forte 
fragmentação do investimento médio por empresa. 

A atractividade da AMP em termos de IDE é, por isso, em parte, aparente, 
dado o peso das novas sociedades de reduzida expressão em termos de 
capital. Por outro lado, a forte concentração de capital em operações do tipo 
"aquisição parcial de quotas" corresponde sobretudo aos sectores financeiro 
e imobiliário, com 89.6% do volume de capital neste tipo de operações (69% 
no financeiro e 20.6% no imobiliário). Estes valores são bem expressivos da 
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forte tendência de internacionalização do sector FIRE (Finance, Insurance & 
Real Estate), internacionalização essa que no caso da AMP se faz, sobretudo, 
a partir da aquisição parcial de quotas em empresas já existentes. 

QUADRO IV.1.30- Distribuição sectorial do IDE nos serviços; AMP, 1990-92 
Investimento Empresas 

CAE Escudos % NB % 

6 1 0 0 Comércio Grosso não especificado 9405910 9.5 148 30.5 

6 1 0 1 Com. Grosso Prod. Agricultura, Silv. e Pecuária 474500 0.5 5 1.0 

6 1 0 2 Com.Grosso Metais e Prod. Químicos Industriais 786374 0.8 1 1 2 .3 

6 1 0 3 Com.Grosso Madeira, Cortiça e Mat. Construção 466358 0.5 8 1.6 

6 1 0 4 Com.Grosso Máq. e Mat. p/ Agric, Indústria e Comércio 86080 0.1 9 1.9 

6 1 0 5 Com. Grosso Ferragens, Quinquilharias e Ap. Eléctricos 692019 0.7 8 1.6 

6 1 0 7 Com. Grosso Têxteis, Vestuário e Calçado 123746 0.1 23 4.7 

6 1 0 8 Com. Grosso Géneros Alimentícios, Bebidas e Tabacos 63809 0.1 6 1.2 

6 1 0 9 Com. Grosso não especificado 2264575 2.3 47 9.7 

T O T A L Comércio Grossista 1 4 3 6 3 3 7 1 1 4 . 5 2 6 5 5 4 . 6 

6 2 0 Com. Retalho 470840 0.5 13 2.7 

6 3 1 Restaurantes e Hotéis e siml. 217446 0.2 9 1.9 

6 3 2 Hotéis e similares 3302558 3.3 8 1.6 

7 1 Transportes 1128124 1.1 29 6.0 

8 1 0 Bancos e out. Inst.Monetárias e Financeiras 5 2 3 0 1 4 7 0 5 2 . 7 28 5.8 

8 2 0 Seguros 2493562 2.5 5 1.0 

8 3 1 Operações sobre Imóveis 1 5 4 5 9 8 1 7 1 5 . 6 4 0 8.2 

8 3 2 Serviços prestados às Empresas 8 4 1 3 5 8 7 8 . 5 6 7 1 3 . 8 

9 2 Serv. Saneamento e Limpeza 54876 0.1 4 0.8 

9 3 Serv. Educação e Saúde 931375 0.9 6 1.2 

9 4 Serv. Culturais e Recriativos 1340 0.0 3 0.6 

9 5 Serv. Pessoais 54810 0.1 8 1.6 

T O T A L 9 9 2 9 4 9 7 6 1 0 0 . 0 4 8 5 1 0 0 . 0 

Fonte: ICEP. 

Segundo os quantitativos de investimento, os sectores financeiro (banca e 
seguros) e as operações sobre imóveis representam uma larga maioria, com 
cerca de 70.8% do total dos serviços. No entanto, em número de empresas 
receptoras, esse valor corresponde apenas a 15% dos casos, o que faz 
salientar a forte concentração da estrutura de investimentos no sector 
financeiro e imobiliário (QUADRO IV.I.30). 

Em qualquer dos casos (quantidade de investimento ou número de 
empresas receptoras), os Serviços às Empresas representam um valor pouco 
expressivo, quando comparado com o peso nas actividades de comércio 
grossista, por exemplo. 
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A tendência de reforço do IDE no sector distributivo da AMP, sobretudo ao 
nível do comércio grossista, é, por isso, bastante clara, se tomarmos em 
conta o número de empresas envolvidas: 54.6% do total. A estrutura de 
investimentos neste sector repete, no entanto, o panorama de concentração 
já acima verificado para o sector financeiro e imobiliário: 8 das 265 
empresas receptoras de IDE concentram cerca de 62% do investimento nesse 
sector; destas, as 3 primeiras somam, só por si, cerca de 50%. Neste grupo 
restrito têm particular importância os sectores dos metais e produtos 
metálicos, os produtos farmacêuticos, o cimento, o granito e os produtos 
al imentares. 

Como se pode verificar no quadro seguinte, a situação de concentração do 
investimento é, de resto, particularmente evidente: 76.8% do investimento 
está concentrado em apenas 18 empresas receptoras, maioritariamente dos 
sectores financeiros e imobiliário. Tendo em conta o número de operações 
no total das 485 empresas, o resultado é, no entanto, completamente 
inverso e traduz-se por uma grande dispersão de pequenas operações de 
investimento: em quase 50% das empresas (48.2%), os quantitativos 
individuais de IDE são inferiores a 5 000 contos (QUADROS IV.I.31 e 31.1). 

QUADRO IV.I.31- Distribuiçãodo IDE nos serviços, por escalões de 
investimento e n° de empresas receptoras; AMP, 1990-92 

Investimento (milhões contos) Empresas receptoras 
Total % Ne % 

2 0 _ 2 5 22 382 483 2 2 . 5 1 0.2 
5 _ 1 0 29 942 183 3 0 . 1 5 1.0 
1_5 24 038 225 2 4 . 2 1 2 2.5 

0.5_1 6 222 705 6.3 9 1.9 
0.1 0.5 12 373 960 12.5 51 10.5 

0 .1_0.05 1 836 831 1.8 2 8 5.8 
0.05 0.01 1 802 977 1.8 81 16.5 

0.01 0.005 415 973 0.4 6 4 13.2 
<. 0.005 279 639 0.3 2 3 4 4 8 . 2 

TOTAL 99 294 976 100 485 1 0 0 
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QUADRO IV. 1.31.1- Distribuiçãodo IDE nos serviços, por tipo de operações, no 
escalão de investimento inferior a 5 000 contos. AMP, 1990-92 

Empresas 
Tipo de operação 1 2 3 4 Tipo de operação 

N9 (< 5 000 c.) N9 Total % 1/2 % 
Constituição de sociedade 1 5 7 2 3 7 6 6 , 2 6 7 , 1 
Abertura de sucursal 1 o 23 43 ,5 4 , 3 
Constituição empresa em nome individual 3 6 5 0 , 0 1,3 
Abertura de escritório de representação 5 8 6 2 , 5 2 ,1 

Aumento de cap.social sem alteração sócios 1 5 7 8 19 ,2 6 ,4 
Aumento de cap. social p/novos sócios 7 21 3 3 , 3 3 ,0 
Prestações suplementares 1 18 5,6 0 , 4 
Aquisição total de quotas g 1 3 6 9 , 2 3 ,8 
Aquisição parcial de quotas 2 3 7 0 l 3 2 , 9 9 ,8 
Transmissão de quotas entre não residentes 4 1 1 3 6 , 4 1,7 
TOTAL 2 3 4 4 8 5 4 8 , 2 1 0 0 , 0 

Investimento 
1 2 3 4 

Valor (contos) Valores totais % 1/2 % 
Constituição de sociedade 156631 5 5 5 6 6 0 7 2 ,8 5 6 , 0 
Abertura de sucursal , 1 7 5 6 5 1 7 9 2 8 8 9,8 6 ,3 
Constituição empresa em nome individual 3 6 7 9 7 5 3 5 9 4 ,9 1,3 
Abertura de escritório de representação 6 4 5 0 9 1 4 5 0 7,1 2 , 3 

Aumento de cap.social sem alteração sócios 3 4 3 5 0 1 8 7 3 4 0 6 6 0 ,2 1 2 , 3 
Aumento de cap. social p/novos sócios 1 6 4 2 0 7 7 0 4 7 1 5 0 ,2 5 ,9 
Prestações suplementares 4 0 0 0 1 Í 3 2 2 2 6 8 0 ,0 1 ,4 
Aquisição total de quotas L 1 1 1 6 5 5 2 5 2 3 7 2 ,1 l 4 , 0 
Aquisição parcial de quotas 2 2 6 7 5 5 4 7 8 1 4 8 2 0,0 8 ,1 
Transmissão de quotas entre não residentes 6 7 0 4 3 2 4 5 0 4 2 ,1 2 , 4 
TOTAL 2 7 9 6 3 9 9 9 2 9 4 9 7 6 0,3 1 0 0 , 0 

QUADRO IV.I.31.2- IDE na constituição de novas sociedades de serviços no 
escalão de investimento inferior a 5 000 contos. AMP, 1990-92 

Empresas Total empresas 
N9 % receptoras de IDE 

Actividade 1 2 3 4 
N9 % Nã % 1 / 3 

Comércio Grossista i 9 3 5 9 , 2 2 6 5 3 5 , 1 
Serviços às Empresas 2 5 15 ,9 6 7 3 7 , 3 
Operações sobre imóveis 1 0 6 ,4 4 0 2 5 , 0 
Serviços pessoais e colectivos í 1 1 7 ,0 21 5 2 , 4 
Comércio Retalhista 8 5,1 13 6 1 , 5 
Transportes 5 3 ,2 2 9 17 ,2 
Restaurantes, Hotéis e simls. 4 2 ,5 21 19 ,0 
Sector Financeiro 1 0 ,6 2 8 3 ,6 
TOTAL 1 5 7 100 ,0 4 8 5 3 2 , 4 

Fonte: ICEP. 
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3. Conclusão 

As conclusões relativas ao IDE na AMP no período 1990-92 são, então, as 
seguintes: 

- Um elevado peso de IDE nos serviços (cerca de 70.7% do investimento, 
correspondentes a um total de 99,3 milhões de contos de IDE). 

- Espacialmente, uma grande concentração no concelho do Porto (cerca de 
92% do IDE nos serviços, na AMP). 

- Uma concentração nos sectores Financeiro e Imobiliário, tendo em conta os 
volumes de capital investido (cerca de 70.8% do total dos serviços), dado 
embora o pequeno número de empresas envolvidas (cerca de 15%). 
Nestes casos, o tipo de operação dominante de IDE foi o da aquisição 
parcial de quotas ou partes sociais. 

- Uma reduzida expressão do IDE nas actividades de Serviços às Empresas 
(8.5% do investimento e 1-3.8% do número de empresas envolvidas). 

- Genericamente, em termos de empresas, uma forte dualização entre um 
número reduzido de operações envolvendo grandes volumes de capital, e 
uma maioria de empresas envolvendo volumes de capital muito baixos 
(1.2% das empresas corresponderam a 52.5% do investimento, em 
operações superiores a 5 milhões de contos; 48.2% do número de 
empresas envolvidas corresponderam a invest imentos individuais 
inferiores a 5 000 contos e que representaram 0.3% do total do IDE). 

- A maioria do volume de empresas envolvidas em IDE (56.5%), 
correspondeu à formação de novas sociedades. No entanto, o volume de 
investimento nesse tipo de operações foi de apenas 5.9%, ou seja, uma 
média de 21 540 contos por empresa. 

- Em termos do número de empresas receptoras, uma preponderância para 
os escalões de pequeno investimento médio por empresa, em sectores 
ligados, sobretudo, com o Comércio Grossista e com os Serviços às 
Empresas. 
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D. Análise da informação contida nas Páginas Amarelas 1992/93 

1. Introdução 

A fonte de informação utilizada neste ponto foi a Lista das Páginas 
Amarelas (PA) - Região Porto, 1992/93, TLP SA. 

A cobertura espacial das PA Região do Porto não coincide exactamente com 
os limites administrativos da AMP, ficando a descoberto algumas áreas do 
Concelho de Vila do Conde e o concelho da Póvoa de Varzim. Mesmo assim, 
nos títulos seleccionados, encontraram-se 71 anunciantes de Vila do Conde e 
20 da Póvoa de Varzim. 

Para o efeito, foram seleccionados 381 títulos, correspondendo 244 a 
actividades dominantemente de Comércio Grossista e 137 a actividades de 
Serviços. O conceito de Serviços às Empresas que foi utilizado é, como já foi 
referido, muito abrangente, considerando-se todas as actividades que, 
predominantemente vendem produtos ou serviços de consumo intermédio. 
Tal facto não implica, porém, que determinadas actividades de serviços não 
possuam um carácter misto serviço de consumo intermédio/serviço de 
consumo final. Em caso de dúvida, e isso acontece sobretudo nas actividades 
predominantemente comerciais, optou-se pela não exclusão desse título. 
Para além desta partição Comércio - Serviços, fizemos também uma 
tentativa de arrumação dos diferentes títulos por "fileiras" de actividades 
afins: é possível, por exemplo, reclassificar títulos que têm em comum 
determinados tipos de mercados (o sector da distribuição alimentar, ou a 
comercialização de máquinas e equipamentos para a indústria, por exemplo) 
ou que se complementam numa mesma fileira (os transportadores 
internacionais, os transportes de carga, os transitários, as agências de 
navegação,..., por exemplo, têm uma clara relação com a actividade de 
transporte de mercadorias). Dada a diversidade dos casos, faremos os 
comentários sobre estas reclassificações ao longo do texto. 

No caso específico dos Serviços Financeiros, Bancos e Companhias 
Seguradoras, registaram-se apenas as -sedes das empresas (quando sediadas 
na AMP), ou, no caso da sede ser fora da AMP, as delegações regionais; 
ficaram, portanto, excluídos os balcões e filiais, pela simples razão de que 
isso distorceria completamente a comparabilidade da informação. 

O ficheiro foi organizado por título e por anunciante. Para cada anunciante 
foi registado: o nome, a forma jurídica e a localização (concelho, rua, n° e 
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piso) da sede. No caso dos anunciantes com localização (ões) na AMP mas 
com a sede noutro local, registou-se o local da sede. Noutros casos de 
empresas multi-establecimentos, mas com a sede na AMP, foram registadas 
as localizações das filiais ou de outras unidades da empresa (armazéns, por 
exemplo). Esta formatação do ficheiro permite, portanto, um tratamento 
exaustivo da informação contida nas PA, no que diz respeito, sobretudo, aos 
padrões de localização das diferentes actividades. 

O grande inconveniente da informação contida nas PA refere-se, 
obviamente, ao facto de não se possuir qualquer tipo de ponderação quanto 
à importância do anunciante (dimensão da empresa, facturação, emprego, 
etc.). Este défice de informação só pode ser colmatado com outros tipos de 
informação' estatística (nomeadamente com outras fontes estatísticas 
organizadas por CAE), partindo do princípio que existe uma forte 
correspondência entre a CAE das empresas e os diferentes títulos através 
dos quais se organizam as PA. Essa correspondência existe, pelo menos, ao 
nível da CAE mais agregada (comércio, transportes, serviços financeiros, 
etc.). 

Em contrapartida, a desagregação extremamente fina do tipo de actividades, 
em número de 244, como já referimos, permite ter um conhecimento 
bastante bom do perfil de especialização existente, para além do 
conhecimento exacto dos padrões de localização dominantes em cada 
actividade. Por outro lado, as pesquisas no ficheiro por localização (concelho, 
rua, n° e piso) constituem uma fonte de informação bastante adequada para 
perceber as principais tendências de localização urbana dos serviços, bem 
como do seu padrão mais ou menos aglomerado ou disperso. Paralelamente, 
as informações suplementares sobre a localização das sedes, filiais e 
armazéns (nos casos das empresas multi-establecimentos) constituem uma 
boa fonte de informação no sentido de se perceberem algumas estratégias 
de expansão, nomeadamente no contexto da AMP, de "empresas-rede", de 
localização de armazéns, ou de "back-offices" (i.e., unidades operacionais de 
empresas, localizadas normalmente numa posição periférica mas mantendo 
uma ligação com um escritório central). 

2. AMP - Perfil de especialização dominante. 

Os 244 títulos que foram seleccionados nas PA 1992/93 reúnem um total de 
9 287 anunciantes, sendo 4701 de actividades de comércio, 50.6%, e 4586 
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de actividades de serviços, 49.4%, incluindo aqui os serviços de transporte, o 
sector financeiro e os hotéis. No caso dos serviços, os títulos com um número 
de anunciantes superior a 30 reúnem cerca de 83% do total de anunciantes. 
No caso do Comércio, os mesmos títulos reúnem cerca de 69%. Quer isto 
dizer qúe, no caso dos serviços, a dispersão dos anunciantes por tipo de 
actividade é, aparentemente, bastante menor que no comércio. Tal facto é 
explicável por uma maior desagragação de actividades/títulos no caso do 
comércio (137 títulos diferentes em actividades de comércio e 107 em 
actividades de serviços). 

No caso dos serviços (QUADRO IV.1.32), os serviços de Contabilidade e a 
Compra e Venda de Propriedades dominam claramente o espectro deste tipo 
de actividades (18.5% do total de anunciantes nos serviços) e correspondem 
a actividades em que, tal como nas restantes do quadro, domina uma forte 
f r a g m e n t a ç ã o da oferta. Essa fragmentação atravessa, como se pode 
verificar, várias fileiras de serviços: a actividade imobiliária (Compra e 
Venda de Propriedades, Projectos de Arquitectura e Engenharia, Arquitectos 
e Instalações Eléctricas), os transportes (Transportes de Carga e 
Transitários), os Business Services (Contabilidade, Serviços de Informática e 
Consultores) e o sector financeiro (Agentes de Seguros); é fácil também 
constatar que essa mesma fragmentação toca indiscriminadamente serviços 
de tipo "avançado" (Consultores, Arquitectos, Projectos de Arquitectura, 
Serviços de Informática e algumas Agências de Publicidade) e serviços de 
carácter mais rotineiro (Contabilidade, Transportes de Carga, Transitários, 
Instalações Eléctricas, Compra e Venda de Propriedades e Agentes de 
Seguros). A amostra do QUADRO IV.1.32 corresponde a 56% dos valores 
acumulados em relação ao total dos Serviços e cerca de 28% do total dos 
anunciantes. 

Por fileiras (QUADRO IV.1.33), os "Business Services", e o Imobiliário e 
Construção Civil e Obras Públicas, constituem os agregados de actividades 
que mais ocorrem; juntos correspondem a 60% dos anunciantes em títulos 
correspondentes a serviços. 

Novamente, é muito difícil avaliar a "qualidade" destes operadores (sobre os 
Serviços de Contabilidade, já nos referimos ao seu carácter dominantemente" 
rotineiro no âmbito dos Serviços Fiscais; os Técnicos de Contas, 47, e as 
Agências de Contribuintes, 44, juntariam mais 91 anunciantes a este bloco). 
De qualquer das formas, o peso dos serviços de Informática e Consultadoria 
(aparentemente serviços considerados avançados pelo tipo de actividade 
que desenvolvem e pela qualificação do emprego que fixam) é bastante 
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notório. Já no caso da Publicidade (Agências e Serviços), o conhecimento de 
terreno que possuímos aponta para uma forte segmentação entre um 
número reduzido de agências de "serviço completo" e de "Meios" (colocação 
da publicidade nos vários suportes publicitários), e uma maioria de 
pequenos operadores cujas margens de negócio se restringem a serviços 
menos sofisticados (logotipos, publicidade exterior, pequenos trabalhos para 
anúncios em revistas, folhetos, desdobráveis, etc.) e que não correspondem 
à ideia convencional que se tem da publicidade e da preparação de 
campanhas publicitárias. 

QUADRO IV.1.32- Principais anunciantes (>=100) em actividades de serviços. 
AMP, P.A., 1992/93 

Títulos/Actividades N2 

Anunciantes 
1 2 3 4 Títulos/Actividades N2 

Anunciantes % Serviços % Total % Serv. 
acum. 

% Total 
acum. 

Contabilidade-Escritórios e Serv. 4 3 1 9 ,4 4 ,6 9 ,4 4 , 6 
Propriedades - Compra e Venda 4 1 8 9,1 4 ,5 18 ,5 9,1 
Projectos Arquitectura e Eng. 2 9 2 6 ,4 3,1 2 4 , 9 12 ,3 
Transportes de Carga 2 5 9 5,6 2 ,8 3 0 , 5 15 ,1 
Arquitectos 2 4 5 5,3 2 ,6 3 5 , 9 17 ,7 
Agencias, Serv. Publicidade 2 0 2 4 , 4 2 ,2 4 0 , 3 19 ,9 
Transitários 198 4 ,3 2,1 4 4 , 6 2 2 , 0 
Informática - Serviços 165 3,6 1,8 4 8 , 2 2 3 , 8 
Instalações Eléctricas 133 2,9 1,4 5 1 , 1 2 5 , 2 

Consultores 1 15 2 ,5 1,2 5 3 , 6 2 6 , 5 
Agentes de Seguros 107 2 ,3 1,2 5 5 , 9 2 7 , 6 
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QUADRO IV.1.33- Total de anunciantes em actividades de Serviços, por 
fileiras. AMP, P.A., 1992/93 

Actividades de Serviços 
Fi le ira Actividades principais Número % Serviços 
Business Services 1393 3 0 , 4 

Contabilidade 431 
Publicidade 2 0 2 
Informática 165 
Consultores 115 

imobiliário; Const.Civil 1356 2 9 , 6 
C/V Propriedades 418 
Projectos Arquitectura 2 9 2 
Arquitectos 245 
Instalações Eléctricas 133 

Transportes 6 8 9 1 5 , 0 
Transportes Carga 259 
Transitários 198 

Financeiro 333 7 ,3 
Agentes Seguros 107 
Companhias de Seguros 6 7 
Financiamentos, Invest. 63 

Indústria - Manutenção 2 1 0 4 ,6 
Limpeza e Conservação 49 
Bobinagens e Rebobin. 4 4 

Formação profissional 148 3 ,2 
Escolas Línguas 37 
Ensino Superior 37 

Serviços de Engenharia 1 12 2 ,4 
Engenheiros Técnicos 38 
Electrónica-Estudos 33 

Vários 93 2 ,0 
Hotelaria 8 3 1,8 
Recursos Humanos 57 1,2 
Design 46 1,0 
Automóvel 43 0 ,9 
Escritório - Reparação Máq. 1 3 0 ,3 
Agricul tura 9 0 ,2 

TOTAL Serviços 4586 1 0 0 , 0 

No caso do Comércio (QUADRO IV.1.34), a mediação comercial não 
especificada (Representações e Agentes Comerciais, 10.8% do total de 
anunciantes) representa a quota mais significativa. Seguidamente surgem 3 
tipos de actividades com um enquadramento completamente diferente: os 
Armazenistas de Vinhos (excluindo o Vinho do Porto, que constitui um título 
próprio com 44 anunciantes), a venda de Computadores e os Armazenistas 

- 266 -



de Produtos Químicos. No primeiro caso, trata-se de uma actividade que 
inclui uma fileira mais vasta, a distribuição grossista de produtos 
alimentares e bebidas. No segundo caso trata-se de uma outra componente 
do "boom" da informática (importação e distribuição para o mercado 
regional), cuja importância já foi detectada acima. O terceiro caso, os 
Produtos Químicos, é uma componente típica da fileira de Produtos 
Intermédios para a Indústria (importados, na maioria dos casos), cuja 
importância já destacámos no capítulo inicial deste relatório, quando nos 
referimos ao peso da função redistributiva da AMP no contexto do potencial 
industrial regional. 

QUADRO IV.1.34- Principais anunciantes (>= 100) em actividades de 
comércio. AMP, P.A., 1992/93 

Títulos/Actividades N9 

Anunciantes 
1 2 3 4 Títulos/Actividades N9 

Anunciantes % 
Comércio 

% 
Total 

% Com. 
acum. 

% Total 
acum. 

Representações 3 8 3 8,1 4 ,1 8 ,1 4 , 1 

Armazenistas de Vinhos 129 2 ,7 1,4 1 0 , 9 5 ,5 

Computadores 126 2 ,7 1,4 1 3 , 6 6 ,9 

Agentes Comerciais 126 2 ,7 1,4 1 6 , 3 8 ,2 

Prod. Químicos- Armazenistas 1 18 2 ,5 1,3 1 8 , 8 9 ,5 
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QUADRO IV.I.35 - Total de anunciantes em actividades de Comércio, por 
fileiras. AMP, P.A., 1992/93 

Actividades Comerciais 
Fi le ira Actividades Principais Número Vo Comércio 

Indústria 1784 3 7 , 9 

ndústria - Produtos 503 
ndústria - Máquinas 423 
ndústria - Equipamentos 3 7 0 
Indústria - Manutenção 251 
Indústria - Metais 153 
Indústria - Mat. Primas 8 4 

Trading 552 11 ,7 

Representações 383 
Agentes Comerciais 126 
Trading 3 9 

Distribuição - Alimentar 5 0 9 10 ,8 

Armazenistas de Vinhos 129 
Armazenistas de Frutas 99 
Armazenistas de Mercearia 77 
Armazenistas de Peixe 66 

Escritório - Artigos e Equip. 256 5 ,4 

* 
Artigos, Equip. Escritório L 8 0 

* Armazenistas de Papel 8 0 * 
Mobiliário de Escritório 46 

Informática 186 4 ,0 

Computadores 126 
Equip. Aces. Informática 51 

Const.Civil e Ob.Públicas 152 3 ,2 

Armazenistas Tintas 41 
Máquinas e Equipamentos 33 

Serv.Pessoais - Prod, e Equip. 142 3 ,0 

Artigos, Equip. 
p/Fotoqrafia 

46 

Perfumes e Cosméticos 6 4 

Hotelaria - Máquinas e Equip. 138 2 ,9 

Comercio - Produtos 135 2 ,9 

Artigos e Instrum.. Optica 73 

Distribuição Têxtil 134 2 ,9 

Armazenistas Tecidos 73 
Armazenistas Malhas 61 

Auto 131 ̂  2 ,8 

Agentes e Representantes 8 2 
Agricultura-Equip. Produtos 12S 2 ,7 

Publicidade - artigos 9£ 2 ,0 

Brindes Publicitários 8^ I 

Hospitais - Equipamentos 8C ) 1,7 
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Vários 7 8 1,7 
Telecomunicações 7 2 1,5 
Distribuição - Farmácias 4 4 0 ,9 
Laboratórios - Equipamentos 39 0 ,8 
Transportes 3 9 0 ,8 
Distribuição - Drogarias 6 0 ,1 

TOTAL Comércio 4 7 0 1 100 ,0 

Por fileiras, o comércio de produtos intermédios para a indústria e as 
máquinas e equipamentos reúnem um conjunto de actividades largamente 
maioritárias: cerca de 38% dos anunciantes em actividades de comércio. 
Trata-se, dominantemente, de pequenas empresas importadoras, a maioria 
das vezes organizadas por representações de marcas e tipos de produtos e 
por sectores da procura: os Produtos Químicos (sobretudo para a indústria 
têxtil), 118 anunciantes, os Artigos e Equipamentos para a Indústria do 
Calçado, 74, as Máquinas para a Indústria Têxtil, 73, as Máquinas de 
Costura, 50, o Algodão, 39, o Alumínio, 31, as Solas e Cabedais, 31, etc., são 
alguns exemplos dessa compartimentação; só no sector das máquinas para a 
indústria (exceptuando as máquinas para agricultura, hotelaria, construção 
civil e escritório) encontramos cerca de 30 especializações diferentes. O 
número e a diversidade deste tipo de comércio de importação espelha bem 
a ausência de uma indústria nacional produtora de bens de equipamento e 
de produtos intermédios para a indústria. Por aqui se percebe também a 
importância que este tipo de serviços desempenha enquanto mediador da 
difusão da inovação tecnológica contida no produto que se transacciona. 
Uma empresa de comercialização de máquinas, pela ligação preferencial que 
detém junto do fabricante de uma marca em especial, é um elo privilegiado 
na cadeia de transmissão da informação e da inovação sobre novos 
produtos, ao mesmo tempo que cumpre também funções de assessoria 
técnica e tecnológica e de serviços pós-venda (reparação, montagem, 
assistência técnica, venda de peças, etc.); a actividade puramente comercial, 
transaccional, é, por isso, apenas uma das funções que, embora pesando 
maioritariamente no volume de negócios da empresa, não esgota a 
importância estratégica deste tipo de operadores. 

O segundo grupo reúne um conjunto de actividades comerciais , 
maioritariamente de comércio internacional. O título "Representações" 
mistura actividades de importação/distribuição de produtos indiferenciados, 
destinados ao mercado regional; é impossível, aqui, distinguir os tipos de 
comércio grossista intermédio (distribuidores para o comércio a retalho), do 
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comércio retalhista. No caso das Trading e dos Agentes Comerciais, trata-se, 
fundamentalmente, de actividades de comércio de exportação que envolvem 
produtos de consumo corrente e com fortes ligações a marcas e 
distribuidores internacionais. O agenciamento comercial é, de resto, uma das 
formas dominantes da exportação da indústria regional produtora de bens 
de consumo corrente (vestuário e calçado, sobretudo), correspondendo a 
uma estratégia comercial de inserção em mercados fortemente dominados 
por empresas internacionais de distribuição. 

Juntas, estas duas fileiras reúnem cerca de 50% dos anunciantes em 
actividades comerciais, e constituem um bom exemplo do papel e da 
importância estratégica dos serviços na articulação internacional das 
fileiras de produção industrial e nas formas de inserção do tecido 
produtivo regional na esfera internacional das transacções associadas a 
essa produção. O seu elevado número traduz uma situação de forte 
fragmentação da oferta, especialmente adequada a uma procura 
maioritariamente constituída por PME e organizada em nichos de mercado 
específicos.  

A distribuição alimentar grossista constitui a 3o fileira com maior peso no 
total das actividades comerciais. O seu significado na AMP tem a ver não só 
com a concentração demográfica aqui existente e, por via disso, com a 
concentração do consumo alimentar e do comércio retalhista associado a 
esse mercado, como também com o efeito logístico da localização em centros 
urbanos de hierarquia superior e geograficamente bem posicionados na 
mancha demográfica e na disposição espacial da rede urbana. Esta 
importância logística reforça-se com a existência de infra-estruturas ligadas 
com o comércio alimentar (porto de pesca, lota e entrepostos de distribuição, 
mercados abastecedores, matadouros, etc.) e com o aumento da 
acessibilidade regional e da importância dos nós e eixos rodoviários. O 
surgimento recente das grandes superfícies de comércio grossista e dos 
"Cash & Carry" interliga-se naturalmente com essas novas condições de 
acessibilidade e de modos de distribuição regionais, provocando um 
recentramento destas actividades na periferia das grandes metrópoles e 
induzindo um factor de tensão face à anterior proliferação de pequenos 
armazéns. Com a implementação do Mercado Único Europeu e a perda de 
competitividade de muitos produtos alimentares nacionais, a tendência cada 
vez maior para a importação em desfavor dos produtos nacionais, funciona 
como um factor suplementar de concentração e de necessidade logística de 
localização junto das infraestruturas de comércio internacional (o mesmo 
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acontece, por exemplo, com a concentração dos Agentes e Representantes do 
Comércio Automóvel, os quais controlam, a partir daqui, uma rede de sub
agentes regionais). 

As fileiras seguintes começam já a ter um peso individual muito reduzido. 
Como se poderá verificar no QUADRO IV.I.35, esse menor peso faz-se 
acompanhar de uma grande diversificação de tipos de comércio. De registar 
o peso das actividades comerciais ligadas com o Material e Equipamento de 
Escritório e com a comercialização de Produtos de Informática (tipos de 
comércio de matriz locativa eminentemente urbana e metropolitana), ambas 
actividades fortemente correlacionadas com o processo de terciarização. A 
concentração metropolitana é também evidente em formas de distribuição 
de produtos com um elevado grau de sofistificação tecnológica e com 
mercados muito específicos, como são os casos, por exemplo, dos 
Equipamentos Hospitalares, Laboratoriais e dos Instrumentos de Óptica. 

Generalizando, podemos afirmar que, para além do efeito logístico regional 
que a metrópole desempenha, a sua próprra hierarquia em termos do 
número, diversidade e qualidade das funções que aí se localizam (uma 
situação constatável no modelo de Christaller), amplifica o efeito de 
concentração e de diversificação dos sectores a montante da distribuição 
retalhista e dos serviços (pessoais ou colectivos) cuja componente material 
(equipamentos, máquinas,...) é cada vez mais importante. Os sectores 
distributivos intermédios (comércio e transporte de mercadorias) ganham 
assim uma importância cada vez maior, importância essa que é reforçada 
pelo efeito de acessibilidade e de concentração de infraestruturas a que nos 
referimos atrás. 

2.1 - Forma jurídica dos anunciantes. 

A maioria dos anunciantes das PA são Sociedades por Quotas, LDA, 
correspondendo-lhes uma percentagem de cerca de 67% do total. Os 
anunciantes em Nome Individual são cerca de 30% e as Sociedades 
Anónimas, cerca de 8%. Em 2.6% dos casos não foi possível determinar a 
forma jurídica ou então trata-se de outros casos (cooperativas e instituições 
públicas, por exemplo); especialmente no caso dos hotéis, o tipo de anúncio 
apenas denomina o nome do estabelecimento e não a sua forma jurídica, 
pelo que não estão classificados segundo esta última categoria (QUADRO 
IV.I.36). 
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No conjunto, estes valores confirmam uma fragmentação empresarial, 
traduzida, sobretudo, pelo peso dos anunciantes em Nome Individual, cerca 
de 30%, e pela reduzida expressão das Sociedades Anónimas, cerca de 8%. 
Entre as actividades dominantemente comerciais e as de serviços existem 
diferenças sensíveis. 

Nos serviços têm mais peso os anunciantes em Nome Individual (27.5, 
contra 18.3% no comércio) e as Sociedades Anónimas (8.7, contra 6.8% no 
comércio). No caso das Sociedades Anónimas, as diferenças são explicáveis, 
sobretudo, pelo peso das actividades financeiras e pelos serviços ligados 
com o aluguer automóvel (empresas de aluguer de longa duração, 
nomeadamente). As actividades em nome individual têm especial incidência 
nos serviços de engenharia, 74% dos anunciantes nesta fileira; na fileira 
imobiliária (compra e venda de imóveis, sobretudo), no Design, na 
Reparação de Máquinas de Escritório e nos "Business Services" (nestes 
últimos, o peso dos anunciantes em nome individual é de quase 30%, 
reflectindo o peso ainda grande dos Profissionais Liberais). 

No comércio, o peso das Sociedades Anónimas reflecte-se claramente nas 
fileiras das Telecomunicações, Informática, Importadores /Distribuidores do 
ramo Automóvel, Distribuição de Produtos Farmacêuticos e nos 
Equipamentos Laboratoriais. São, como se pode verificar, actividades 
dominantemente de importação, envolvendo produtos inovadores 
(Informática, Telecomunicações, Produtos Farmacêuticos e Equip. 
Laboratoriais) e/ou fileiras com uma grande concentração em grandes 
empresas que envolvem volumes elevados de negócios (como é o caso do 
ramo automóvel). Ao contrário, a proliferação de operadores em Nome 
Individual existe, sobretudo, nas fileiras de distribuição de produtos para 
drogarias (66.7% dos anunciantes num volume reduzido de apenas 6 
operadores), na "Trading" (o peso dos agentes comerciais e representantes), 
na Distribuição Alimentar (inúmeros anunciantes individuais que se 
localizam no Mercado Abastecedor do Porto), nos Produtos e Equipamentos 
Agrícolas, e noutras actividades comerciais indiferenciadas; em relação ao 
total dos anunciantes era Nome Individual em actividades de comércio, só a 
Distribuição Alimentar e a "Trading" representam cerca de 48% dos 
anunciantes.' 
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QUADRO IV.I.36 - Forma jurídica dos anunciantes nas PA por fileiras. AMP, 
P. A. ,1992/93 

Forma Jurídica 
TIPO FILEIRA IND. LDA SA Outra; ? TOTAL 

OCM Indústria 12 ,3 81 ,6 6 ,1 0 ,0 1 7 8 4 
OCM Trading 4 0 , 9 57 ,2 1,6 0 ,2 5 5 2 
OCM Distribuição - Alimentar 3 6 , 6 55 ,3 7 ,1 1,0 5 0 8 
OCM Escritório 15 ,6 76 ,6 7 ,8 0 ,0 2 5 6 
OCM Informática 5 ,9 76 ,9 1 7 , 2 0 ,0 1 8 6 
OCM Const.Civil; Ob.Públicas 7 ,2 85 ,5 7 ,2 0 ,0 1 5 2 

OCM Serv.Pessoais-Prod. Equip. 13 ,4 81 ,0 5 ,6 0 ,0 1 4 2 

COM Hotelaria - Máq. Equip. 15 ,9 78 ,3 5 ,8 0 ,0 1 3 8 

OCM Comercio - Equip. 13 ,3 81 ,5 5 ,2 0 ,0 1 3 5 
OCM Distribuição - Têxtil 11 ,2 87 ,3 1,5 0 ,0 1 3 4 

OCM Auto 5 ,3 80 ,2 1 4 , 5 0,0 131 

OCM Agricultura - Equip. Produtos 2 4 , 6 66 ,2 9 ,2 0 ,0 1 3 0 
OCM Publicidade - artigos 7 ,4 88 ,4 4 , 2 0 ,0 9 5 

OCM Hospitais - Equip. L 10 ,0 82 ,5 6 ,3 1,3 8 0 

OCM Vários 2 8 , 2 62 ,8 9 ,0 0 ,0 7 8 

OCM Telecomunicações 4 , 2 6 9 , 0 2 5 , 4 1,4 7 1 

OCM Distribuição - Farmácias 4 ,5 8 1 , 8 1 3 , 6 0,0 4 4 

OCM Laboratórios - Equip. 2 ,6 87 ,2 1 0 , 3 0 ,0 3 9 
OCM Transportes L 15 ,4 76 ,9 7 ,7 0 ,0 3 9 

OCM Distribuição - Drogarias 6 6 , 7 33 ,3 0 ,0 0 ,0 6 

OCM TOTAL 18 ,3 74 ,7 6 ,8 0 ,2 4 7 0 1 

SERV "Business Services" 2 9 , 4 63 ,9 5 ,0 1,6 1 3 9 4 

SERV Imobiliário; Const.Civil 4 0 , 6 53 ,6 4 , 3 1,5 1 3 5 6 

SERV Transportes 7 ,4 83 ,5 9 ,0 0 ,1 6 8 9 

SERV Financeiro 16 ,5 26 ,7 5 4 , 4 2 ,4 3 3 3 
SERV Ind. - Manutenção 17 ,1 77 ,1 5 ,2 0 ,5 2 1 0 

SERV Formação profissional 7 ,5 27 ,2 1,4 6 3 , 9 1 4 7 

SERV Serviços de Engenharia 7 4 , 1 23 ,2 2 ,7 0 ,0 1 12 
SERV Vários 2 1 , 5 7 7 , 4 0 ,0 1,1 9 3 

SERV Hotelaria 2 ,4 1,2 0 ,0 9 6 , 4 8 3 

SERV Recursos Humanos 17 ,5 77 ,2 3 ,5 1,8 5 7 

SERV Design 3 7 , 0 63 ,0 0 ,0 0 ,0 4 6 

SERV Automóvel 9 ,3 72 ,1 1 8 , 6 0 ,0 4 3 

SERV Escritório - Reparação Máq. 3 0 , 8 69 ,2 0 ,0 0 ,0 1 3 

SERV Agricul tura 1 0 0 , 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 9 

SERV TOTAL 2 7 , 5 58 ,8 8 ,7 5 ,0 4 5 8 5 | 

TOTAL 2 2 , 9 6 6 , 9 7 ,7 2 ,6 9 2 8 6 
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2.2 As "Empresas-rede" 

Do total dos 9287 anunciantes nas PA, cerca de 16.5% correspondem a 
"empresas-rede", i.e., a empresas multi-establecimentos constituídas por 
uma sede principal e uma rede de filiais mais ou menos extensa. Este tipo 
de empresas, das quais o sector bancário é um caso típico, ocorrem em 
actividades onde existe uma certa estandardização do serviço prestado ou 
uma lógica de divisão interna de funções que separa o estabelecimento-sede 
de outros estabelecimentos que funcionam como frentes avançadas de 
comercialização e contacto próximo com o mercado. No fundo, a lógica de 
expansão da rede a novos mercados (mais ou menos alargados 
geograficamente) constitui uma estratégia de conseguir economias de escala; 
o aprofundamento dessas economias dependerá, em boa parte, da 
capacidade de organização e de gestão da rede. O interesse aqui da inclusão 
da análise sobre este tipo de empresas decorre do facto de, potencialmente, 
elas serem um indicador de uma certa "maturidade" dos sectores de que 
fazem parte , ao mesmo tempo que traduzem também efeitos de 
dependência ou liderança dos aglomerados urbanos onde se localizam filiais 
e sedes. 

Obviamente que este tipo dé organização em rede não esgota as estratégias 
típicas das empresas-rede; a existência de contratos de representação, de 
"franchising", de agenciamento, de fornecimento exclusivo, de co-produção 
de serviços, etc., são também indicadores do mesmo tipo de estratégias, 
embora não seja possível encontrar esse tipo de informação nas PA. 

A informação que as PA contêm permite-nos apenas analisar as redes do 
primeiro tipo (sedes/filiais). Para esse efeito, o QUADRO IV.I.37 distingue as 
filiais na própria AMP, as filiais noutro local fora da AMP e as sedes 
localizadas também fora (em Lisboa, para cerca de 83% dos casos), embora 
com filiais na AMP. O quadro está organizado por fileiras e distingue as 
actividades dominantemente comerciais das de serviços. Neste último caso, 
os números estão francamente sub-avaliados, por causa da não inclusão no 
ficheiro dos balcões e filiais das empresas bancárias e de seguros (ver fileira 
financeira). A razão desta não inclusão prende-se com o facto desses balcões 
e filiais traduzirem mais uma lógica de captação de poupanças e 
relacionamento dominante com o consumidor final, ou seja, tipos de serviços 
com um perfil mais orientado para o consumidor final do que para os 
serviços intermédios prestados às empresas. 
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As 432 empresas com filiais fora da AMP (em princípio, um indicador tipo 
"área de influência") totalizam 461 estabelecimentos-filiais. As empresas 
com apenas 1 filial são, portanto, dominantes. À partida seria de esperar 
que estas filiais se localizassem sobretudo no NO do país. No entanto, 
acontece exactamente o contrário: Lisboa e a AML representam cerca de 
20% das localizações do total das filiais das empresas localizadas fora da 
AMP. Faro e o Algarve, cerca de 14%. As filiais dispersas no país (excepto 
Norte, Algarve e capitais de distrito) representam 12.6%. Este conjunto 
reúne,' só por si, cerca de 47%. Com pesos muito menores, entre os 4 e os 
6 5%,' são de registar as cidades de Coimbra, Funchal e Ponta Delgada, 

Setúbal e Leiria. 
Aveiro, 5.4% e Braga, 4 ,1% são as duas únicas cidades com alguma 
expressão, dentro da esfera da proximidade geográfica da AMP. Os outros 
centros urbanos do Norte (acima de Coimbra), individualmente, não chegam 
a atingir os 2%, sendo os mais importantes Guimarães Viana do Castelo, e 
V.N.Famalicão, respectivamente com 1.7, 1.5 e 1,3%. 

A estratégia das empresas-rede com sede na AMP é, pois, claramente a de 
procurar mercados potenciais fora da área directa de influência da AMP: 
Lisboa/AML e o Algarve são claros exemplos disso. A contra-prova desta 
situação só pode ser explicável pela centralidade da AMP no contexto do 
litoral industrializado do país. A necessidade de estabelecer filiais nesta 
área é, em parte, anulada pelo efeito de proximidade no quadro desse 
espaço geográfico. 

Relativamente à localização de sedes fora da AMP (dominantemente em 
Lisboa, como vimos), as fileiras mais representadas são: 

Financeira 29.7 
Automóvel (Serviços) 23.3 
Telecomunicações (Com.) 21.1 
Laboratórios-Equip. (Com.) 20.5 
In fo rmá t i ca ( C o m . ) 2 0 . 0 % dos anunciantes da fileira, com sede fora da AMP. 

A situação revela as fortes dependências da AMP nestes sectores, 
especialmente no sector financeiro e no comércio de equipamentos ligados 
às novas tecnologias. Na fileira automóvel, o tipo de actividade dominante é 
o do aluguer automóvel (curta e longa duração). As actividades de serviços 
ligadas com os Recursos Humanos (Recrutamento e Selecção de Pessoal e 
Trabalho Temporário, sobretudo) têm também um peso apreciável, 14%. 
Existe, portanto, uma clara triagem qualitativa, favorável a Lisboa, face ao 
tipo de actividades organizadas em empresas-rede com a sede na Capital; 
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essa triagem seria ainda mais visível se a análise fosse feita actividade a 
actividade e não por fileira: a Consultadoria, os Estudos Económicos e de 
Mercado, a Publicidade e a Informática, seriam, na fileira dos "Business 
Services", algumas das actividades inseridas nesse contexto. 

Considerando as três tipologias de empresas-rede, o QUADRO IV.1.37 
apresenta em caracteres mais carregados as fileiras onde ocorre com mais 
frequência essa situação. Como se poderá verificar, a expressão espacial da 
rede (filiais só na AMP, fora da AMP e sede fora da AMP) varia 
consideravelmente. 

Nas actividades de comércio, grosso modo, a maior ocorrência de empresas-
rede envolve sempre sedes fora da AMP, independentemente da localização 
das filiais; a única excepção vai para a comercialização automóvel 
(importadores e distribuidores), em que as sedes fora da AMP tem uma 
reduzidíssima expressão (5.3% num total de 30.5% de casos); o contrário 
verifica-se no Comércio de Equipamento Hospitalar, em que a sede em 
Lisboa explica a maior quota do perfil da empresa-rede. 

Nas actividades de serviços acontece uma situação muito semelhante. A 
excepção vai para os Serviços de Formação Profissional, onde a sede fora da 
AMP tem também um valor residual (0.7%), apesar da importância relativa 
das filiais ao nível local e regional. 

QUADRO IV.1.37 - Importância das fileiras com "Empresas-Rede". AMP, 
1 9 9 2 / 9 3 

1 2 3 4 5 
Fil iais 
AMP (%) 

Filiais fora 
AMP (%) 1 + 2 

Sede fora 
da AMP (%) 1 + 2 + 4 TIPO FILEIRA N9 

Fil iais 
AMP (%) 

Filiais fora 
AMP (%) 1 + 2 

Sede fora 
da AMP (%) 1 + 2 + 4 

OCM Telecomunicações 71 4 ,2 1 8 , 3 2 2 , 5 2 1 , 1 4 3 , 7 
OCM Laboratórios - Equip. 39 5,1 1 7 , 9 2 3 , 1 2 0 , 5 4 3 , 6 
OCM Informática 186 5,9 1 0 , 8 1 6 , 7 1 9 , 9 3 6 , 6 
OCM Transportes 39 1 0 , 3 1 0 , 3 2 0 , 5 1 2 , 8 3 3 , 3 
OCM Automóvel 131 1 3 , 7 1 1 , 5 2 5 , 2 5,3 3 0 , 5 
OCM Distribuição Farmácias 4 4 1 3 , 6 4 ,5 1 8 , 2 1 1 , 4 2 9 , 5 
COM Serv.Pessoais-Prod. equip. 142 8,5 4 ,2 12 ,7 9 , 9 2 2 , 5 
OCM Hotelaria -Máquinas Equip. 138 6,5 7,2 13 ,8 7 ,2 2 1 , 0 
OCM Hospitais - Equip. 8 0 1,3 6 ,3 7 ,5 1 2 , 5 2 0 , 0 
OCM Const.Civil; Ob. Públicas 152 5,3 5 ,3 10,5 9 ,2 1 9 , 7 
OCM Escritório -Artigos, Equip. 2 5 6 7,4 5 ,9 13 ,3 6 ,3 1 9 , 5 
OCM Indústria 1 7 8 4 5,3 6 ,0 11 ,3 5 ,8 17 ,1 
OCM Comercio - Prod, e Equip. 135 6 ,7 0 ,7 7 ,4 7 , 4 14 ,8 
OCM Vários 78 3,8 3,8 7 , 7 5,1 1 2 , 8 
OCM Distribuição - Alimentar 5 0 9 7 ,3 2 ,8 10 ,0 2 ,8 12 ,8 
OCM Publicidade - artigos 95 4 ,2 3,2 7 ,4 4 ,2 11 ,6 
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CCM Agricultura 2 0 5 ,0 5 ,0 10 ,0 0 ,0 10 ,0 
OCM Agricultura - Equip. 

Produtos 
129 2 ,3 2 ,3 4 ,7 4 , 7 9 ,3 

OCM Distribuição - Têxtil 134 5 ,2 1,5 6 ,7 6 ,7 
OCM Trading 5 5 2 4 ,2 4 ,2 0 ,5 4 , 7 
OCM Distribuição Drogarias 6 

SERV Automóvel 43 2 0 , 9 2 0 , 9 2 3 , 3 4 4 , 2 
SERV Financeiro 3 3 3 3,3 5 ,7 9 ,0 2 9 , 7 3 8 , 7 
SERV Recursos Humanos 5 7 1 9 , 3 1 9 , 3 1 4 , 0 3 3 , 3 
SERV Transportes 68 9 1 0 , 3 1 1 , 3 2 1 ,6 9 , 4 3 1 , 1 
SERV Ind. - Manutenção 2 1 0 6 ,2 9 ,0 1 5 , 2 1 0 , 5 2 5 , 7 
SERV Formação profissional 148 1 2 , 2 1 0 , 8 2 3 , 0 0 ,7 2 3 , 6 
SERV Business Services 1 3 9 4 5,3 1,6 7 ,0 3 ,2 10 ,1 
SERV Design 4 6 8 , 7 8,7 8 ,7 
SERV Vários 93 4 ,3 4 ,3 3 ,2 7 ,5 
SERV Imobiliário; Const. Civil 1356 5,5 0 ,8 6 ,3 0 ,4 6 ,7 
SERV Hotelaria 8 3 2 ,4 3 ,6 6 ,0 0 ,0 6 ,0 
SERV Serviços de Engenharia 1 12 0 ,9 0 ,9 
SERV Agricul tura 9 
SERV Escritório - reparação 

Máq. 
13 

TOTAL SERVIÇOS 4 5 8 6 6,1 4 ,2 10 ,3 5 ,6 16 ,0 
TOTAL COMERCIO 4 7 0 1 5 ,8 5,1 10 ,9 6,1 17 ,0 
TOTAL 9 2 8 7 6 ,0 4 ,7 10 ,6 5 ,9 16 ,5 
* no caso dos Bancos e dos Seguros não foram considerados os balcões e filiais. 

3. Distribuição e perfil de especialização inter-concelhia 

Segundo a ocorrência geográfica dos anunciantes nas PA, a distribuição dos 
Serviços às Empresas na AMP é muito desequilibrada (QUADRO IV.I.38). O 
Porto concentra a grande maioria dos anunciantes, com cerca de 58%; 
seguem-se-lhe Matosinhos Com 14% e Vila Nova de Gaia, com 12.3%. Estes 
três concelhos da "Cidade-Aglomeração" reúnem, só por si, cerca de de 84% 
dos anunciantes; a Maia tem um peso modesto de apenas 6.7%. Nos outros 
concelhos, o peso dos Serviços às Empresas - os restantes 9% da AMP - tem 
uma expressão muito reduzida. 

Definitivamente, a tendência de concentração no Porto é bastante clara, 
traduzindo efeitos de aglomeração dificilmente transponíveis para outras 
áreas. Matosinhos é um caso específico, cuja importância, como já referimos 
várias vezes, deriva menos da proximidade ao Porto e mais do facto de aí se 
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concentrarem as grandes infrestruturas metropolitanas ligadas com o 
transporte e comércio internacionais. 

QUADRO IV.I.38 - AMP, distribuição concelhia dos serviços. PA, 1982/83. 

Concelhos N2 Anunciantes % % acumul. 

Porto 5 3 7 5 5 7 , 9 57 ,9 
Matosinhos 1302 14 ,0 71 ,9 
V.N.Gaia 1 144 12 ,3 84 ,2 
Maia L 6 2 4 6 ,7 91 ,0 
Gondomar 3 9 8 4 ,3 95 ,2 
Valongo 2 1 2 2 ,3 97 ,5 
Espinho 139 1,5 99 ,0 
V.Conde 71 0 ,8 99 ,8 
P.Varzim 2 0 0 ,2 100 ,0 

AMP 9 2 8 7 100 100 ,0 

No QUADRO IV.I.39 salientam-se os perfis de especialização nos concelhos 
de maior concentração (as percentagens por fileira/AMP superiores à média 
do peso de cada concelho estão representadas em caracteres carregados). O 
Porto e Matosinhos são os únicos concelhos onde o peso total das actividades 
de serviços é superior às do comércio. Nos restantes concelhos acontece o 
inverso, especialmente no grupo dos 5 concelhos mais periféricos, onde o 
peso dos serviços é manifestamente inferior ao do comércio, 6.8 e 11.2%, 
respect ivamente . 

Nas fileiras das actividades comerciais, o Porto concentra valores 
percentuais muito elevados (acima dos 69% da respectiva fileira) em 
actividades especializadas com um peso muito pequeno no total da AMP: a 
distribuição de produtos farmacêuticos e produtos para drogarias, os 
equipamentos de informática e laboratoriais, o comércio' de prpdutos ligados 
ao comércio especializado (cosméticos, equipamentos e produtos de 
fotografia, sobretudo), e os equipamentos de telecomunicações, são os 
grupos de actividades mais concentrados neste concelho. Matosinhos, com 
um peso de cerca de 13% de todas as actividades de comércio na AMP, 

• apresenta valores especialmente elevados no comércio ligado com os 
Transportes (Motores, Empilhadoras, etc.), com a Distribuição Alimentar (em 
parte explicada pela concentração do comércio grossista de peixe) e com 
várias formas de comércio não discriminadas; os Equipamentos de 
Informática, em Matosinhos, e os equipamentos Laboratoriais, em Vila Nova 
de Gaia, são as únicas formas de comércio especializado fortemente 
concentradoas no Porto que são disputadas também por estes dois 
concelhos. Vila Nova de Gaia e Maia, possuem um peso relativo nas 
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Máquinas, Equipamentos e Produtos para a Indústria e para a Agricultura; 
dado o peso relativamente menor da Maia no conjunto das actividades de 
comércio, 7.7% do total da AMP, são de destacar, para além das anteriores, 
as actividades ligadas com o Comércio de produtos para a Construção e 
Obras Públicas e as Máquinas e Equipamentos para a Hotelaria. No grupo 
dos restantes concelhos, salientam-se o Comércio da Máquinas e 
Equipamentos para a Agricultura, um peso de 24% nesta fileira, para uma 
média de 11.2% no total das formas de comércio, as Máquinas e 
Equipamentos para Hotelaria e os Produtos e Máquinas para a Construção e 
Obras Públicas. 

No grupo dos serviços, o Aluguer Automóvel, o sector Financeiro, o Design, a 
Formação Profissional e a Hotelaria, os Recursos Humanos, o Imobiliário e os 
"Business Services", são fileiras especialmente concentradas também no 
Porto (concentrações entre os 81.4 e os 62.3%). Matosinhos concentra cerca 
de 42% da fileira dos serviços de Transporte (Agências de Navegação, 
Transitários, Transportes de Carga e Transportes Internacionais, sobretudo), 
20% dos serviços ligados com a Manutenção Industrial (Segurança e 
Limpeza, sobretudo) e 22.8% dos Recursos Humanos (Recrutamento e 
Selecção de Pessoal e Trabalho Temporário, sobretudo). Vila Nova de Gaia 
possui um perfil de especialização mais diversificado. Na Maia evidenciam-
se, sobretudo três tipos de concentração: os Serviços para a Agricultura 
(Engenheiros Agrónomos), e tal como Matosinhos, os Serviços de Transporte 
e de Manutenção Industrial. Nos restantes concelhos, a explicação para as 
percentagens relativamente elevadas que constam no QUADRO IV.1.39, 
devem-se a ocorrências de valores absolutos muito baixos, com a excepção 
dos "Business Services", cujo peso é explicado pela proliferação de serviços 
rotineiros como a Contabilidade, as Agências de Contribuintes e os Técnicos 
de Contas. 

QUADRO IV.I.39 - AMP, peso concelhio, por fileira. AMP 1992/93 

FILEIRA _J Fileira no concelho/total da AMP na fileira (%) AMP 

COMÉRCIO Porto Matosinhos V.N.Gaia Maia Outros AMP % Total AMP 

Distribuição - Farmácias 8 8 , 6 4 ,5 4 ,5 0 ,0 2 ,3 0 ,5 

Distribuição - Drogarias 8 3 , 3 0,0 0,0 0 ,0 1 6 , 7 0,1 

Informática 7 3 , 1 1 4 , 5 6,5 3 ,2 2 ,7 2 , 0 

Laboratórios - Equip. 7 1 , 8 7,7 1 5 , 4 2 ,6 2 ,6 0 ,4 

Serv.Pessoais- Produtos e Equip. 6 9 , 7 6,3 7,7 6 ,3 9,9 1,5 

Telecomunicações 6 9 , 4 13,9 5,6 u 1 ' 4 9,7 0 ,8 

Trading 6 6 , 7 13,2 8,5 4 ,5 7,1 5 ,9 

Escritório - Art. e Equip. 6 6 , 4 5,9 1 1,7 6 ,6 9 ,4 2 , 8 

DistribuiçãoTextil 6 5 , 7 4,5 12,7 6 ,7 10 ,4 1,4 
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Comercio- Equipamentos 6 5 , 2 12,6 7 ,4 3,0 11,9 1 ,5 

Hospitais - Equipamentos 6 3 , 8 13,8 5 ,0 6,3 11,3 0 ,9 

Publicidade - artigos 5 7 , 9 11,6 1 4 , 7 6,3 9,5 1,0 

Automóvel 54 ,2 12,2 13 ,0 6,9 1 3 , 7 1,4 

Hotelaria - Máquinas e Equip. 51 ,4 8 ,0 9 ,4 1 0 , 9 2 0 , 3 1,5 

Indústria 49 ,9 13,6 1 5 , 0 9 , 6 11,8 1 9 , 2 

Transportes 46 ,2 2 8 , 2 10,3 1 2 , 8 2,6 0 , 4 

Vários 44 ,9 1 9 , 2 1 9 , 2 5,1 11,5 0 ,8 

Distribuição Alimentar 42 ,8 2 0 , 8 1 8 , 5 5,3 1 2 , 6 5 ,5 

Const.Civil; Ob.Púb. 39,5 1 4 , 5 9,2 1 9 , 7 1 7 , 1 1,6 

Agricultura - Equip.Produtos 29 ,5 11,6 2 0 , 9 1 4 , 0 2 4 , 0 1,4 

SERVIÇOS 
Automóvel 8 1 ,4 0,0 4 ,7 1 4 , 0 0,0 0 , 5 

Financeiro 7 9 , 9 4 ,2 6 ,9 2,1 6,9 3 , 6 

Design 7 8 , 3 8,7 2 ,2 0,0 1 0 , 9 0 , 5 

Formação Profissional 7 6 , 4 3,4 10,1 2 ,7 7 , 4 1,6 

Escritório - Reparação Máq. 6 9 , 2 0,0 1 5 , 4 0,0 1 5 , 4 0 ,1 

Hotelaria 6 8 , 7 4 ,8 1 3 , 3 0,0 ^ 1 3 , 3 0 , 9 

Agr icul tura 6 6 , 7 11,1 0,0 2 2 , 2 0,0 0 ,1 

Imobiliário; Const.Civil 6 6 , 1 9,0 1 2 , 8 5,4 6 ,7 1 4 , 6 

Recursos Humanos 6 4 , 9 2 2 , 8 1,8 7 ,0 3 ,5 0 , 6 

Business Services 6 2 , 3 11,8 1 3 , 9 4 , 3 7 , 8 1 5 , 0 

Serviços de Engenharia 58 ,0 14,3 1 4 , 3 8,0 5 ,4 1,2 

Vários 53 ,8 7,5 1 8 , 3 L_ 4 ,3 1 6 , 1 1,0 

Indústria - Manutenção 46 ,2 2 0 , 0 1 9 , 5 1 0 , 0 4 , 3 2 , 3 

Transportes 37 ,9 4 1 , 8 5,7 1 0 , 3 4 , 4 7 , 4 

TOTAL SERVIÇOS 61 ,0 14,8 11,7 5,7 6 ,8 4 9 , 4 

TOTAL COMÉRCIO 54 ,9 13 ,2 13 ,0 7 ,7 11,2 5 0 , 6 

TOTAL 57 ,9 14 ,0 12 ,3 6,7 9,1 1 0 0 , 0 

3.1- As áreas de concentração concelhia 

A imagem covencional que se tem da localização dos Serviços às Empresas é, 
como se sabe, a da sua forte concentração. De facto isso já foi, em termos 
genéricos, constatado para o caso do Porto. Em termos micro-espaciais essa 
concentração toma, no entanto, outras formas. 

A Baixa e a Boavista, zonas de evidente concentração, no caso do Porto, 
equilibram o seu peso e, juntas, polarizam cerca de 23.5% dos anunciantes 
na AMP. Na Baixa, as ruas de maior concentração são: St.Catarina, 126 
anunciantes, Almada, 106, Sá da Bandeira, 90 e Gonçalo Cristóvão, 81. Na 
Boavista, a Av.Boavista, 263, Júlio Dinis/Pçt.Eng Amaro da Costa, 135, e a R. 
Cp. Alegre, 106 (estas duas zonas concentram também a quase totalidade 
das Companhias de Seguros, Bancos e outras Instituições Financeiras). Para 
além destas concentrações, a imagem da dispersão pela cidade (ruas com 
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menos de 15 anunciantes, fora das zonas que constam no QUADRO IV.I.40), 
cerca de 20% dos anunciantes da AMP e a importância dos eixos de maior 
expressão na estrutura urbana da cidade (as Ruas da Constituição, Alegria, 
Costa Cabral, Av.Fernão Magalhães, Faria Guimarães, Santos Pousada e 
Cedofeita, são as principais), completam o quadro das principais tendências 
de localização dentro da cidade do Porto (ver quadro seguinte). 
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R.Costa 
Cabral, 

Av.Boavist'a':::;:; 

N 

500m 

LEGENDA 

Av.Fernão 
Magalhães 

Ruas com mais de 35 
anunciantes de serviços 
às empresas, P.A. 1989/90 
— 85 - 185 

40 - 70 
25 - 39 

■ Empreendimentos com 
programação mista, incluindo 
escritórios (em fase de cons
trução ou licenciados, 1992). 

Localização aproximada 
dos eixos considerados 
acima (cidade do Porto). 

Espinho 
10 Km 

ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO DE SERVIÇOS NO PORTO (S3 em relação ao total da AMP) 

Área3/ Eixos % Ruas com mai3 de 80 anunciantes 

Zona da Boavista 11,5 AY.Boavista, Júlio Dinis/Pçt2 Eng.Amaro da 
Costa, Campo Alegre 

Baixa 12,0 StS. Catarina, Almada, Sá da Bandeira, Gonçalo 
CristÓYal 

EÍX03 11,6 Constituição, Alegria, Costa Cabral, Av.Fernão 
Magalhães, Faria Guimarães, Santos Pousada, 
Cedofeita 

Localização Difusa 19,7 meno3de 15anunciante3/rua 

TOTALPORTO 57,9 

Fonte: Páginas Amarelas 1992/93, 
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Utilizando como indicador de concentração espacial o número de empresas 
instaladas acima do 2o andar dos edifícios, obtém-se um peso modesto de 
apenas 14.2% em média, na AMP, e de cerca de 19% para o Porto. Dentro 
desta cidade apenas a Zona da Boavista, 31%, e a Baixa, cerca de 27%, 
conseguem valores de concentração superiores a esta média. Estes valores 
confirmam, portanto, a tipologia dominantemente dispersa, que nos outros 
concelhos é bastante mais pronunciada. 

Em tais concelhos a dispersão é a tónica dominante, com a excepção, em 
Matosinhos, da área central (Centro e Matosinhos/Sul) e da zona de Leça da 
Palmeira/Freixieiro/Aeroporto (esta última já incluída na Maia), e do centro 
de Vila Nova de Gaia, que se estrutura sobretudo ao longo da Av. da 
República. 

QUADRO TV.I.40 - Áreas de concentração concelhias, % em relação ao total 
AMP, PA 1992/93. 

Porto % AMP Matosinhos % AMP V.N.Gaia % AMP Maia % AMP 

TOTAL 5 7 , 9 1 4 , 0 1 2 , 3 
% de serviços localizados acima do 2g andar dos edifícios (média AMP: 14.2%). 

10.2 1 8 . 9 10 .8 4.3 

Dispersos 1 9 , 7 Centro 4 , 0 Dispersos 9 ,2 Dispersos 5 ; 4 

Baixa 1 2 , 0 Dispersos 2 ,5 Centro 3 ,1 Aeroporto 0 ,5 

Eixos 1 1 , 6 Mat./Sul 1,9 Zona Industrial 0 ,5 

Boavista 1 1 , 5 S.Mamede 1,7 Centro 0 ,3 

Alfandega 1.5 LeçaPalmeira 1,4 
Zona Industrial 1,5 Freixieiro 1,4 

Sc-. Hora 1,1 

6 ,7 

4. Conclusões 

- Peso das actividades comerciais no conjunto das actividades de serviços 
intermédios (50.6% num total de 9 287 anunciantes na AMP). Somando 
os cerca de 7.4% dos Serviços de Transporte, o peso dos serviços 
distributivos representa, só por si, 58% do total dos anunciantes. 

- Domina uma forte frapmentação da oferta (i.e., um grande número de 
anunciantes por título) em sectores como, sobretudo, os Serviços de 
Contabilidade, a Compra e Venda de Imóveis, os Projectos de 

- 283 -



Arquitectura e Engenharia, os Transportes de Carga, os Serviços de 
Publicidade, a Informática, a Consultadoria, as Instalações Eléctricas e os 
Agentes de Seguros. Essa fragmentação resulta também do peso dos 
anunciantes em nome individual, cerca de 30% do total, enquanto as 
Sociedades Anónimas representam apenas 8%. 

- Por fileiras, os serviços relacionados com o Comércio de Produtos, 
Máquinas e Equipamentos para a indústria, os "Business Services", o 
Imobiliário e a Construção Civil, os Transportes, as Trading e 
Representantes e Agentes Comerciais, e a Distribuição Alimentar, 
constituem as actividades dominantes, com cerca de 74% dos 
anunciantes: 

Peso (% em relação ao total de anunciantes nas PA) das principais fileiras 

indústria (Com.) 19 ,2 
"Business Services" (Serv.) 15 ,0 Escritórios-Art.Equip. (Com.) 2 ,8 

Informática (Com.) 2 ,0 
Imob.; Const.Civil (Serv.) 14 ,6 
Imob.; Const.Civil (Com.) 1,6 
Transportes (Serv.) 7 ,4 
Trading (Com.) 5 ,9 
Distribuição Alimentar (Com.) 5 ,5 
TOTAL (%) 7 4 , 0 

O peso dos "Business Services" deve-se, no entanto, à proliferação de 
serviços rotineiros na área da contabilidade e dos serviços fiscais (cerca 
de 31% dos anunciantes nesta fileira). 

Maior i tar iamente , os anunciantes correspondem a um único 
estabelecimento (ou Profissional Liberal) com sede na AMP; apenas 
16.5% das empresas possuem 1 (caso dominante) ou mais filiais. Nesta 
conclusão exceptuam-se os casos específicos dos Bancos e Companhias de 
Seguros. Embora haja grandes disparidades, segundo as várias 
actividades, este valor médio traduz o carácter dominantemente local 
que caracteriza o sector dos serviços intermédios na AMP. 

- Em termos da extensão geográfica das redes de filiais de empresas 
sediadas na AMP, a própria AMP representa apenas 6% dos casos. As 
situações de ocorrência de estabelecimentos de empresas com sede fora 
da AMP, contabilizam uns escassos 6% do total de anunciantes (sedes 
maioritariamente localizadas em Lisboa). 
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- As sedes em Lisboa correspondem, sobretudo, às fileiras Financeira (cerca 
de 30% do total de anunciantes nesta fileira), ao Aluguer (curta e longa 
duração) Automóvel (23.3) , ao Comércio de Produtos de 
Telecomunicações (21.1), ao Comércio de Equipamentos de Laboratório 
(20.5), e ao Comércio de Equipamentos de Informática (20%). Trata-se, 
portanto, de uma situação de forte selectividade e que traduz 
dependências óbvias da AMP, nestes sectores. 

- As filiais fora da AMP correspondem, dominantemente, a uma estratégia 
de captação de mercados extra-regionais: Lisboa e a AML e o Algarve, 
concentram 34% dos casos. Aveiro e Braga, 5.4 e 4 .1%, respectivamente, 
são as duas únicas cidades com alguma expressão dentro da esfera 
geográfica de influência da AMP. Para além disso, as fileiras onde domina 
este tipo de estratégia acumulam também uma forte ocorrência de sedes 
na AMP (não se contabilizam aqui, mais uma vez, os Bancos e 
Companhias de Seguros). 

- No quadro da AMP, o Porto concentra cerca de 58% dos anunciantes; 
seguem-se-lhe Matosinhos com 14% e Vila Nova de Gaia com 12.3%. Estes 
três concelhos reúnem, só por si, cerca de 84% do total dos anunciantes. 
Quando analisados os valores por fileira, esta concentração é fortemente 
selectiva: a fileira Financeira, o Aluguer Automóvel, o Design, a Formação 
Profissional, a Hotelaria, os Recursos Humanos, o Imobiliário e os 
"Business Services", são grupos de actividades especialmente 
concentradas no Porto (com níveis de concentração por fileira entre os 81 
e os 63%). Matosinhos evidencia-se pela concentração elevada da fileira 
dos Transportes (42% do total). 

- No interior da AMP, as zonas de maior concentração de serviços 
intermédios são, no Porto, a Baixa (12% dos anunciantes), a Boavista 
(11.5%) e as ruas/eixos de melhor acessibilidade e condições de tráfego 
(11.6%). Apesar desta concentração (35% no total dos três casos 
referidos), o panorama geral é ainda o de um certa dispersão; cerca de 
20% do total dos anunciantes dispersam-se pela cidade do Porto, 
localizados em ruas com menos de 15 anunciantes. Para além disso, na 
própria cidade do Porto, apenas 19% dos anunciantes se localizam acima 
do 2o andar dos edifícios ( a média da AMP é de 14.2%). 

- Relativamente aos outros concelhos, as únicas concentrações que se 
evidenciam são o Centro de Matosinhos (Centro e Matosinhos/Sul, 5.9% 
dos anunciantes), a Av. da República e áreas adjacentes, em Vila Nova de 
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Gaia, 3.1% e o Freixiero/ Aeroporto (Matosinhos/Maia), com uns escassos 
2% dos anunciantes do total da AMP (neste último caso existe, concerteza, 
uma sub-avaliação derivada do facto de que muitas empresas da fileira 
dos transportes de mercadorias, tradicionalmente localizadas na zona 
ribeirinha do Porto, mas em processo activo de relocalização, manterem 
ainda um escritório nessa zona). 
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E. Conclusões gerais 

- A AMP conheceu, a partir de meados dos anos 80, uma forte tendência de 
terciarização, medida, quer em termos de novas empresas, quer em 
termos de emprego. Essa terciarização contém, no entanto, fortes 
debilidades, nomeadamente quanto ao tipo dominante de serviços e 
quanto ao nível de escolaridade do emprego. - ' 

- Os anos de 1989 e 1990 foram os anos de maior investimento nos serviços; 
a partir daí registou-se uma quebra muito acentuada do investimento, 
quebra essa sobretudo explicada pelos sectores Financeiro e Imobiliário. 
1991 e 1992 correspondem a uma diminuição da importância dos 
serviços da AMP no contexto nacional, decorrente de uma redução 
drástica da constituição de novas sociedades e do IDE. 

- Os "Serviços Distributivos" (comércio grossista, retalhista e transportes) de 
carácter tradicional dominam claramente o perfil de especialização da 
AMP, qualquer que seja o indicador utilizado. 

- Os Serviços às Empresas (no seu conceito mais restrito), apesar do forte 
crescimento relativo registado a partir de 1985, têm ainda um peso 
residual na AMP e uma reduzida importância em termos de 
Investimento Directo Estrangeiro, IDE. 

- No conjunto dos serviços predomina uma forte fragmentação da oferta. 
medida em termos, quer de constituição de novas sociedades durante 
1988-92, quer dos volumes de IDE. Essa fragmentação resulta dos baixos 
níveis médios de capital social nas novas sociedades e nas operações de 
IDE (1990-92), do peso dos profissionais liberais (cf. Páginas Amarelas) e 
do reduzido número de Sociedades Anónimas. Neste quadro geral, 
exceptuam-se os sectores financeiro, imobiliário e algum comércio 
grossista (alimentar e automóvel, por exemplo), em que se assiste a uma 
tendência para a dualização entre um número reduzido de empresas 
fortemente concentradas e uma maioria de pequenos operadores. 

- A atracção da AMP em termos de IDE nos serviços constituiu apenas uma 
parcela de cerca de 10% do total nacional em 1990. Este tipo de 
investimento foi especialmente importante nos anos de maior 
crescimento (1989 e 1990) e nos sectores financeiro e imobiliário, 
envolvendo grandes operações realizadas através da aquisição parcial de 
quotas ou partes sociais de empresas já existentes (70.8% do total de IDE 
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em cerca de 15% das empresas receptoras). A restante minoria, em 
volume do IDE, orientouse para uma proliferação muito grande de 
pequenos investimentos em novas sociedades e, dominantemente, nos 
sectores tradicionais. 

■ I 

 A esfera geográfica de influência dos serviços da AMP é eminentemente 
local e regional, sendo evidente uma forte articulação dos serviços 
intermédios com as principais fileiras industriais do NO industrializado, 
sobretudo nos domínios da importação, da exportação, dos transportes e 
dos serviços às empresas. No sector distributivo ligado com o consumo 
final (actividades de comécio grossista orientadas para o sector de 
retalho), a AMP é também um claro elemento de polarização regional. 

 Tendo em conta o número de estabelecimentosfiliais localizados na AMP 
mas com sede em Lisboa, é particularmente evidente a situação de 
dependência em sectores como o financeiro, o aluguer automóvel, o 
comércio de equipamentos de laboratório, telecomunicações e de 
equipamentos de informática. 

 Espacialmente, o modelo de localização dos serviços na AMP é muito 
desequilibrado e fortemente concentrado no Porto: 

 92% do IDE entre 1990 e 1992; 

 76% do capital social das novas sociedades constituídas entre 1988 
e 1992; 

 64% do emprego nos serviços em 1991; 

 58% dos anunciantes nas PA 1992/93; 

 80% dos níveis de qualificação do emprego nos serviços com um 
grau de licenciatura e 73% com um grau de bacharelato e diplomas 
técnicos. 

 No contexto da AMP, surgem zonas de evidente sobreconcentração: as 
zonas da Baixa e da Boavista, no Porto, e, com expressão muito menor, as 
concentrações periféricas de Matosinhos (Centro e Matosinhos/Sul) e do 
eixo da Av. República em Vila Nova de Gaia. Apesar disso, o cenário 
dominante é ainda o da dispersão, quer no interior da malha urbana do 
Porto (eixos principais e localização difusa), quer nos restantes 
municípios. 
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- As tendências de desconcentração verificadas nos últimos anos 
favoreceram, sobretudo, os concelhos de Matosinhos, V.N.Gaia e Maia, 
embora se trate de uma desconcentração selectiva que corresponde à 
manutenção no Porto dos sectores de serviços mais avançados 
(Financeiro, Imobiliários e Serviços às Empresas) e do emprego mais 
qualificado. 

- Como resultado dessa desconcentração, a Maia e, sobretudo, Matosinhos, 
têm vindo a polarizar a localização de actividades de perfil distributivo, 
fortemente ligadas à proximidade logística das infraestruturas de 
comércio e transporte internacionais. Nos restantes concelhos, perfil de 
terciarização corresponde, sobretudo, ao peso do comércio e serviços 
relacionados com o consumo final (individual ou colectivo). 

3. AMP, análise baseada em entrevistas junto de empresas 

3.1- Caracterização da amostra - introdução 

No quadro da Área Metropolitana do Porto, foram inquiridas 111 
instituições empresariais prestadoras de Serviços às Empresas. Os inquéritos 
foram todos realizados pelo autor, durante os anos de 1989/90. 

O esforço de aproximação à realidade' interna deste universo empresarial 
resultou, essencialmente, da falta de informação sobre as especificidades 
inerentes às formas e estratégias de organização da oferta de Serviços às 
Empresas. Essas lacunas de informação são tão mais evidentes quanto o é a 
diversificação intersectorial daquilo que convencionalmente é classificado 
neste tipo de actividades. A informação resultante deste trabalho constitui, 
assim, um valor acrescentado ao tipo de análise mais agregada e 
fundamentada em indicadores estatísticos que apresentámos nos pontos 
anteriores. 

O critério de selecção destas 111 empresas não resultou de nenhum 
processo convencional de amostragem estatística. Tal hipótese revelava-se, 
à partida, impossível dadas as lacunas existentes ao nível da categorização e 
da desagregação dos Serviços às Empresas nas fontes estatísticas 
disponíveis, o que constitui um poderoso obstáculo no sentido da definição 
de uma amostra estatisticamente representativa. 
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Assim sendo, a metodologia que seguimos orientou-se fundamentalmente 
para a busca da diversidade. Trata-se de um critério cujos resultados 
consideramos altamente satisfatórios, embora seja de todo impossível tentar 
qualquer processo de extrapolação a partir deles. Essa hipótese já tinha sido, 
de resto, eliminada desde o início, por ser considerada demasiado ambiciosa 
para um conjunto de actividades acerca das quais não existia nenhum 
estudo minimamente desagregado. Uma outra razão era a de que, segundo o 
alinhamento do corpo de hipóteses teóricas que avançámos nos Capítulos II 
e III desta dissertação, interessava-nos mais uma incursão exploratória 
sobre um universo suficientemente diversificado de instituições mercantis 
de oferta de Serviços às Empresas, do que uma análise exaustiva desse 
universo, ao nível da AMP. Tratava-se, portanto, de estudar uma a m o s t r a 
teoricamente s igni f ica t iva (compreendendo actividades de Serviços às 
Empresas) e não uma amostra estatisticamente significativa (cf., a este 
respeito, BOWER; HUNTER, 1990, 114-115). 

Resumidamente, o percurso de construção da amostra seguiu um método de 
contactos cruzados a partir de informações prestadas pelas empresas 
visitadas, por revistas da especialidade, catálogos de feiras, directórios, 
Páginas Amarelas, listagens de associações, etc. O critério seguido foi sempre 
o de procurar ao máximo uma tipologia diversificada de sectores (serviços 
associados ao transporte de mercadorias, publicidade, informática, mediação 
imobiliária, limpeza, comercialização grossista, empresas financeiras, 
serviços fiscais, etc.) e de empresas (segundo a sua dimensão, mercados 
alvo, presença de capital estrangeiro, etc.), no sentido de abranger o maior 
número de exemplos-tipo dentro de cada actividade ou "fileira" de 
actividades funcionalmente afins ou fortemente interdependentes. A 
medida que as entrevistas foram evoluindo, fomos deixando de considerar 
actividades ou tipos de empresas sempre que a informação colhida 
começava a conter muitos elementos de redundância. 

Basicamente, a amostra é constituída por três tipos de actividades de 
Serviços às Empresas: 

- transportes de mercadorias e serviços relacionados; 

- comercialização de máquinas, equipamentos, matérias-primas e produtos 
para a indústria; 
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- outros tipos de Serviços às Empresas, incluindo o sector financeiro, 
sobretudo as empresas financeiras não bancárias (por simplificação, 
denominaremos de seguida este grupo apenas como "Serviços") 

Dentro de cada um destes grupos, as actividades mais representadas foram 
as que constam no QUADRO IV.I.41. 

QUADRO IV.I.41- Actividades de Serviços às Empresas inquiridas na AMP 
(1989-1990) . 

TRANSPORTES 

Transitár ios 
Agentes de Navegação 
Transportes nacionais 
Transportes TIR 
Despachantes Oficiais 
Operadores Portuários 

COMÉRCIO 

Agentes Comerciais 
"Tradings" 
Agentes de Compras 
Produtos Químicos 
óleos e Lubrificantes 
Máquinas e Equipamentos 
Granitos 
Madeiras 
Metais 

OUTROS SERVIÇOS 

N2 empresas 
inquiridas 24 

Serviços Fiscais 
Auditoria • 
Consultadoria 
Controlo de Qualidade 
Estudos Económicos 
Formação Profissional 
Fusões e Aquisições 
Apoio ao Invest. Estrangeiro 
Engenharia Industrial 
Informática -Com. e Serviços 
Informática de produção 
Informática - CAD / C A M 
Informática - telecomunicações 
Informática - Bases de Dados 
Publicidade 
Publicidade - Artes Gráficas 
Publicidade - Meios 
Pessoal Temporário 
Selecção de Pessoal 
Mediação Imobiliária 
Peritagem de Seguros 
Limpeza Industrial 
Aluguer Máquinas Const .Civil 

Assessoria Financeira 
Bancos 
Capital de Risco 
"Factor ing" 
Soc. Investimento 
Locação Mobil iária 
Locação Imobiliária 
Movimentação de Títulos 
Seguros 
Seguros de Crédito 
Mediação de seguros 
Outros Sery. Financeiros 

16 71 

QUADRO IV.I.42 - Ano de início de actividade das empresas inquiridas 

Anode 
início 

Comércio Transportes Serviços TOTAL Anode 
início N2 % N2 % N9 . % N2 % 

<= 1960 5 3 1 , 3 - - 3 4 , 2 8 7 ,2 

1960 - 1969 1 6 ,3 1 1 4 5 , 8 3 4 , 2 1 5 13 ,5 

1970 - 1979 5 31 ,3 4 16 ,7 9 1 2 , 7 1 8 1 6 , 2 

1980 - 1984 1 6 ,3 1 4 , 2 2 4 3 3 , 8 2 6 2 3 , 4 

1985 - 1989 4 2 5 , 0 8 3 3 , 3 3 2 4 5 , 1 4 4 3 9 , 6 
" 

TOTAL 16 100 ,0 2 4 100 ,0 7 1 1 0 0 , 0 I 111 1 0 0 , 0 

Como se pode verificar nos quadros anteriores, a composição da amostra de 
empresas que foram inquiridas abrangeu sobretudo actividades de serviços 
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mais ligadas com os sectores da administração e gestão de empresas (o 
grupo dos "Serviços", para além das empresas financeiras, compreende 
sobretudo actividades normalmente classificadas como "Business Services" 
segundo os critérios anglo-saxónicos), e empresas de formação bastante 
recente. O peso das actividades distributivas de comércio e transporte na 
AMP (que é maioritário, como vimos atrás) encontra-se, portanto, bastante 
sub-representado. Essa sub-representação deve-se também ao facto de não 
termos insistido muito sobre o conhecimento de actividades, como as do 
comércio, que, salvo a variação do produto comercializado, se assemelham 
bastante nas suas formas organizativas, tipologias de localização e 
estratégias de mercado. Ao contrário, os outros serviços são bastante mais 
heterogéneos, menos conhecidos e com uma ocorrência bastante mais 
recente na AMP: cerca de 45% das empresas deste grupo iniciaram a sua 
actividade depois de 1984 e quase 80% ao longo da década de 1980 
(QUADRO IV.I.42). 

QUADRO IV.1.43 - N° de empresas inquiridas por escalões de dimensão 
(pessoal ao serviço) 

Pessoal ao 
serviço 

TOTAL Serviços Transportes Comércio Pessoal ao 
serviço Ns % N2 % N2 % N2 % 

2 _ 4 1 5 13 ,5 1 3 18 ,3 - - 2 12 ,5 
5 _ 9 2 3 2 0 , 7 20 2 8 , 2 2 8 ,3 1 6 ,3 

10 _. 19 2 9 2 6 , 1 1 8 2 5 , 4 6 2 5 , 0 5 3 1 , 3 
20 _ 49 2 4 21 ,6 1 6 22 ,5 4 16 ,7 4 2 5 , 0 
50 _ 74 1 0 9 ,0 2 2 ,8 8 3 3 , 3 - -
75 _ 99 2 1,8 - - 1 4 ,2 1 6 ,3 

100 199 7 6 ,3 2 2 ,8 2 8,3 L 3 18 ,8 
>= 200 1 0 ,9 - - 1 4 ,2 - -

TOTAL 1 1 1 1 0 0 71 100 2 4 100 1 6 100 
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QUADRO IV.1.44 - Pessoal ao serviço, por escalões de dimensão das 
empresas inquiridas 

Pessoal ao 
serviço 

TOTAL Serviços Transportes Comércio Pessoal ao 
serviço H M H M H M H M 

2 4 25 25 2 3 21 - - 2 4 

5._ 9 112 6 0 9 4 5 4 14 2 4 4 

10 _ 19 275 117 153 7 8 71 23 51 1 6 
20 _ 49 4 0 6 2 9 6 263 1 7 8 96 43 4 7 7 5 
50 _ 74 4 3 9 127 68 3 3 3 7 1 9 4 - -
75 _ 99 101 69 - - 36 4 4 6 5 2 5 

100 .. 199 5 9 0 241 104 165 2 1 3 12 2 7 3 6 4 
>= 200 2 2 2 53 - - ' 2 2 2 53 - -

TOTAL 2 1 7 0 988 7 0 5 5 2 9 1 0 2 3 271 4 4 2 1 8 8 
TOTAL HM 3 1 5 8 1234 1 2 9 4 6 3 0 

Como se pode verificar nos QUADROS IV.I.43 e IV.I.44, a amostra incidiu 
sobretudo em empresas de pequena dimensão. Tal situação era já esperada 
por várias razões. A primeira prende-se com a sub-representatividade 
nesta amostra de sectores como o bancário e o segurador onde, como se 
sabe, tendem a ocorrer as maiores organizações empresariais nas 
actividades de Serviços às Empresas. A segunda tem a ver com factores 
estruturais inerentes à organização da oferta da maior parte dos Serviços às 
Empresas, factores, esses que favorecem a pequena dimensão e a grande 
fragmentação da oferta. A terceira está largamente dependente da 
dimensão potencial da procura que, no caso da esfera geográfica de 
influência da AMP, não é suficientemente alargada para sustentar, ao nível 
da oferta, estruturas empresariais de grande dimensão. 

O segundo tipo de factores prende-se sobretudo com questões inerentes à 
grande elasticidade das economias de escala nas actividades de serviços, 
sobretudo naquelas em que as relações mercantis e o tipo de serviço 
oferecido dependem de factores de eficiência e de rendibilidade empresarial 
que em muitos casos são incompatíveis no quadro das grandes organizações. 
O carácter não estandardizável do serviço prestado e a necessidade de 
manter uma relação muito pessoalizada com o cliente, são duas razões que 
frequentemente são apontadas como justificações para a contenção da 
dimensão da empresa. Em muitos dos casos por nós contactados 
(especialmente na área dos serviços ligados com a gestão e a administração 
das empresas), a problematização da expansão da empresa por parte dos 
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seus responsáveis máximos (sócios, gerentes ou administradores) era 
equacionada como uma estratégia de alto risco para a evolução favorável do 
negócio. As "crises de crescimento" que envolviam as opções desse tipo 
tinham como principal obstáculo a reformulação organizativa da empresa e 
as dificuldades de recrutamento e manutenção de uma mão de obra que 
reproduzisse, a outra escala, um tipo de postura na organização do serviço e 
no relacionamento com os clientes. Desta forma, as estratégias de 
crescimento eram-nos quase sempre equacionadas com uma grande dose de 
cautelas e sempre num cenário de uma evolução por pequenos saltos. Como 
veremos adiante, as pressões (conjunturais ou não) no sentido de uma maior 
dimensão das organizações empresariais, são frequentemente resolvidas 
com a contratação de serviços no exterior (profissionais liberais ou outras 
empresas), o que, por sua vez, cumpre também uma necessidade de 
flexibilizar o funcionamento da empresa face à variabilidade do mercado, do 
tipo de procura, da adaptação à inovação, da resposta a economias de gama 
(scope economies), da procura ocasional de serviços especializados, ou 
simplesmente da testagem de um funcionamento num contexto de uma 
maior dimensão do negócio. 

No caso de serviços altamente estandardizáveis e com maior intensidade em 
capital fixo (em actividades como os transportes de mercadorias, a limpeza, 
a segurança, a comercialização, a locação financeira, etc.), a incidência das 
economias de escala torna-se, pelo contrário, um factor de eficiência e 
rendibi l idade empresar ia l , desde que assegurados os problemas 
organizativos e logísticos postos pela maior dimensão da empresa, 
especialmente nos casos em que esse aumento de dimensão envolve o 
investimento numa rede de filiais. 
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3.2 Análise dos resultados do inquérito 

3.2.1. Emprego e Qualificação do Emprego 

Juntamente com o tipo de serviço prestado e a dimensão da empresa, a 
qualificação do emprego é um dos principais factores discriminatórios das 
tipologias das entidades prestadoras de Serviços às Empresas. 

A análise da qualificação do emprego, medida em termos de níveis de 
escolaridade do pessoal interno, partiu, no caso da nossa amostra, de um 
esquema prévio muito simples (Fig.IV.1.3), que cruza a dimensão das 
empresas com o maior ou menor peso do emprego qualificado, este 
normalmente associado ao carácter inovador do serviço prestado. 
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Fig.IV.1.3  Esquemaresumo de classificação das empresas prestadoras de 
serviços 

>carácter inovador • ■ • 
e qualificação do.trabalho 

A  Inclui sobretudo o sector f inanceiro, onde predominam as maiores empresas 
(banca comercial , locação f inanceira, " fac tor ing" , seguros,...) 

BQuase todos os "Business Services" incluindo actividades como a publicidade 
a in formát ica, a assessoria de gestão, os serviços jurídicos e outras actividades 
altamente especializadas e qualificadas. 

C  Pequenas empresas que oferecem um serviço rot ineiro e mais banalizado no quadro 
sobretudo, do comércio de máquinas, equipamentos e matérias pr imas, mas também 
outros serviços de expressão local como os agentes de seguros compra /venda de 
proriedades e, globalmente, f i l ia is , representantes ou agentes de empresas especia
lizadas dos grupos A e B. 

D  Grandes empresas que oferecem um serviço mais banal e/ou com uma massa de 
emprego desqualificada como as empresas de t ransporte, limpeza ou restauração. 
Como as do grupo A, caracterizamse por uma sensibilidade for te à obtenção de 
economias de escala, devido ao carácter repet i t ivo ou facilmente reprodutível das 
funções que desempenham. 

O esquema da Fig.IV3 permite claramente distinguir 4 casos limite de 
empresas de serviços: 

 os grupos A e B são constituídos fundamentalmente por serviços 
considerados "avançados" (ver Cap.II). 

Dentro dessa classificação, no grupo A posicionamse empresas sensíveis a 
economias de escala, envolvendo funções de serviços mais facilmente 
reprodutíveis (caso dos serviços financeiros, citados acima); associada a essa 
dimensão, é vulgar encontraremse aqui "empresasrede" caracterizadas por 
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uma forte dualidade entre a concentração do emprego mais qualificado no 
estabelecimento-sede e menos qualificado na rede de filiais (mais uma vez, 
o caso do sector financeiro constitui um exemplo relevante dessa situação). 
Para além destes casos, no grupo A podem também ocorrer empresas cuja 
dimensão está fortemente dependente de "economias de gama" e possuem 
estruturas organizativas contendo um alto grau de especialização interna em 
sub-sectores pouco hierarquizados; incluem-se aqui, por exemplo, as 
grandes empresas de auditoria (associando essa função com uma gama 
muito diversificada de serviços na área da gestão e administração das 
empresas e recursos humanos), de publicidade ou de produção de software. 

No grupo B encontram-se a maior parte das. empresas altamente 
especializadas e qualificadas mas limitadas por um qualquer factor inibidor 
do alcance de uma maior dimensão; já nos referimos a esta questão no ponto 
anterior, a propósito da tendencial fragmentação empresarial das 
actividades de Serviços às Empresas. No caso da AMP, por vezes, é difícil 
distinguir se a dificuldade de evolução para uma estrutura de maior 
dimensão se deve a factores inerentes à eficiência da prestação da empresa 
e da sua rendibilidade, ou se, simplesmente, se trata de uma questão da 
existência de limiares de procura reduzidos e, por isso, inibidores do 
crescimento dessa empresa. Certo é, porém, que a elastecidade das 
economias de escala nos serviços se verifica frequentemente, sendo vulgar 
encontrar dimensões muito díspares para especializações sectoriais muito 
semelhantes . 

- Os grupos C e D distinguem-se pela reduzida qualificação do emprego e 
pelo carácter mais banalizado e estandardizado do serviço prestado. 
Encontra-se aqui a grande maioria das funções de serviços que 
consideramos de carácter mais tradicional e mais "reactivo", isto é, ao 
contrário do grupo anterior, menos capacitadas para agirem como agentes 
de inovação e de antecipação na prestação de determinados serviços. 
Sobretudo no caso das empresas mais pequenas (grupo C), incluem-se 
actividades cujo modelo de localização é territorialmente mais centrífugo e 
mais dependente de uma lógica de maior proximidade ao cliente. No grupo D 
situa-se uma grande parte dos serviços mais sensíveis à obtenção de 
economias de escala. Na nossa amostra, os sectores mais representados 
neste grupo são constituídos essencialmente por actividades de carácter 
distributivo, sobretudo o transporte de mercadorias e serviços relacionados 
e a comercialização de matérias-primas para a indústria (metais, madeira, 
produtos químicos, etc.); as empresas de limpeza industrial e segurança 
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estão também aqui classificadas. O mínimo divisor comum deste tipo de 
actividades, para além da dimensão das empresas, prende-se com a 
necessidade de recrutamento de volumes consideráveis de mão de obra não 
qualificada ocupada em tarefas rotineiras ligadas com a movimentação de 
mercadorias, armazenagem, distribuição, limpeza, etc. 

As tipologias apresentada na Fig.IV.1.3 constituem, como afirmámos, um 
esquema bastante simplificado. A realidade implícita nas empresas que 
foram entrevistadas na AMP apresenta, por isso, cambiantes que escapam à 
rigidez dessas tipologias. 

Considerando os níveis de escolaridade do pessoal ao serviço, uma análise 
agregada referente à totalidade da amostra dá especial peso aos níveis 
secundário e inferior ao secundário (71.3% do total, em conjunto). 

O nível de menor representatividade refere-se ao ensino técnico, situação 
que não é de estranhar dada a reduzida oferta deste tipo de diplomas e 
também a diversidade que seria necessária encontrar de acordo com a 
própria diversidade das funções inerentes ao leque extremamente 
diferenciado que ocorre nas actividades de Serviços às Empresas. Esta 
situação confirma a necessidade e a importância dos processos do tipo 
"aprender fazendo", típica das trajectórias de qualificação do emprego nos 
serviços. O peso maior que o emprego feminino detém no nível técnico é 
explicado pela maior incidência de profissões ligadas com as funções de 
secretariado, contabilidade e línguas, onde a formação, nomedamente em 
escolas privadas, sempre teve uma certa importância. Mais recentemente, 
ocorre a mesma situação para o caso da informática, envolvendo também 
especializações relacionadas ou associadas ao secretariado e à contabilidade. 
Esta adequação entre a oferta formal de diplomas profissionais e as 
respectivas actividades no âmbito empresarial, diz respeito sobretudo a 
funções de suporte operacional da empresa e não a actividades 
directamente relacionadas com a especificidade dos serviços prestados por 
essas empresas (exceptuam-se, obviamente, os casos das empresas de 
serviços em que a especialização coincide com esse tipo de qualificações, 
como são os casos dos serviços ligados com as áreas da economia, gestão e 
serviços jurídicos. 
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QUADRO IV.1.45 - Níveis de escolaridade do pessoal ao serviço, por sexo 
(amostra de 110 empresas) 

Níveis de 
Escolaridade 

H M HM Níveis de 
Escolaridade N9 % N9 % N9 % 

1 Universitário 4 0 0 19,5 122 12 ,9 5 2 2 17 ,4 

2 Técnico 2 0 1 9,8 137 14,5 3 3 8 11 ,3 

3 Secundário 6 8 9 33 ,6 4 3 6 4 6 , 1 1 125 3 7 , 6 
4 Infer ior 7 5 9 3 7 , 0 2 5 0 26 ,5 1009 3 3 , 7 

TOTAL 2049 100 ,0 945 100 ,0 2 9 9 4 1 0 0 
Nota: não dispomos de informação sobre uma das empresas de serviços da amostra. 

1- qualquer grau de ensino superior 
2- qualificação técnica para além do ensino secundário 
3- grau de escolaridade entre o 9o e o 12° anos 
4- grau de escolaridade inferior à escolaridade obrigatória (9 anos) 

QUADRO IV.I.46 - Níveis de escolaridade do pessoal ao serviço, por sub
sectores (amostra de 110 empresas) 

Sub-sectores Total de 
empresas 

Total do 
pessoal serviço 

Níveis de escolaridade Sub-sectores Total de 
empresas 

Total do 
pessoal serviço Inf. Sec. Tec. Univ. 

Serviços 7 0 1124 2 1 6 3 9 7 137 3 7 4 

Transporte 2 4 1241 6 1 4 4 5 6 116 5 5 

Comércio 1 6 629 179 2 7 2 85 9 3 

TOTAL 1 10 2 9 9 4 1009 1125 3 3 8 5 2 2 
quociente de especializaçãc D 

Serviços 6 3 , 6 37 ,5 0 ,6 0 ,9 1,1 1 , 9 
Transporte 2 1 , 8 41 ,4 1 , 5 1,0 0 ,8 0 ,3 

Comércio 14 ,5 21 ,0 0 ,8 1,2 1,2 0 ,8 

TOTAL 100 ,0 100 ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
% em relação ao total do pessoal ao servk ?o (2994) 

Serviços 6 3 , 6 37 ,5 7 ,2 13 ,3 4 , 6 1 2 , 5 
Transporte 2 1 , 8 41 ,4 2 0 , 5 15 ,2 3 ,9 1,8 

Comércio 14 ,5 21 ,0 6 ,0 9,1 2 ,8 3 ,1 
TOTAL 100 ,0 100 ,0 3 3 , 7 3 7 , 6 11 ,3 1 7 , 4 

Por sub-sectores, aquela informação agregada demonstra algumas situações 
bastante claras e distintas (QUADRO IV.I.46), considerando, sobretudo, os 
pesos dos níveis de escolaridade extremos: o sector dos serviços de 
transporte concentra a maior fatia de emprego desqualificado, acontecendo 
o inverso no sector de "serviços" (no âmbito da gestão e da organização de 
empresas e nos sectores financeiro e de mediação imobiliária), onde se 
ocupa a grande maioria dos graus superiores. Nas empresas comerciais, a 
situação é bastante mais equilibrada, como se pode verificar. 
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QUADRO IV.1.47 - N° de empresas com valores >= 40% do pessoal ao serviço 
em qualquer dos níveis de escolaridade considerados. 

NQ 

Empresas 
Nível de escolaridade NQ 

Empresas 1 2 3 4 
Sub-sectores TOTAL Inf. Sec. Tec. Univ. 
Serviços 7 0 2 36 8 3 0 
Transporte 2 4 1 0 1 1 2 
Comércio 1 6 3 7 1 1 
TOTAL 1 10 1 5 5 4 1 1 31 

Nível de escolaridade, % em cada sub-sector 
TOTAL Inf. J Sec. Tec. Univ. 

Serviços 7 0 2 ,9 5 1 , 4 1 1 , 4 4 2 , 9 
Transporte 2 4 4 1 , 7 45 ,8 8 ,3 0 ,0 
Comércio 1 6 18 ,8 43 ,8 6 ,3 6 ,3 
TOTAL 1 10 13 ,6 49 ,1 10 ,0 2 8 . 2 

O QUADRO IV.1.47 confirma a situação descrita no parágrafo anterior. As 
maiores dissonâncias continuam a registar-se entre o sector de serviços e os 
transportes, constituindo variáveis discriminantes o peso dos graus 
universitário e inferior e, a um outro nível bastante claro acima das 
empresas com mais de 40 pessoas ao serviço, a dimensão da empresa 
(Figs.IV.1.2 e IV.I.3). 

Considerando as tipologias propostas na Fig.IV.1.3, o tipo de empresas que 
constituem a Fig.IV.1.4 assumem-se claramente como pertencentes ao grupo 
B (a maior parte dos casos) e A. E impossível, no contexto de uma amostra 
deste tipo, identificar os limiares de dimensão que dividem os dois grupos. 
Concerteza que existem na AMP várias sedes de bancos ou companhias de 
seguros que ultrapassam largamente as dimensões das empresas contidas 
na figura e que claramente definiriam a tipologia A. De qualquer das 
formas, ao nível do que nos foi dado conhecer do meio empresarial de 
Serviços às Empresas na AMP, as empresas com mais de 30 pessoas ao 
serviço (ou até menos, em algumas actividades) podem ser consideradas já 
como "grandes empresas". Na Fig.IV.1.4 os sectores que se encontram 
próximos desse limiar correspondem a actividades como a Auditoria, a 
Informática e a Publicidade. Trata-se fundamentalmente de casos em que a 
dimensão não resulta da procura de economias de escala, mas, sobretudo, de 
economias de gama. Os exemplos mais evidentes são constituidos pelas 
empresas de Auditoria, cujo crescimento se tem feito acompanhar por uma 
diversificação progressiva do perfil de serviços prestados com uma lógica 
orientada para o aprofundamento de uma mesma clientela-alvo. Tratando-
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se na grande maioria dos casos, de organizações multinacionais 
originariamente muito confinadas a serviços de auditoria para clientes 
também mult inacionais , este t ipo de empresas tem alargado 
significativamente esses mercados, incluindo cada vez mais empresas 
portuguesas de um determinado perfil (em função da dimensão e do seu 
grau "de internacionalização, sobretudo) e diversificando os seus serviços 
para áreas como a selecção e recrutamento de pessoal qualificado, a 
formação profissional, a assessoria económicofinanceira e de gestão, a 
procura de parceiros internacionais, o estudo de mercados, a organização de 
bases de dados, etc. 

Fig.IV.1.4  Empresas com % de pessoal ao serviço com nível universitário 
maior ou igual a 40% (31 empresas) 
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No extremo oposto, a Fig.IV.1.5 é constituída essencialmente por empresas 
onde domina o tipo D. De acordo com o perfil-tipo descrito na Fig.IV.l, as 
empresas de limpeza industrial, transporte de mercadorias e grandes 
empresas grossistas, constituem casos-modelo facilmente identificáveis: 
dimensão concordante com a obtenção de economias de escala, carácter 
estandardizável do serviço prestado e predomínio de funções pouco 
exigentes na qualificação da mão-de-obra. Retomando as classificações 
propostas no Capítulo II, este grupo de actividades é constituído 
exclusivamente por serviços que se aplicam aos bens (comercialização, 
transporte, armazenagem, limpeza, etc.), situação contrária ao grupo 
anteriormente descrito. 
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Fig.IV.1.5  Empresas com % de pessoal ao serviço com nível inferior maior 
ou igual a 40% (15 empresas). 
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Fig.IV.1.6  Empresas com % de pessoal ao serviço com níveis inferior e 
universitário menores ou iguais a 40%, e com nível secundário maior ou 
igual a 40% (43 empresas). 
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Rec  Pessoal Temporário 1 

Na Fig.IV.1.6 constam mais 43 empresas (não incluídas nos dois grupos 
anteriores), cuja característica dominante tem a ver com o peso da 
qualificação de nível secundário (>= 40% do pessoal ao serviço). Até agora, 
estes três grupos correspondentes às Figs. IV.4 a IV.6 reúnem um total de 
89 empresas das 110 entrevistadas para as quais possuimos informação 
sobre os níveis de instrução. Recordese que no computo total, a instrução 
de nível secundário representa a maior quota de emprego, cerca de 38%. 
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Relativamente à dimensão das empresas que constituem este grupo 
(Fig.IV.1.6), trata-se dominantemente de estruturas de pequena dimensão; 
29 das 43 empresas (67%) têm 20 ou menos pessoas ao serviço e destas,17, 
10 ou menos. A ruptura acima do limiar de dimensão das 35 pessoas ao 
serviço, claramente visível na Fig.IV.1.6, é dominada por actividades da 
fileira dos transportes de mercadorias (transitários e agentes de navegação), 
por uma empresa "trading", uma de contabilidade, uma comercial e uma de 
informática. 

Tal como se verifica no grupo maioritário constituído por empresas de 
menor dimensão, a incidência sectorial não parece, pois, um factor 
discriminatório (Fig.IV.1.6). O peso do pessoal possuindo um grau de 
escolaridade de nível secundário superior ao ensino obrigatório encontra-se 
praticamente em todas as actividades de Serviços às Empresas que 
constituiram a nossa amostra, com excepção de alguns serviços altamente 
qualificados (auditoria e consultadoria, sobretudo), ou muito desqualificados 
(transportes e limpeza, sobretudo). Trata-se, portanto, de um grupo de 
actividades que se afasta dos casos-limite propostos na Fig.IV.1.3. 

Pela informação que fomos recolhendo ao longo das entevistas, uma tal 
situação deve-se sobretudo à dificuldade de definir o conceito d e 
qualificação do pessoal, pelo menos ao nível da utilização de um indicador 
como o do diploma escolar. Se tal resulta nos casos-limite expostos acima 
(Figs.IV.1.4 e 5), na maior parte da estrutura empresarial que compõe o 
perfil típico dos Serviços às Empresas na AMP, a qualificação específica de 
cada actividade é um atributo que, acima de um nível crítico de 
escolaridade (os 10° - 12° anos de escolaridade), depende sobretudo da 
experiência profissional adquirida na própria empresa. Esta é, claramente, 
uma das conclusões que se podem retirar deste grupo maioritário de 
empresas que constituem a Fig.IV.1.6. 

3.2.2. Formação de preços e concorrência 

Os mecanismos de formação de preços e concorrência constituem um dos 
maiores desconhecimentos da economia dos serviços devido à sua 
especificidade, à forma como diferem das situações estudadas na economia 
industrial ou mesmo à diversidade das modalidades sectoriais que se 
podem encontrar. Analisemos algumas dessas especificidades importantes, 
não porque elas sejam exclusivas dos Serviços às Empresas, mas porque aí 
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detêm um papel mais importante do que em outras situações, onde o jogo 
do mercado concorrencial funciona melhor. 

a) A primeira dessas especificidades resulta da forte regulação estatal a que 
muitas actividades estão sujeitas. O sistema financeiro português, por 
exemplo, apesar da tendência para uma liberalização progressiva, está ainda 
dependente da política macroeconómica definida pelo Governo e pelo Banco 
de Portugal, que regulam desde os patamares de crédito que qualquer 
instituição tem que respeitar (as taxas de juros foram já liberalizadas para o 
crédito ao investimento), à permissão de constituição de sociedades 
financeiras monetárias e não monetárias ou às taxas praticadas na locação 
financeira ou no "factoring", por exemplo. Nos Revisores Oficiais de Contas 
ou nos Despachantes Oficiais as tabelas estão também definidas, assim como 
os limites superiores do valor dos prémios nos seguros. De uma forma ou de 
outra, as situações variam entre a rigidez total dessa regulação e, pelo 
menos, o condicionalismo parcial da livre concorrência. . 

Não se trata no entanto da anulação total dos mecanismos de concorrência 
mas, sobretudo, da forma como são cerceados, o que enviesa 
substancialmente a lógica da formação dos preços baseados em tais 
mecanismos. Na actividade seguradora, por exemplo, a limitação legal de 
valores máximos de prémios faz com que surjam as mais diversas situações, 
desde a recusa de algumas companhias em fazer seguro automóvel contra 
terceiros (um negócio onde as companhias de seguros normalmente 
registam perdas) até a uma concorrência "por baixo", que origina 
esmagamentos artificiais de preços (e prejuízos conjunturais), sobretudo por 
parte das recém-criadas empresas (nacionais ou multinacionais privadas) 
que, agressivamente (e contando com a almofada financeira do grupo 
empresarial financeiro onde se enquadram), procuram conquistar a sua 
fatia de mercado para, numa fase posterior, a estratégia mudar por via de 
subidas graduais do valor dos prémios ou por desenvolvimento e/ou 
introdução de novas modalidades, mais rendíveis, que cubram as outras 
(como os seguros do ramo vida, por exemplo). 

b) A segunda resulta de um mecanismo que, à falta de melhor, poderemos 
denominar de "invisibilidade do mercado". Esta invisibilidade, maior ou 
menor consoante os sub-sectores e o grau de maturidade da sua evolução, 
diz respeito fundamentalmente à forma como evolui a percepção e a 
avaliação da oferta pelo lado da procura e à evolução do inter-
posicionamento da oferta, ou seja, dos mecanismos que posicionam as 
empresas (em especial as novas) na "praça" e das estratégias inerentes a 
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essa afirmação. Tomemos o exemplo da informática, a este respeito bastante 
esclarecedor: 

b. l) Recuando meia dúzia de anos, a novidade e ao mesmo tempo as fortes 
expectativas e o relativo desconhecimento das possibilidades de 
informatização nos vários sectores das empresas industriais e de serviços, 
precipitaram a procura para os representantes das principais marcas 
construtoras de computadores, sem que entretanto, se tivessem ainda 
equacionado de uma forma minimamente satisfatória os tipos e os limites 
das soluções e custos pretendidos (raras eram as empresas que possuíam 
quadros competentes na matéria e ainda vinha longe o aparecimento da 
oferta de serviços de assessoria de informática). Sem também ter sido feita 
uma prospecção rigorosa das condições da oferta, a maioria destes 
potenciais clientes moveu-se em teias de conhecimento inter-pessoal que, 
numa primeira fase, eram quase estanques. O resultado da formação de 
estruturas fragmentárias de m e r c a d o adivinhava-se facilmente e as 
barreiras de circulação de informação sobre preços praticados para o 
mesmo tipo de equipamento ou para equivalentes diminuíram 
substancialmente o xadrez do jogo dos preços e as suas regras. Muitas 
empresas compraram precipi tadamente soluções sobre ou sub-
dimensionadas em situações onde a sua capacidade negocial estava 
substancialmente reduzida e completamente dependente da agressividade 
comercial de quem vendia. 

b.2) Esta maior ou menor fragmentação, qualidade quase estrutural do 
mercado de serviços por via da importância das já referidas relações de 
inter-conhecimento que dominam a formação, expansão e consolidação das 
teias comerciais, conhece no entanto uma forte variação inter-sectorial e, 
num mesmo sector, supõe processos que se desenrolam a velocidades 
diferentes. 

As grandes descontinuidades inter-sectorias têm sobretudo a ver com a 
banalização/normalização dos serviços em questão. É de esperar que em 
serviços mais estandardizados como o transporte de mercadorias, por 
exemplo - em que são mais evidentes e conhecidos (por parte da oferta e da 
procura) os critérios e as modalidades inerentes ao tipo de serviço prestado 
e as expectativas e resultados de quem os procura -, os mecanismos de 
formação de preços sejam fortemente concorrenciais; a níveis qualitativos 
perfeitamente equacionáveis (rapidez, segurança, cumprimento de prazos,...) 
e disponibilizados por um leque numeroso e diversificado de (muito) 
pequenas e grandes empresas, o factor preço, além de ter margens de 
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variação mais rigidificadas determinadas por tabelas praticadas baseadas 
no custo/Km, é de especial importância no prosseguimento das estratégias 
comerciais. Mesmo assim é vulgar que o relacionamento fornecedor/cliente 
tenha sempre algum carácter negocial, fazendo com que nunca se abandone 
um fornecedor sem primeiro ter discutido com ele outras ofertas a menor 
custo e/ou noutras condições. Na alínea seguinte retomaremos a questão. 

Relativamente ao processo de evolução de mercados fragmentados, as 
dinâmicas a ele inerentes derivam sempre de uma dialética procura-oferta, 
que vai aumentando a velocidade e o nível de circulação da informação; 
daqui derivam, ao mesmo tempo, os critérios do inter-posicionamento da 
oferta (o criar um nome na "praça", o "ser-se conhecido por...") e o aumento 
da visibilidade da procura (visibilidade dos fornecedores mais adequados 
segundo tipos de serviços e índices qualidade/preço). Nestas circunstâncias, 
a génese dos contactos comerciais, ou por uma maior agressividade da 
oferta ou pela pressão da procura ou pelo resultado de ambas, supõe quase 
sempre trajectórias erráticas que evoluem para sucessivos estádios—de 
matu r idade , de maior transparência de mercado, à medida quê a procura 
vai formando os critérios desejáveis para avaliar o tipo, o custo e as 
qualidades dos serviços e da oferta que lhe interessa, e a oferta vai 
definindo a sua forma de estar no mercado. O caso da evolução do sector de 
serviços de informática é, mais uma vez, bastante ilustrativo destes 
processos. Na fase inicial, empresas e "franco-atiradores" tinham uma 
margem de manobra muito vasta para imporem o seu produto. A dinâmica 
da oferta sobrepunha-se completamente às potenciais solicitações de uma 
procura mal informada e ultrapassada a todo o instante pela evolução 
rápida das soluções tecnológicas (comandadas pelas grandes marcas 
multinacionais); daqui resultou uma forte proliferação e esboroamento da 
oferta, movendo-se em redes de comercialização muito pessoalizadas e 
protegidas por esse tipo de relacionamento. À medida que os equipamentos 
e soluções vão sendo testadas pela procura/utilizadores, que se desenvolve 
e se torna mais fluido o efeito de demonstração, de comparação com outros, 
que aumenta a informação em publicações especializadas, em exposições, 
que proliferam os quadros técnicos da informática dentro das empresas, 
etc., começa a desenhar-se um mercado mais global, acelerando os processos 
de triagem da oferta, tornando-a menos imediatista e mais concorrencial. 
Esta dinâmica tendente a uma procura progressivamente mais informada 
sobre o custo/qualidade das várias solições precipita então sérios 
movimentos de reconfiguração da oferta, apertando o cerco ao vendedor de 
ocasião, à estrutura empresarial frágil (não necessariamente por ser 
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pequena, mas por não garantir o apoio técnico conveniente e falhar no 
serviço pós-venda), ao "topa a tudo", originando mecanismos de 
concorrência mais sérios e mais exigentes na sua solução satisfatória e com 
regras diferentes de jogo. Resulta então daqui uma definição cada vez mais 
clara de nichos de mercado por especializações sucessivas, seja na 
comercialização das marcas e das máquinas, seja no desenvolvimento de 
serviços de formação profissional, na manutenção, no desenvolvimento de 
"software", etc.; paralelamente, o desenvolvimento de soluções similares a 
custos também similares, o sucesso e a versatilidade dos computadores 
pessoais, a estandardização das aplicações (na área da gestão, por exemplo) 
e a guerra de preços originada nos construtores, alteram radicalmente as 
modalidades de formação de preços e margens de comercialização, 
orientando as políticas comerciais para soluções menos imediatistas e mais 
assentes na captação da confiança do cliente e da sua manutenção. Por 
outras palavras, uma nova empresa ou outra já implantada correm riscos 
cada vez mais sérios de perder clientes se apenas venderem uma qualquer 
solução a um preço de ocasião (admitindo que a desinformação do cliente o 
permite), fazendo com que as eventuais virtualidades dos contactos pessoais 
desenvolvidos a partir desse cliente para alargar a rede de comercialização 
se arrisquem a transformar-se num efeito perverso, se a informação que 
passa é a do mau resultado que se veio a verificar. 

Aparentemente simples, porque também simplificado, o processo não tem 
uma solução à vista. Dado que estamos perante um tipo de serviços cujas 
tecnologias e produtos estão em constante evolução e renovação, logo que 
aparece uma inovação (máquina, sistema ou aplicação), o ciclo recomeça de 
novo e a turbulência desencadeia-se novamente, embora com uma procura 
mais avisada mas também com um "marketing" mais elaborado pelo lado da 
oferta. 

c) A terceira resulta da dificuldade, já acima aflorada ou implícita, de 
desenvolvimento, pelo lado da procura, de critérios para ajuizar ou 
legitimar o índice qualidade/preco praticado pela oferta. 

Embora o carácter inovador de grande parte dos serviços deixe muita 
margem a essas indeterminações, como o exemplo anterior explicitamente 
supunha, os esquemas podem ser um pouco mais complexos, derivando 
fundamentalmente da quantidade/critérios de informação que o comprador 
possui para ajuizar os níveis de qualidade do serviço que lhe é prestado. 
Isto porque essa confrontação é normalmente feita à posteriori e só terá 
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eco à medida que se desenrola o consequente interrelacionamento com a 
oferta. 

Em termos gerais, esta grande variação de preços em serviços ou 
equipamentos é mais difícil de destrinçar quando o preço é calculado com 
base num "pacote" de vários serviços e equipamentos transaccionados, que 
permite o equilíbrio entre custos menores num dos componentes do cabaz a 
favor do aumento noutro. O esquema a seguir pretende ilustrar isso mesmo 
para o caso do Transporte Internacional de Mercadorias - Fig.IV.1.7. E muito 
comum acontecer que o Transitário subcontrate a terceiros (empresas do 
grupo, quando for o caso) um leque muito diversificado de serviços afins 
(despachos, transporte.,.), que depois factura na globalidade ao cliente, 
combinando e reflectindo várias modalidades de formação de preços num 
custo final. 

Fig.IV.1.7- Transporte TIR, esquema do tipo de operações/empresas 
envolvidas no serviço. 

SERVIÇO—- Transporte internacional de mercadorias 
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J ÔFICIAIS ) \\ 

TRANSPORTADORES 
INTERNACIONAIS D 

; 

L. 

Cheqada da 
mercadoria 
ao destino 

i 
CUSTOS FINAIS 

Individualmente, ao nível de cada uma das empresas envolvidas na fileira, 
as modalidades de formação de preços podem, num caso, fazer-se segundo 
critérios i n t e r n o s baseados num método de custeio (em função da 
capacidade da frota, nível médio de utilização/Km, custos fixos, índices de 
deterioração do material circulante... para o transportador, por exemplo); 
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segundo taxas mais ou menos fixas definidas para o sector (o caso dos 
Despachantes Oficiais, por exemplo) ou outras siuações. Falar da 
concorrência e da importância que ela tem na formação do preço é sempre 
complicado. Considerando duas situações extremas ainda dentro desta 
"fileira", desde a empresa que pratica preços superiores ao normais até 
àquelas que esmagam preços até níveis considerados suicidas pelas 
primeiras, coexistem situações intermédias e explicáveis de diversas 
formas. Na primeira situação, trata-se sobretudo de uma oferta que aposta 
em níveis garantidos de qualidade de prestação de serviços, trabalhando 
com clientes que aceitam pagar esses preços evitando correr riscos 
desnecessários e garantindo a chegada da mercadoria nos prazos pré-
establecidos, nos destinos combinados e nas melhores condições de 
transporte. No segundo caso, pode tratar-se de um transporte realizado por 
uma empresa estrangeira que, tendo as despesas da volta do camião 
praticamente cobertas pelo preço que cobrou para fazer o transporte para 
Portugal, permite-se praticar preços mais baixos que, só por si, são já lucros 
adicionais. A mesma situação de preços baixos pode também ser conseguida 
por uma pequena empresa com custos fixos muito baixos e uma boa 
percentagem de utilização da capacidade de carga numa determinada linha 
origem-destino ou ainda por uma empresa recém-criada, com um bom 
suporte financeiro, disposta conjunturalmente a esmagar preços numa 
primeira fase para conseguir clientes. Também, e independentemente 
destas situações, o facto de um só cliente esgotar a capacidade de carga de 
um camião ou contentor, ou então ter que fazer o transporte em regime de 
grupagem (carga composta por vários tipos de mercadoria de vários clientes 
e, às vezes, com destinos diferentes), pode significar uma variação de 
custo/Km que atinje ou ultrapassa os 100%! 

Do lado da procura, admitindo apenas duas situações extremas, há desde o 
cliente que por desconhecimento (derivado do carácter fragmentário do 
mercado, de que já se falou) ou por grande exigência de níveis de qualidade, 
está disposto a pagar um preço alto, até aquele que raciocina mais nos 
custos do que nas suas consequências e que favorece outro tipo de 
empresas. A isto tudo acrescente-se ainda o grande enviesamento da 
concorrência (no sentido convencional do conceito) provocado pela questão 
já várias vezes aflorada da importância do relacionamento pessoal; a 
"oferta" não é uma caixa negra, um somatório de potenciais fornecedores 
qualitativa e quantitativamente homogéneos, mas sim o "sr. fulano da 
empresa X que é conhecido do economista da empresa ou do sócio-gerente 
Y", por exemplo, o que torna as coisas substancialmente'diferentes. 
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d) este último tipo de situações define um último e primordial factor de 
enviesamento dos mecanismos da concorrência na formação dos preços dos 
serviços: o carác te r pessoa l i zado que vulgarmente acompanha o 
relacionamento comercial dos serviços. 

Esta situação é normalmente assumida pela estratégia comercial de muitas 
empresa que, explicitamente, se apresentam como dispondo de um serviço 
"à medida" do cliente. A co-participação do cliente na prestação do serviço e 
a avaliação não imediatista dos resultados desse serviço, sobretudo, são 
características que viabilizam e aprofundam a importância desse 
relacionamento pessoal. O exemplo mais flagrante deste tipo de situações 
foi-nos dado verificar em muitos casos de empresas de consultadoria 
económico-financeira que, entre outros serviços, disponibilizavam a oferta 
de preparação de candidaturas a sistemas de incentivos ao investimento em 
capital ou em formação profissional (típicos da política industrial no período 
em que decorreu a realização das entrevistas). Em alguns desses casos, 
embora o entrevistado começasse por afirmar que o critério principal da 
formação do preço em tais serviços se baseava num índice tempo/número 
de pessoas necessário à elaboração do serviço, acabava por admitir que 
frequentemente esse preço era sucessivamente "corrigido", com a aprovação 
tácita do cliente, mediante os resultados e os montantes conseguidos através 
dessas candidaturas. 

Este tipo de critério de formação do preço de determinados serviços, não só 
valida a tese de que o valor da prestação de um determinado serviço não 
depende do acto imediato da sua prestação mas sim dos seus resultados, 
como também pressupõe um tipo de relacionamento oferta/procura em que 
a confiança e o interconhecimento pessoais constituem condições sine qua 
non para que o processo decorra dessa forma. A importância estratégica 
desse relacionamento é também perfeitamente visível em muitos casos de 
mobilidade profissional e de formação de novas empresas. Numa empresa 
"trading" de vestuário que entrevistámos, por exemplo, os empregados 
eram obrigados a assinar um documento de compromisso em como não 
abandonariam a empresa durante um determinado período de anos. Um tal 
procedimento destinava-se a evitar situações correntes em empresas de 
serviços em que, uma vez adquirido ura conhecimento sobre os meandros 
do negócio e estabelecida uma relação de confiança com um leque de 
clientes, é vulgar um empregado constituir a sua própria empresa e arrastar 
consigo os clientes da empresa onde trabalhava. 
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Outras vezes a força com que a confiança e o interconhecimento pessoal se 
sobrepõem aos mecanismos convencionais da concorrência no processo da 
formação dos preços, resultam do carácter confidencial e estratégico que 
envolve, na perspectiva do cliente, a prestação de um determinado serviço. 
Confrontamo-nos com esse tipo de situações em serviços como a 
publicidade, a revisão de contas e mesmo a simples contabilidade corrente. 
No caso da publicidade, por exemplo, existe uma ética de trabalho que é 
normalmente seguida pelas agências de publicidade e que, por exemplo, 
aconselha a que quando se tem um bom cliente no sector, por exemplo, dos 
vinhos, se recusem outros clientes do mesmo sector no sentido de evitar a 
passagem de informação sobre estratégias de comercialização de um mesmo 
produto por várias empresas. 

Os processos de "fidelização" de uma clientela, envolvendo diferentes 
estratégias no posicionamento face à concorrência pela via dos preços ou de 
outros atributos do serviço ou leque de serviços prestados, dependem, como 
vimos nos casos relatados acima, de situações muito diversificadas e 
irredutíveis a tipologias claramente definidas. 

Segundo a metodologia de pergunta fechada que seguimos no nosso 
inquérito em termos de formas dominantes e prioridades nas estratégias 
seguidas para a formação dos preços, as respostas obtidas encontram-se 
organizadas nos quadros seguintes. (QUADRO IV.1.48), de acordo com os três 
grupos de actividades considerados. 

Nos "Serviços" (QUADRO IV.1.48.1), o critério do tempo/número de pessoas 
constitui uma modalidade largamente maioritária como primeira opção na 
formação do preço - cerca de 33% das 77 empresas. Acrescentando os cerca 
de 17% de casos que utilizam tabelas internas (critério dominantemente 
definido, como no caso anterior, no quadro restrito da cada empresa 
individualmente considerada), estas duas modalidades perfazem, só por si, 
50% dos casos considerados, a que se poderiam acrescentar o peso de outros 
critérios afins, como o caso das "tarifas profissionais", "avenças", e "custo 
dos equipamentos + horas de trabalho", chegando, assim, a um valor 
percentual próximo dos 60% . Ao contrário, os critérios dominantemente 
orientados pela concorrência correspondem apenas a uns escassos 14%; a 
situação inverte-se quando a concorrência é considerada como segunda 
opção, isto é, como factor de correcção de um preço inicialmente formado 
por outros critérios (os anteriores, sobretudo). Esta situação confirma 
largamente aquilo que tem vindo a ser dito sobre o tipo e a importância dos 
obstáculos que inibem o livre jogo da concorrência e a "visibilidade" dos 
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mercados dos serviços. Neste mesmo sentido, as outras situações referidas 
no quadro apontam para a importância da relação pessoalizada e do tipo de 
cliente envolvido no processo de coprestação do serviço (o "tipo de cliente", 
o "relacionamento pessoal", a "discussão do preço com o cliente", etc.) 

QUADRO IV.1.48.1  Formas dominantes de formação de preços (empresas 
de Serviços) 

Informação referente a 71 empresas SERVIÇOS Informação referente a 71 empresas 
1

â opção 2- opção . 
Informação referente a 71 empresas 

fS|s % N
9 

% 
Tempo/n

s de pessoas 25 32,5 5 12 ,2 
Tabelas internas 1 3 16,9 5 12 ,2 
Concorrência 1 1 14,3 1 8 4 3 , 9 
% sobre mercadorias 5 6,5 
Tarifas profissionais 4 5,2 
Regulação estatal 3 3,9 2 4 ,9 
Avenças 2 2,6 
Custo dos equipamentos + horas de trabalho 2 2,6 1 2 , 4 
Tipo de cliente 2 2,6 
Relacionamento pessoal 1,3 
Valor do investimento em causa 1.3 
Qualidade 1,3 
Risco 1,3 
Custo do dinheiro 1 ,3 
Tarifas reguladas 1,3 
Imposto pelo cliente 1,3 
Comissões sobre proveitos do cliente 1,3 
Preço de custo 1,3 
Comissões internas 1,3 
Discute com o cliente 8 19 ,5 
Capacidade financeira do cliente 1 2 ,4 
Preço dos fornecedores 1 2 , 4 

TOTAL 77 100,0 41 100 ,0 

Nos serviços relacionados com o transporte de mercadorias, o processo de 
formação de preços é bastante mais claro, o que não quer dizer que não 
exista igualmente uma forte variabilidade dos preços. O carácter 
estandardizado, convencional e facilmente codificável do tipo de serviço 
prestado faz com que a concorrência seja largamente dominante como 
critério principal da definição do preço do serviço (QUADRO IV.1.48.2). De 
resto, foram as empresas deste sector que mais salientaram a importância 
da concorrência (desde a "concorrência leal" ao "dumping") na extrema 
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variabilidade dos preços praticados, apesar da existência de tabelas 
indicativas (não vinculativas) por parte de organizações associativas, como a 
ANTRAM (Associação Nacional dos Transportadores de Mercadorias) ou a 
APAT (Associação Portuguesa dos Agentes Transitários). Na segunda 
metade da década de 80, em pleno período de expansão da economia 
regional e particularmente dos sectores de exportação ligados à indústria do 
vestuário e do calçado, este tipo de serviços conheceu um grande 
crescimento e também fenómenos de grande turbulência nos mercados 
provocados pela emergência de pequenos operadores. No ramo dos 
transitários, por exemplo, a gíria própria desta actividade denominava como 
"transitórios" as pequenas empresas de trânsitos, as quais, por razões 
essencialmente ligados com a leveza dos seus custos fixos e com a 
necessidade de captar um volume crescente de clientela, se permitiam 
praticar preços muito abaixo das tabelas normalmente praticadas no 
mercado. Tais estratégias originaram fenómenos de elevados índices de 
natalidade e de mortalidade de micro-empresas (processo alimentado por 
fenómenos muito activos de mobilidade profissional de ex-empregados de 
outras empresas do mesmo sector) e uma considerável instabilidade nos 
preços. 

Esta hipersensibilidade conjuntural dos mercados e da variação de preços 
nos serviços é, de resto, extensível a quase todos estes tipos de actividade 
económica. Verificámos isso em sectores tão diversificados como a mediação 
imobiliária, a informática, a contabilidade, o agenciamento de compras e, 
genericamente, em todos as actividades de serviços onde o volume inicial de 
investimento em capital é muito baixo e não existem barreiras legais 
(alvarás, licenças, etc.) ao início da actividade ou então essas barreiras são 
frequentemente ultrapassáveis por estratégias "empresariais" imediatistas, 
de tipo experimentalista e facilmente perecíveis. O próprio tecido industrial 
regional, dominantemente constituído por um grande número de pequenas 
e de muito pequenas empresas, facilita esta excessiva fragmentação da 
oferta e a manutenção de mercados marginais que não interessam muito às 
maiores empresas de serviços, estas mais apoiadas em clientelas que lhes 
permitam um maior volume de negócios e uma situação mais estabilizada. 

Atendendo ainda ao QUADRO IV.I.48.2, o peso expressivo do tipo de 
formação de preços baseado em "tarifas profissionais", cerca de 32% dos 
casos, refere-se exclusivamente ao caso dos Despachantes Oficiais, cuja 
actividade é fortemente regulada pela Câmara dos Despachantes Oficiais. 
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QUADRO IV.1.48.2 - Formas dominantes de formação de preços (empresas 
da fileira dos Transportes de Mercadorias). 

Informação recolhida em 24 empresas TRANSPORTES Informação recolhida em 24 empresas 
1ã opção 2- opção 

Informação recolhida em 24 empresas 

N9 % N9 % 
Concorrência 9 40 ,9 8 5 0 , 0 
Tarifas profissionais 7 3 1 , 8 3 18 ,8 
Tabelas internas 3 13 ,6 3 18 ,8 
Preço dos fornecedores 2 9,1 
Tempo/n9 de pessoas 1 4 ,5 1 6 ,3 
Discute com o cliente 1 6 ,3 
TOTAL 22 100 ,0 16 100 ,0 

QUADRO IV.1.48.3 - Formas dominantes de formação de preços (empresas 
de Comércio) 

Informação recolhida em 16 empresas COMÉRCIO Informação recolhida em 16 empresas 
1â opção 2- opção 

Informação recolhida em 16 empresas 

N9 % Ne % 
Margens internas 6 3 3 , 3 
Preços na origem 4 22 ,2 
Comissões 2 11 ,1 
Concorrência 2 11 ,1 4 5 0 , 0 
Força negocial do cliente 1 5 ,6 
Discussão com grandes clientes 1 5 ,6 3 3.7,5 
Condições de pagamento 1 5 ,6 
Tempo/N2 pessoas 1 5 ,6 
Taxas de câmbio 1 12 ,5 
TOTAL 1 8 100 ,0 8 100 ,0 

Nas actividades comerciais (QUADRO IV.I.48.3), a formação dos preços está 
fortemente condicionada pela variabilidade, na origem, dos preços dos 
produtos transaccionados e pelas margens comerciais. O efeito da 
concorrência ocupa aqui um papel mais residual e opera sobretudo ao nível 
d a s ' condições de pagamento e das quantidades transaccionadas. 
Questionados acerca das formas da concorrência, é vulgar também que os 
empresários de muitos ramos comerciais acusem sobretudo a concorrência 
fei'ta mais através das marcas de produtos afins, do que através das 
empresas comerciais congéneres. De resto, em sectores como o das máquinas 
e equipamentos industriais, a própria compartimentação dos mercados 
depende muito do tipo de marcas importadas, muitas vezes representadas 
em exclusivo por uma empresa ou rede de agentes. A concorrência pelo 
preço é, assim, completamente subvertida pelas escolhas dos clientes em 
termos de marcas de origem e por uma concorrência a montante que se 
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estabelece directamente entre os diferentes fabricantes (neste caso, quase 
exclusivamente estrangeiros). 

No caso do comércio de matérias-primas (algodão, madeiras, lubrificantes, 
produtos químicos, granito, etc.), as coisas passam-se de maneira muito 
diferente, uma vez que estão em causa factores de variabilidade dos preços 
que dependem de situações muito variadas: taxas de câmbio (no caso de 
produtos importados), variação nas cotações dos mercados internacionais, 
maior ou menor existência de mercadoria em armazém adquirida em 
condições de preço muito diversas, volume de mercadorias transaccionadas, 
grau de fidelização do cliente, condições de pagamento, confiança no 
cumprimento dos prazos desses pagamentos, etc. 

As "comissões" constituem um caso específico de operadores comerciais do 
tipo agentes de compras ou agentes de vendas (o mesmo acontece com os 
agentes de seguros, com os agentes imobiliários e com um sem número de 
representantes de vários produtos). Nestes casos o preço do serviço varia 
muito pouco, desde o operador individual, à empresa de relativa dimensão. 
Mais do que o preço, é a eficiência do operador, medida em termos da 
qualidade do serviço prestado, que funciona como a principal coordenada do 
posicionamento e notoriedade no seu meio específico de negócios. 

Finalmente, ainda a propósito das empresas normalmente classificadas como 
comerciais, a formação dos preços e os mecanismos da concorrência tomam 
formas muito variadas quando, associado à simples transacção comercial de 
uma mercadoria, existe a prestação de um serviço complementar. Tal é o 
caso, por exemplo, da comercialização de máquinas industriais, onde o 
negócio compreende também a montagem, os contratos de assistência pós-
venda, o fornecimento de peças, etc. Nestes casos, embora o volume de 
negócios da empresa seja maioritariamente dependente das quantidades 
transaccionadas e das margens comerciais praticadas, a visibilidade da 
empresa pelo lado da procura e a avaliação da sua prestação no mercado, 
dependem sobretudo da qualidade daqueles serviços (resposta atempada e 
qualidade da assistência técnica, sobretudo). Para este sector, o tipo de 
especificidades que resultam do carácter estratégico dos serviços de 
assistência pós-venda vem ainda a complicar mais os mecanismos da 
concorrência e da formação dos preços, já de si condicionados pela 
concorrência, a jusante, das próprias marcas. 
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3.2.3. Perfil dos clientes 

A informação colhida nas 111 empresas de serviços é bastante clara quanto 
à importância da indústria transformadora como cliente maioritário dos 
Serviços às Empresas (QUADRO IV.I.49.1), pelo menos no caso particular da 
AMP. 

Um tal resultado vem, pelo menos, confirmar duas hipóteses teóricas 
lançadas no capítulo II. A primeira é a de que o conceito de "Economia dos 
Serviços" aplicado a um contexto era que os serviços constituem uma fatia 
maioritária da actividade económica, denomina, de facto, uma situação que 
pode ser facilmente mal interpretada, uma vez que induz imediatamente 
uma ideia de que esse tipo de actividades constituem de per si um bloco 
económico separado e autónomo. A realidade demonstra, ao contrário, uma 
profunda interrelação entre os Serviços às Empresas e a actividade 
industrial (saliente-se que na AMP não existe um sector forte ligado com a 
administração pública), dando uma maior consistência à tese da integração 
(ao contrário da tese da separabilidade dos sectores e da suposta 
operacionalidade da problematização autónoma da expansão desses 
serviços). A segunda prende-se mais directamente com a especificidade 
qualitativa e quantitativa dos Serviços às Empresas na AMP. Como já 
afirmámos na primeira parte deste capítulo, a dinâmica de crescimento dos 
Serviços às Empresas na AMP e o seu peso real na actividade económica 
desse quadro geográfico estão muito ligados ao potencial industrial do NO 
industrializado. A quantidade e a diversificação deste tipo de serviços não 
possuem, neste contexto, uma densidade e um peso específico tal que 
permita uma maior coesão do sector dentro das suas fronteiras específicas. 
Se tal se verificasse, o volume de negócios das empresas de serviços 
envolveria um peso muito maior de clientelas referentes aos próprios 
serviços (prestados às empresas ou outros).' 

Como se pode verificar no QUADRO IV.I.49.1, 50,5% das empresas inquiridas 
concentravam uma grande maioria (60% ou mais) do seu volume de 
negócios em clientes dos vários ramos da indústria transformadora. Os 
outros serviços, incluindo o sector financeiro, constituíam, utilizando o 
mesmo indicador, apenas 13.5% das empresas inquiridas. Apesar dos 
problemas da representatividade da amostra que já foram discutidos, a 
discrepância dos números confirma claramente aquilo que afirmámos no 
parágrafo anterior. 
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Dentro desta quota de empresas maioritariamente apoiadas em clientelas 
dos próprios serviços, ressalta claramente a importância dos serviços de 
informática, da mediação imobiliária (numa conjuntura em que o mercado 
de escritórios era particularmente activo no Porto) e de alguns sectores da 
fileira dos transportes, estes muito relacionados com outras actividades de 
serviços afins. 

Dentro da maioria de empresas de serviços com mercados muito 
concentrados na indústria transformadora, os ramos do calçado e, sobretudo, 
os têxteis e vestuário constituíam, só por si, 50% do tipo de ramos 
industriais mais citados por essas empresas (QUADRO IV.1.49.2). Trata-se, 
mais uma vez, de um resultado esperado, dado o peso que este tipo de 
indústria tem na Região Norte. 

QUADRO IV.1.9:1 - N° de empresas de serviços com 60% ou mais dos 
clientes concentrados nas actividades referidas. 

Actividade dos clientes Ns empresas % 

Indústria Transformadora 56 5 0 , 5 
Outros serviços 1 0. 9 ,0 
Banca e Seguros 5 4 ,5 
Construção Civil e Ob.Públicas 4 3 ,6 
Comércio Retalhista 2 1,8 
Comércio Grossista 1 0 ,9 

Total 78 7 0 , 3 
Total amostra 1 1 1 100 ,0 
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QUADRO IV.1.49.2 - Ramos industriais mais citados referentes aos clientes 
das 56 empresas de serviços que concentravam mais de 60% dos seus 
clientes na Indústria Transformadora. 

Ramos Industriais N9 de casos citados % 

Têxtil e Vestuário 6 0 39 ,5 

Calçado 1 6 10 ,5 

Cerâmica 1 0 6 ,6 
Metalomacânica Ligeira 9 5 ,9 
Cortiça 7 4 ,6 
Madeira e Mobiliário 7 4 ,6 

Alimentar 7 4 ,6 

Química 6 3 ,9 
Electrónica 4 2 ,6 

Extractivas 4 2 ,6 

Moldes 3 2 ,0 
Plásticos 3 2 ,0 

Vinhos 3 2 ,0 

Indústria pesada 2 1,3 
Oleaginosas 2 1,3 
Outras 9 5 ,9 

TOTAL 1 52 100 ,0 

No que diz respeito à dimensão dos clientes, considerando agora o total 
d a s l l l empresas entrevistadas, apenas 24 afirmaram ter 50% ou mais do 
seu volume de negócios concentrado em clientes de relativa grande 
dimensão (empresas de mais de 250 trabalhadores) (QUADRO IV.I.50.1). 
Apesar de em número absoluto ocorrerem mais empresas de serviços dos 
sectores financeiro, informática e dos transportes, o peso percentual em 
relação à composição da amostra dá especial ênfase a serviços como a 
engenharia industrial, os estudos económicos, a formação e selecção 
profissional e a peritagem de seguros; em todos os outros serviços, as 
percentagens de empresas com este tipo de mercado caem imediatamente 
para valores abaixo dos 35%. 

Existem dois tipos de explicação para que a situação ocorra desta forma. O 
primeiro resulta directamente do peso que as PME detêm no tecido 
empresarial do Norte; o mercado das empresas de serviços teria que, 
necessariamente, reflectir essa situação (QUADRO IV.50.2). O segundo, mais 
complexo, prende-se com factores que actuam ao nível da filtragem do tipo 
de serviços exteriores a que normalmente recorrem as maiores empresas, 
por um lado, e porque também a dimensão não é o único factor que explica 
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uma maior propensão ao recurso exterior a serviços especializados (cf., no 
caso de uma amostra de 307 empresas industriais nacionais, FERRÃO, 1992, 
pp. 56-89). Apesar do reduzido número de casos, as 6 empresas de serviços 
que afirmaram ter a maioria do seu mercado em grandes empresas 
correspondem a uma diversidade de sectores em que o máximo divisor 
comum é a grande especialização do serviço prestado, a elevada qualificação 
dos seus profissionais, o reduzido número de clientes e a pequena dimensão 
da empresa. Ao contrário, sectores como, sobretudo, a informática, o sector 
financeiro e os transportes, apesar de aparecerem com alguma expressão 
neste grupo, englobam um conjunto muito diversificado de empresas, 
considerando os atributos atrás referidos. . 

A dimensão relativamente elevada das empresas que constituem a procura 
de serviços não aparece, por isso, como um indicador especialmente 
relevante na discriminação sectorial desses serviços. Essa discriminação faz 
mais sentido não ao nível do sector mas do tipo de empresa e da sua 
estratégia de mercado. Na auditoria e na publicidade, por exemplo, que são 
serviços convencionalmente conotados com clientelas ao nível das grandes 
organizações, deparámo-nos com situações muito diversas, desde os casos 
em que realmente isso ocorre, até aos casos em que, apesar do custo e da 
especialização dos serviços em questão, a estratégia comercial da empresa 
assenta claramente em nichos de mercados específicos voltados para uma 
clientela de pequena dimensão mas qualitativamente pertencente a 
actividades de alto valor acrescentado, com capacidade para suportarem o 
custo desses serviços. Em serviços mais estandardizáveis (a locação 
financeira e os transportes de mercadorias, por exemplo), o peso dos 
maiores clientes tende a ser, normalmente, proporcional à sua importância 
na estrutura do mercado de procura. 
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QUADRO IV.I.50.1- N° empresas com 50% ou mais do volume de negócios 
concentrado em grandes empresas (mais de 250 trabalhadores). 

Actividade NQEmpresas Total % 

Engenharia Industrial 2 2 100 ,0 

Estudos Económicos 1 1 100 ,0 
Formação Profissional 1 1 100 ,0 
Peritagem de Seguros 1 j 1 100 ,0 
Selecção de Pessoal 1 1 100,0 
Financeiras 6 1 7 35 ,3 

Informática 5 1 7 29 ,4 

Auditoria 1 4 25 ,0 
Mediação Imobiliária 1 5 20 ,0 

Transportes 3 .24 12,5 

Publicidade 1 8 12,5 

Comerciais 1 1 6 6,3 

TOTAL 2 4 97 24 ,7 

QUADRO IV.I.50.2- N° empresas com 50% ou mais do volume de negócios 
concentrado em pequenas empresas (menos de 50 trabalhadores) 

Actividade NsEmpresas TOTAL % 

Aluguer Máquinas 1 1 100 ,0 

Contabilidade 5 5 100 ,0 

Limpeza 1 1 100 ,0 

Mediação Imobiliária 4 5 80 ,0 

Informática 9 J 1 7 52 ,9 

Consultadoria 1 2 5 0 , 0 

Publicidade 4 8 50 ,0 

Comércio 7 1 6 4 3 , 8 

Financeiras 7 1 7 41 ,2 

Transportes 9 2 4 37 ,5 

TOTAL 48 96 5 0 , 0 

A contra-prova da situação descrita anteriormente encontra-se no QUADRO 
IV.1.50.2. A importância do mercado dominantemente constituído por 
pequenas empresas (menos de 50 trabalhadores) diz respeito a um número 
de empresas de serviços que é exactamente o dobro do caso anterior e 
quase 45% das 111 empresas que formaram a nossa amostra. A 
contabilidade, a limpeza, o aluguer de máquinas e a mediação imobilária, 
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actividades que têm como divisor comum o carácter rotineiro do serviço 
prestado, são as actividades de serviços com um maior peso relativo na 
nossa amostra. Curiosamente, um sector como a publicidade aparece aqui 
com alguma expressão, contrariando a imagem convencional das empresas 
de publicidade (normalmente multinacionais ou a elas ligadas) trabalhando 
apenas para grandes organizações, A explicação, mais uma vez, não reside 
no sector mas sim na especificidade do mercado nortenho. As empresas de 
publicidade do Porto, ao contrário do que se passa em Lisboa, são empresas 
de raiz local, afastadas dos grandes mercados da publicidade, sobretudo da 
publicidade televisiva e dos clientes das instituições públicas empresariais 
ou não. O tipo de serviço prestado não corresponde, por isso, às grandes 
campanhas publicitárias organizadas num suporte variado de meios, mas 
sim a outros serviços mais condizentes com as especificidades do mercado 
de procura das pequenas empresas (montagem de stands em feiras, 
organização de catálogos de produtos, logotipos, embalagem e rotulagem, 
etc .) . No caso da informática (50% de empresas t rabalhando 
predominantemente com pequenos clientes e cerca de 30% com grandes), 
verifica-se a mesma lógica de fractura quanto ao tipo de serviço oferecido e 
quanto ao mercado alvo: desde a pequena empresa de serviços de 
programação para clientes muito específicos (empresas vendedoras de 
peças para automóveis, por exemplo), até à grande empresa especializada 
em serviços e produtos para grandes clientes (no sector financeiro, por 
exemplo), ou à também grande empresa com uma rede de filiais de venda 
de uma determinada marca de equipamento para clientes muito 
diversificados, existe uma enorme variedade de casos sendo, por isso, 
impossível associar a totalidade do sector a determinadas especificidades, 
sejam elas relativas às características das empresas que constituem a 
procura ou a oferta. 

Para além das descontinuidades existentes entre os grandes sub-sectores (o 
financeiro, a informática, os transportes, a comercialização...), os serviços 
regulam-se muito por uma lógica de organização em nichos de mercado 
específicos dentro desses diferentes sub-sectores, que segmentam muito a 
oferta e que inibem algum do potencial de referenciação e de 
relacionamento inter-empresas do mesmo sector. O sub-sector da 
comercialização e de serviços de informática, de que falávamos atrás, 
constitui um exemplo paradigmático desta situação: para além das 
representações comerciais das grandes marcas produtoras de equipamento 
(multinacionais, como a IBM ou outras), a grande fatia de empresas que se 
dedica à comercialização de equipamento de informática e telecomunicações 
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possui um perfil misto, que combina a comercialização das aplicações 
(desenvolvidas internamente ou não) compatíveis com esses equipamentos, 
a prestação de serviços de manutenção e, em maior ou menor grau, a 
formação profissional inerente à utilização desse equipamento e software, 
posicionando-se no mercado em nichos sectoriais específicos, apesar mesmo 
da "horizontalidade" aparente de determinados serviços, como o software de 
gestão (Fig.IV.1.8). Mesmo assim, e muitas vezes pela pressão da procura, 
parte de alguns serviços que fogem à especificidade directa do nicho pode 
ser resolvida exteriormente: uma. empresa especializada, por exemplo, em 
software de gestão para o sector do calçado, pode pontualmente ter uma 
representação de sistemas de relógios de ponto de uma outra empresa e 
uma contrapartida comercial por parte desta última. 

Fig.IV.1.8 - Sub-sector da comercialização e serviços de informática; 
exemplos-tipo da estrutura da oferta por nichos de mercado 
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3.2.4. Áreas geográficas de mercado 

Em termos de área geográfica de mercado das 111 empresas de serviços 
que entrevistámos, a primeira grande conclusão é a de que a AMP e os 
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concelhos industrializados do NO de Portugal (sobretudo a NE do Porto) 
constituem, para uma esmagadora maioria de empresas, a localização 
dominante da sua clientela. 

De facto, somando o número de empresas que referiram esse quadro 
geográfico como área de concentração de 60% ou mais dos seus clientes, 
obtem-se um número de 86 das 111 empresas que constituíram a amostra 
(cerca de 78% dessas empresas). Segundo o mesmo critério dos 60% ou mais, 
só o Grande Porto (definido, sobretudo, pelos concelhos do Porto, 
Matosinhos, Maia e Vila Nova de Gaia), totaliza um conjunto de 49 empresas 
(cerca de 44% da totalidade da amostra); por sua vez, a coroa de concelhos 
industrializados a N e E do Grande Porto, corresponde a um número de 14 
empresas . 
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Fig.IV.1.9  Peso relativo da Indústria Transformadora nos concelhos mais 
industrializados do NO de Portugal. 
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Fonte: INE, Estatísticas Industriais, 1988. 
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QUADRO IV.I.51- Concelhos mais citados a Norte, Este e Sul do Grande Porto 
por um conjunto de 53 empresas de serviços com 20% ou mais dos 
clientes nesses concelhos. 

Concelhos 
N e Este do 
Grande Porto 

Ns de clientes habituais Concelhos 
N e Este do 
Grande Porto 

A B A+B A+B 
% 

Concelhos 
N e Este do 
Grande Porto 20 - 49% >=50%. 

A+B A+B 
% 

Guimarães 1 9 1 9 38 2 3 , 3 
Famalicão 1 2 1 2 2 4 1 4 , 7 
Braga 9 1 0 1 9 11 ,7 
St. Tirso 7 9 1 6 9 ,8 
Barcelos 5 8 1 3 8 ,0 
Felgueiras u 4 7 1 1 6 ,7 
Vila Conde 6 1 7 4 , 3 
Penafiel 2 3 5 3 ,1 
Póvoa Varzim 3 2 5 3 ,1 
Viana Castelo 4 1 5 3 ,1 
Paredes 1 2 3 1,8 
Lousada 2 1 3 1,8 
Paços Ferreira 2 2 1,2 
Vila Real 1 1 2 1,2 
Marco Canavezes 1 1 2 1,2 
Fafe 1 1 2 1,2 
Amarante 1 0 ,6 
V.Nova Foz Côa 1 0 ,6 
Régua 1 0 ,6 
Caminha 1 0 ,6 
Viseu 1 0 ,6 
Bragança 1 0 ,6 
TOTAL 81 8 2 163 1 0 0 , 0 

Concelhos 
Sul do 
Grande Porto 

N9 de clientes labituais Concelhos 
Sul do 
Grande Porto 

A B A+B A+B 
% 

Concelhos 
Sul do 
Grande Porto 20 - 49% >=50% 

A+B A+B 
% 

S.João Madeira 13 2 1 5 3 1 , 3 
Stã Maria Feira 1 1 1 1 2 2 , 9 
Oliveira Azeméis 6 1 7 14 ,6 
Águeda 7 7 14 ,6 
Ovar 3 3 6 ,3 
Coimbra 2 2 4 , 2 
Espinho 2 2 4 , 2 
Vale Cambra 1 1 2 ,1 
TOTAL 45 3 4 8 1 0 0 , 0 

Comparando a Fig.IV.9 e a informação contida no QUADRO IV.I.51, 
imediatamente se percebe a correspondência entre a expressão espacial da 
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clientela polarizada pelos Serviços às Empresas localizados na AMP e o peso 
da actividade industrial concentrada na AMP e na sua periferia 
industrializada, especialmente a norte, onde se concentra a especialização 
têxtil e vestuário do Vale do Médio Ave {sobretudo em Guimarães, 
V.N.Famalicão e St.Tirso). 

No que a este tipo de serviços diz respeito, a área de influência do Porto e 
da AMP confina-se, portanto, a um quadro local e regional, tal como já 
tínhamos referido no início deste capítulo aquando da situação comparada 
entre a AMP e a AML (Área Metropolitana de Lisboa). O processo de 
expansão e o perfil de especialização dos Serviços às Empresas na AMP 
estão, por isso, fortemente condicionados pela dinâmica de evolução 
produtiva regional, uma vez que dificilmente as empresas de serviços 
aqui localizadas conseguem expandir as suas áreas geográficas de 
mercado para além desse quadro espacial.  

Os casos envolvidos nesta última situação, um conjunto minoritário de 21 
empresas (cerca de 19% das empresas da amostra) com alguma expressão 
em mercados geográficos fora da AMP e do NO industrializado, estão 
referidas no QUADRO IV.I.52. 

Estas empresas correspondem a situações muito específicas no âmbito geral 
do conjunto que foi entrevistado: 

- No caso da informática, o perfil de empresa aqui considerado afasta-se 
radicalmente da empresa de informática-tipo sediada na AMP 
(normalmente uma pequena empresa com uma fatia maioritária de 
comercialização de computadores pessoais e periféricos); as empresas que 
compõem este grupo incluem uma filial de uma multinacional de 
equipamentos de CAD/CAM para a indústria do vestuário (percebe-se a 
opção da localização no norte, face a uma tendencial localização deste tipo 
de empresas em Lisboa), uma filial de uma empresa sediada em Lisboa e 
especializada em grandes sistemas e soluções para o sector financeiro, uma 
empresa que domina o mercado nacional de produção de bases de dados 
sobre transportes internacionais de mercadorias, uma empresa líder do 
mercado nacional de produção e distribuição de software de gestão, uma de 
informática de produção e sistemas de automação, etc. Trata-se, como já 
referimos, de situações muito particulares, onde também se encontram 
metade dos casos ligados a grupos empresariais de âmbito nacional e 
empresas-rede com frentes comerciais (filiais, representantes ou agentes) 
localizadas em pontos estratégicos do mercado. 
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- No caso cias empresas financeiras (factoring, capital de risco e transacção 
de títulos), todos os casos envolvem estratégias de grupos financeiros 
implantados ao nível nacional e sediados no Porto ou em Lisboa. 

- No caso das empresas trading, estas excepções evoluíram localmente do 
mercado dos produtos têxteis e calçado, para outro tipo de produtos cujo 
fabrico não se localiza na região norte (loiças e artigos para o lar), ou então, 
no terceiro caso, trata-se de uma trading de ura grupo empresarial sediado 
na AMP. 

- No caso das empresas de engenharia industrial (uma especialização muito 
pouco representada na AMP), a localização das duas empresas explica-se, 
sobretudo, pelas trajectórias dos seus sócios (um caso de uma experiência 
empresarial à saída da Faculdade de Engenharia e um outro de uma 
trajectória que passou por uma experiência profissional numa grande 
empresa de máquinas) que primeiro definiram as respectivas competências 
(sistemas de despoeiramento, num caso, e tratamento de águas e efluentes, 
no outro) e depois tentaram captar um mercado diversificado e 
geograficamente disperso pelo país. 

- As duas empresas de publicidade (uma agência produtora e uma agência 
de meios) pertencem ambas também a grupos empresariais de âmbito 
nacional sediados no Porto. 

Este tipo de situações ilustra perfeitamente aquilo que podem ser situações 
normalmente associadas a estratégias empresariais de mercado extra-locais 
ou regionais no sector dos Serviços às Empresas: uma forte especialização 
apoiada num nicho de mercado, uma trajectória de investimento de raiz 
multinacional, ou uma inserção num grupo de âmbito nacional. O caso dos 
transportes é o único onde claramente estas situações se podem combinar 
com uma economia de escala associada a uma expansão geográfica do 
mercado. 
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QUADRO IV.I.52.1- Tipos de actividade de um conjunto de 21 empresas de 
serviços com 20% ou mais dos clientes fora da AMP e do NO 
industrializado. 

Actividade N9 empresas Inseridas 
em grupos 

Informática 6 3 
Financeiras 3 3 
Trading 3 1 
Engenharia Industrial 2 
Publicidade 2 2 
Transportes 2 . 1 
Consultadoria 1 1 
Auditoria 1 
Comércio de Máquinas 1 
TOTAL 2 1 1 1 

A área geográfica mais citada por este grupo de 21 empresas ou 
estabelecimentos é, como se pode verificar no QUADRO IV.I.52.2, a Area 
Metropolitana de Lisboa, por razões óbvias de concentração da actividade 
económica nacional e de factores ligados ao efeito de "capitalidade" a que já 
nos referimos anteriormente. O nível nacional corresponde a casos de 
empresas-rede, a maior parte dos casos apoiadas na malha das capitais de 
distrito e de áreas de grande concentração produtiva. Os outros casos 
constituem excepções explicadas pela especificidade das empresas 
envolvidas: Caldas da Rainha e Alcobaça, por exemplo, são casos citados 
pelas empresas trading ligadas com a exportação de loiça, enquanto a 
Covilhã constitui uma área de especialização complementar da concentração 
têxtil do Médio Ave. 
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QUADRO IV.1.52.2- Concelhos ou áreas geográficas mais citadas por um 
conjunto de 21 empresas de serviços com 20% ou mais dos clientes fora 
da AMP e do NO industrializado. 

Concelhos ou áreas 
fora da AMP e NO 
industrializado 

Na de clientes habituais Concelhos ou áreas 
fora da AMP e NO 
industrializado >= 20% % 

AML 1 0 38 ,5 
Nível nacional 7 2 6 , 9 
Alcobaça 2 7 ,7 
Coimbra 2 7 ,7 
Rio Maior 3 ,8 
Covilhã 3 ,8 
Caldas da Rainha 3,8 
Bairrada 3,8 
Algarve 3 ,8 
TOTAL 2 6 100 ,0 

3.2.5. Formas de organização da produção 

A análise empírica deste ponto assenta em três tipos de informação: 

'- Os diversos títulos em que se anuncia uma mesma empresa nas Páginas 
Amarelas do Grande Porto (1988/89); 

- a estrutura organizativa dos "grupos" de que fazem parte cerca de 75% das 
empresas de serviços de ura total de 111 empresas que foram 
entrevis tadas; 

- o recurso exterior a outras empresas por parte das empresas de serviços 
que constituem aquela amostra. 

3.2.5.1- Formas de organização da produção de serviços: perfis de 
especialização dominantes. 

Os esquemas apresentados no ANEXO IV.2 e na Fig.IV. 10 foram construídos 
com base nas repetições do anúncio da mesma empresa em mais do que um 
título das Páginas Amarelas do Grande Porto. Este tipo de informação 
constitui um indicador válido sobre os vários serviços que constituem os 
perfis de especialização desse tipo de empresas. Indirectamente, esse 
indicador pode ser utilizado como uma fonte de informação sobre o tipo de 
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economias de gama que tendencialmente caracterizam o perfil de 
especialização de determinadas empresas/serviços. 

Uma primeira análise do ANEXO IV.2 permite claramente destacar 4 
tipologias ou agrupamentos de actividades de serviços: 

a)- a primeira tem como centro de gravidade os serviços de informática 
(equipamentos, computadores e serviços). A este núcleo associam-se um 
conjunto marginal de outros serviços, nomeadamente as máquinas de 
escritório (máquinas de escrever, reparação de máquinas de escrever, 
máquinas de calcular e somar, fotocopiadoras, gráficas, etc.) e os 
equipamentos de telecomunicações. Este tipo de associações contém pelo 
menos duas trajectórias típicas das empresas de serviços: uma trajectória 
dependente da evolução tecnológica do tipo de equipamentos 
transaccionados e da prestação de serviços associada a essas transacções, e 
uma outra resultante da obtenção de economias de gama por alargamento 
do leque de serviços e/ou da venda de equipamentos associada a serviços. 
A evolução das máquinas de escrever e de calcular para os computadores e 
material de informática constitui, claramente, um exemplo do primeiro tipo. 
A associação entre a venda de computadores e material de informática e a 
prestação de serviços (na área do desenvolvimento de software, da 
assistência técnica e, por vezes, da formação profissional), corresponde a um 
exemplo do segundo tipo de trajectórias. 

b) o segundo grupo que se destaca envolve serviços na área da fiscalidade, 
auditoria e, em geral, de consultadoria económica e de gestão. É curioso 
verificar que algumas empresas de serviços de contabilidade e organização 
de empresas anunciam-se também nos serviços de informática; trata-se de 
um outro caso em que o tipo de serviço prestado, especialmente a 
contabilidade, passou a estar intimamente ligado com o uso de um suporte 
tecnológico fornecido pelos equipamentos de informática, o que justifica 
este tipo de associação. As economias de gama possuem aqui uma 
particularidade específica, uma vez que a estratégia de alargamento do 
perfil de especialização das empresas envolvidas encontra um suporte 
diversificado, apoiado internamente na rendibilidade acrescida que o uso da 
informática lhes permite e nas necessidades da procura que encontram 
numa mesma empresa um determinado serviço (a contabilidade) e uma 
série de outros serviços que resultam da aplicação das soluções de 
informática a outro tipo de necessidades (processamento de salários, gestão 
de stocks, organização da informação sobre clientes, controlo da produção, 
etc.). Relativamente à .associação da contabilidade com serviços mais 
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qualificados, como a consultadoria, a organização de empresas, a auditoria, 
os estudos de mercado, etc., o tipo de economias de gama assenta 
claramente numa complementaridade forçada, quer pela procura, quer pela 
oferta. No primeiro caso, foi-nos dado verificar que, originariamente, a 
empresa disponibilizava apenas os serviços rotineiros de contabilidade. 
Sucessivamente, a complexidade crescente da actividade empresarial do 
cliente "empurrou" essas empresas para a prestação de outros serviços, o 
que provocou uma reorganização substancial, sobretudo em termos de 
recrutamento de uma mão-de-obra especializada, que antes não possuiam 
(economistas, advogados, especialistas em organização e gestão de recuros 
humanos, etc.). No segundo caso - as empresas multinacionais de auditoria 
constituem um exemplo paradigmático -, passou-se uma trajectória inversa 
da primeira. A experiência acumulada destas empresas ao nível 
internacional, por um lado, e as especificidades da sua clientela inicial, por 
outro, orientaram-nas para uma estratégia activa de prestação de serviços 
muito diversificada e de nível qualitativamente superior às primeiras. Deste 
modo, é vulgar encontrar neste tipo de empresas uma estrutura 
organizacional departamentalizada e especializada, apta a prestar um leque 
diversificado de serviços na área da gestão e administração de empresas e 
que vão da auditoria, à consultadoria, ao recrutamento de quadros, à 
formação profissional, aos estudos de mercado, à comercialização de bases 
de dados, etc. Com menos expressão, integram este grupo outro tipo de 
modelos de especialização assentes nas complementaridades dos vários 
serviços prestados: o recrutamento e selecção de pessoal, o pessoal 
temporário e a organização de congressos, constituem, por exemplo, um caso 
específico desses tipo de associação de funções. A conjugação de serviços de 
consultadoria com os projectos de arquitectura e de engenharia 
corresponde, por outro lado, a um outro tipo de associação direccionada 
para o mercado específico dos serviços ligados com a construção civil, obras 
públicas e urbanismo. 

c) o terceiro grupo destaca-se nitidamente dos restantes e engloba uma 
tipologia de especializações assente nas complementaridades entre a fileira 
dos serviços ligados com o transporte de mercadorias (Fig.IV.1.10, ANEXO 
IV.2). 
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Fig.IV.1.10 - Exemplo da ocorrência de anúncios da mesma empresa em 
vários títulos das Páginas Amarelas. Caso da fileira dos serviços de 
transportes de mercadorias (retirado do ANEXO IV.2) 

TRACTO ./REPARA. 
I 

TRACTORES! 
ftR COMPRIMIDO) 

I llMAnr<íTC?AnA<;l ± 1 | CAMIONAGEM 
[JMy£STRADAS| J^^./QRuXsh 1 
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CARGAS/DESC- TRANSITÁRIOS 

LEGENDA 
2 
4 
8 
16 
80 casos de anúncio da mesma empresa 

em mais do que um título das Páginas 
Amarelas do Grande Porto 1989/90. 

O núcleo duro deste processo de alargamento de especializações 
complementares é constituído pela combinação dos serviços de trânsitos e 
de transporte internacional. Com menor expressão ocorrem os serviços de 
agência de navegação, os transportes marítimos, os despachantes oficiais, os 
serviços de cargas e descargas e os operadores portuários. A função do 
transitário (o auto-denominado "arquitecto do transporte") ocupa aqui um 
papel central, sobretudo ao nível do transporte internacional. Mediante a 
diversidade da procura (diversidade de clientes e, dentro destes, 
diversidade do tipo de serviço requerido), a função do transitário terá que 
conter uma grande margem de flexibilidade na organização da oferta dos 
serviços associados à variabilidade e às diferentes combinações das 
condições e meios de transporte das mercadorias; o peso das empresas que 
se anunciam duplamente como transitários e transportadores internacionais 
(sobretudo transporte internacional rodoviário, TIR), dá bem a medida da 
importância deste tipo de transporte na situação específica da origem-
destino das exportações dos produtos fabricados na Região Norte 
industrializada (com um peso muito grande dos produtos de vestuário e 
calçado para o mercado europeu). Como veremos a seguir, as entrevistas 
junto dos operadores da fileira dos serviços de transporte permitiram 
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esclarecer que este tipo de organização e de diversidade do leque de 
serviços prestados envolve, normalmente, várias empresas. Uma tal 
situação, apesar da evidente complementaridade dos serviços em questão, 
deve-se à forte regulamentação própria deste sector e que impede, por 
exemplo, um despachante oficial de prestar outro qualquer serviço, ou de 
um transitário ser transportador; por outro lado, a actividade 
transportadora local, regional, nacional ou internacional está fortemente 
regulada pela concessão de alvarás que limitam o raio de acção das várias 
empresas. A combinação dos vários serviços e as estratégias inerentes à 
obtenção de economias de gama estão, por isso, sujeitas a acordos e 
processos de "conglomeração" formal ou informal entre os vários 
operadores, ultrapassando, assim, o quadro restrito de uma mesma 
empresa. Esta situação é, de resto, comum a outros sectores de serviços 
fortemente regulados, como é o caso do sector financeiro. Como é sabido, a 
tendência de organização deste sector assenta na constituição de grupos 
empresariais e de participações cruzadas de capital nas várias empresas que 
oferecem serviços afins (banca comercial, seguros (vida e não vida), locação 
financeira (mobiliária e imobiliária), fundos de pensões, capital de risco, 
"factoring", etc.); 

Analisando novamente a Fig.IV.1.10, pode detectar-se, embora com menor 
expressão, outro tipo de afinidades no perfil de serviços em que a mesma 
empresa se anuncia. Tal é o caso dos serviços de aluguer e/ou venda de 
máquinas empilhadoras, de máquinas para terraplanagens e para 
construção de estradas. A associação com o "ar comprimido" prende-se, 
logicamente, com o tipo de tecnologia que essas máquinas possuem. A 
necessidade de serviços de manutenção do próprio parque de máquinas de 
uma empresa deste tipo pode, frequentemente, explicar também a 
prestação desses mesmos serviços a outras empresas, sobretudo a pequenas 
empresas. Por outro lado, as ligações e o conhecimento aos vários 
construtores de máquinas podem também favorecer uma actividade de 
comercialização, via representação de uma ou várias marcas. 

d) Finalmente, a última tipologia de associação de serviços envolve uma 
complexidade de situações na área da comercialização de máquinas e 
equipamentos e de produtos e matérias-primas para a indústria (ANEXO 
IV.2, segunda página). Dentro dessa complexidade podem identificar-se 
alguns agrupamentos. 

Um deles gravita em torno da comercialização e instalção de equipamentos 
ligados com o aquecimento industrial, a ventilação, o ar condicionado, as 
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instalações industriais e os queimadores industriais. Acessoriamente, o 
material e instalações eléctricas podem também ocorrer no mesmo perfil de 
especialização. Trata-se inquestionavelmente de uma associação por 
afinidade tecnológica entre o tipo de equipamento comercializado e os 
serviços associados (projecto, montagem, assistência técnica, etc.). Ocorre a 
mesma situação nas empresas de comercialização de equipamentos de 
hidráulica, bombas e válvulas. 

Outro tipo de associação centra-se nos armazenistas e importadores de 
produtos químicos. A diversidade do produto em causa origina várias 
combinações, destacando-se a especialização no comércio de anilinas, de 
matérias-primas para a indústria dos plásticos e dos corantes para a 
indústria de tintas. Outras vezes, a especialização em produtos da química 
fina orienta a especialização das empresas para o mercado dos laboratórios, 
associando não só os produtos químicos, mas também os artigos, aparelhos e 
instrumentos de precisão. Em todos estes casos, a estratégia do nicho de 
mercado constitui um factor estruturante das economias de gama. Pode 
acontecer, no entanto, que a diversificação ocorra por outros motivos e não 
resulte da coesão da clientela de um desses nichos. Verificamos isso numa 
filial de distribuição para o mercado nacional de produtos químicos de uma 
determinada empresa multinacional; neste caso, a gama de produtos e 
serviços (incluindo testes laboratoriais e assessoria da engenharia química) 
originava-se a montante (na empresa industrial) e incluía desde produtos 
de química fina até adubos e pesticidas para a agricultura. 

Um outro tipo de associação ocorre em algumas empresas de 
comercialização de ferro, aço, metais ferrosos e não ferrosos, alumínio, tubos 
de aço, armazenistas de ferragens, etc. Algumas destas empresas possuem 
também departamentos industriais associados a operações de transformação 
do produto (corte, sobretudo) ou serviços, como o caso do transporte. 

As actividades genericamente denominadas como de importação-exportação 
destacam-se também, envolvendo serviços de representação, de 
agenciamento comercial ou de "trading". 

Finalmente, o comércio de máquinas e acessórios para a indústria pode 
ocorrer numa diversidade muito grande de perfis de especialização (ANEXO 
IV.2, segunda página, ao fundo) orientados, normalmente, para nichos de 
mercado específicos. Destaca-se, neste último grupo, a associação entre o 
comércio e os serviços no campo da protecção industrial, extintores, alarmes, 
vigilância, prevenção e segurança e guardas nocturnos. Trata-se, mais uma 
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vez, de casos em que a prestação de um serviço (a segurança e vigilância, no 
caso) envolve uma determinada gama de produtos (alarmes, extintores e 
equipamentos de protecção industrial, por exemplo) que podem ser 
comercializados pela mesma empresa, aprofundando assim o negócio com 
uma mesma clientela-alvo. Embora não conste no ANEXO IV.2, a informação 
resultante das entrevistas permitiram-nos tomar conhecimento de outro 
tipo de associações aparentemente mais difíceis de explicar. Referimo-nos, 
por exemplo, a uma empresa que combinava os serviços de vigilância com 
os serviços de limpeza de instalações exactamente por serem tarefas 
realizadas em horário pós-laboral (do cliente, é claro) e em que o cliente 
confia à mesma empresa (responsabilizando-a, por isso) as duas funções 
precisamente pelo facto de que a limpeza das instalações constitui um 
período em que a segurança da empresa pode ser facilmente posta em 
causa. 

Sem esgotar a informação contida no ANEXO IV.2, estamos certos de que 
esta diversidade de exemplos é claramente demonstrativa da diversidade 
de estratégias que explicam as trajectórias de diversificação ou de 
especialização das empresas de serviços. O tipo de economias de gama que 
estão subjacentes a essas estratégias constitui, só por si, uma das grandes 
áreas de desconhecimento da economia dos serviços. Por outro lado, os 
exemplos apresentados referem-se à situação existente na AMP e às suas 
especificidades. Em termos dos casos com um grau maior de ocorrência, por 
exemplo, o peso das empresas na fileira dos serviços de transporte é bem 
representativa dessa especificidade, dado o peso que a AMP detém ao nível 
desta função e às especificidades da área industrializada que polariza. A 
diversidade (mais do que a intensidade) dos casos no sector da 
comercialização resultam também dessas especificidades e do carácter 
dependente (produtos, matérias-primas e máquinas e equipamentos) da 
especialização industrial dominante na AMP e no NO industrializado. 

3.2.5.2- Formas de organização da produção de serviços: estratégias de 
"grupo" e economias de rede. 

Como já referimos anteriormente, cerca de 75% das 111 empresas de 
serviços que entrevistámos na AMP estavam, de alguma forma, inseridas 
em "grupos". A diversidade de tipologias de conglomeração em grupos 
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compreendia casos de grupos formalmente constituídos (geridos por 
Sociedades Gestoras de Participações Sociais-SGPS), até casos mais informais, 
cuja lógica dependia sobretudo da existência de sócios comuns no capital das 
várias empresas. 

A trajectória de aplicação de investimentos e de formação ou de 
participação em várias empresas possuía como divisores comuns vários 
tipos de estratégias, independentemente da forma jurídica subjacente à 
coesão do grupo. Genericamente, essas estratégias envolvem vários 
objectivos parcialmente sobreponíveis, dos quais destacamos: 

- a co-produção de serviços e produtos; 

- a gestão de estratégias comuns de aproximação e aprofundamento a 
determinadas clientelas e mercados-alvo; 

- a obtenção, por via dos processos anteriores, de economias de rede 
assentes no melhor aproveitamento dos recursos (humanos e técnicos), 
das especializações e dos mercados do conjunto das empresas que 
compõem o grupo; 

- a organização de economias de gama compreendendo acordos de 
relacionamento preferencial entre várias empresas especializadas, 
envolvendo complementaridades funcionais e tecnológicas dentro de 
um determinado leque de especializações. 

Para além deste tipo de coesão inter-empresarial dentro do grupo, esses 
conglomerados contêm também investimentos de características mais 
"erráticas", isto é, menos dependentes do tipo de afinidades descritos acima, 
e mais dependentes das oportunidades de investimento em sectores 
(industriais ou de serviços) considerados de alta rendibi l idade. 
Normalmente, e em qualquer dos casos, o relacionamento pessoal entre os 
sócios comuns (tratando-se de sociedades por quotas) constitui uma 
condição necessária para o estabelecimento de relações de confiança que 
acompanham os critérios económicos e de gestão das várias empresas 
envolvidas no grupo. Esse relacionamento (envolvendo laços familiares, de 
amizade, de trajectórias profissionais e empresariais semelhantes, de 
confiança adquirida no mercado, etc.) constitui também uma base de 
complementaridade e de diversificação profissional e empresarial que 
facilita a fluidez do funcionamento em rede das várias empresas do grupo. 

Para além destas questões gerais, o que é interessante registar é o alto grau 
de ocorrência destes grupos (75% dos casos entrevistados, como já 
referimos) nas actividades de Serviços às Empresas. Uma tal situação vem 

- 338 -



demonstrar empiricamente uma hipótese teórica avançada no capítulo III 
desta dissertação e que, genericamente, explica alguns efeitos de 
concentração espacial da ocorrência de serviços, baseados na lógica da 
organização da sua oferta e nas complementaridades inter-empresariais 
inerentes a essa lógica. 

Para ilustrar a diversidade deste tipo de situações, seleccionámos três casos 
distintos, correspondentes a diferentes actividades de serviços: , a 
publicidade, os serviços de informática e os serviços de trânsitos e agentes 
de navegação (ANEXO IV.3). Intencionalmente escolhemos grupos de tipo 
informal (assentes em participações cruzadas de sócios comuns), uma vez 
que as lógicas de conglomeração dos grupos formais, no sector financeiro, 
por exemplo, são mais conhecidas e orientam-se, em princípio, por 
estratégias de investimento mais coesas e mais racionalmente desenhadas 
tendo em conta as orientações comuns definidas pela liderança do grupo em 
termos de áreas de negócios a privilegiar, envolvendo um núcleo duro de 
empresas que lideram essas áreas. Nos contactos que fizemos, tivemos a 
oportunidade . de entrevistar algumas empresas de serviços pertencentes a 
esse tipo de grupos (sobretudo da área financeira e da área industrial). 
Apesar da diversidade de situações (tipo de especialização, dimensão da 
empresa, etc.), quase todas elas se orientavam para clientelas preferenciais 
dentro do próprio grupo ou da sua esfera de influência e, apesar de 
empresas juridicamente autónomas, estavam sujeitas a linhas de orientação 
definidas pelo próprio grupo. Fora estes casos, mas ainda dentro do tipo de 
grupos do tipo "holding", encontramos também situações de diversificação 
do grupo para outras áreas de negócio fora do núcleo duro das actividades 
estruturantes desses grupos. Essas situações ocorriam sobretudo em grupos 
de base industrial com uma estratégia de dispersão de investimentos em 
actividades de serviços tidas como altamente rendíveis em determinadas 
conjunturas de mercado (imobiliárias, financeiras, informática, publicidade, 
por exemplo). Estes casos envolviam quer a constituição de empresas de 
raiz, quer a aquisição de participações maioritárias em empresas já 
constituídas. 

Os exemplos de grupos que constam no ANEXO IV.3 foram esquematizados 
segundo três tipos de relacionamento: o relacionamento que se estabelece 
entre as empresas que fazem parte do grupo (divididas em empresas 
industriais e de serviços); o recurso exterior a empresas ou profissionais 
liberias especializados (distinguindo o recurso a serviços complementares do 
perfil da oferta da empresa em causa, do recurso a serviços relacionados 

- 339 -



com administração e a gestão da própria empresa); finalmente, apenas para 
as empresas do grupo, salientámos também as relações onde existia uma 
complementaridade funcional ou tecnológica evidente. Com este esquema 
pretende-se dar uma imagem da forma como se podem organizar redes de 
relacionamento inter-empresarial que, entre outros processos, estão na base 
da formação de economias de aglomeração e de rede, típicas da 
concentração espacial dos Serviços às Empresas. 

a) O exemplo mais simples é aquele que se refere à agência de publicidade; 
esta empresa integra-se num conglomerado de empresas, todas na área dos 
serviços, constituído por sociedades por quotas participadas pelos mesmos 
sócios. 

No quadro restrito do grupo, as afinidades mais óbvias estabelecem-se entre 
a própria agência e a empresa de comercialização de brindes publicitários. 
As outras empresas envolvem actividades fora do ramo publicitário, apesar 
de potencialmente usufruírem de uma mesma clientela potencial; repare-se, 
por exemplo, que constituindo a indústria da construção civil uma parcela 
significativa (15%) da clientela da agência de publicidade, a empresa de 
engenharia do grupo pode encontrar aí clientes e contactos para a formação 
do seu próprio mercado. 

A dimensão reduzida da agência de publicidade (8 pessoas a tempo inteiro, 
incluindo sócios) e a própria variabilidade dos serviços que lhe podem ser 
solicitados (em termos quantitativos e qualitativos), estão na origem de uma 
estratégia explícita de exteriorização de serviços especializados. A forma de 
avença, envolvendo 3 técnicos especializados, é utilizada para a prestação de 
serviços correntes, sobretudo na área do design gráfico. Os outros tipos de 
relacionamento, neste caso com outras empresas, correspondem a formas de 
procura ligadas com especializações que a empresa não possui (não se trata, 
portanto, de uma procura dependente de situações conjunturais de grande 
actividade), seja de serviços requeridos de uma forma mais ou menos 
contínua (caso do recurso a empresas gráficas), seja de serviços que só são 
exteriorizados ocasionalmente quando a especificidade da procura assim o 
exige (caso da produção de filmes e dos estudos de mercado). O recurso a 
empresas de seguros, locação financeira e limpeza (e eventualmente outros 
que o nosso entrevistado não referiu como, por exemplo, fornecimento de 
material de escritório, telecomunicações, correio, etc.), envolvem funções 
cuja lógica já não depende directamente da especialização da empresa em 
causa. Trata-se, por isso, de serviços com um tipo de ligação "horizontal", 
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contrariamente aos primeiros, cuja carácter de complementaridade define 
um tipo de ligação "vertical". 

Nesta caso, o que também é comum acontecer em muitas agências deste 
ramo, esta empresa de publicidade possui uma estrutura organizativa muito 
leve, privilegiando, sobretudo, as funções criativas associadas à definição do 
tipo de produto que o cliente procura, conseguindo assim conciliar um 
máximo de flexibilidade e de versatilidade de resposta com um mínimo de 
custos fixos humanos e técnicos. 

b) O segundo caso, a empresa de informática, integra um grupo bastante 
mais complexo (7 empresas), possuindo uma componente industrial (ligada 
à fileira da construção civil) e uma componente de serviços às empresas. 
Mais uma vez, o tipo de ligações entre as diversas empresas é constituído 
por uma teia de participações cruzadas de sócios comuns. 

Apesar dessa complexidade, a teia de relacionamento intra-grupo' 
apresenta-se bastante mais coesa do que na situação anterior, dominando 
nitidamente as relações de tipo "vertical", quer no âmbito da componente 
industrial do grupo, quer no âmbito da componente de serviços, quer, ainda 
no relacionamento entre ambas. 

O volume de negócios da empresa de informática depende, numa quota 
maioritária de 65%, das margens de comercialização de uma marca de 
equipamentos de informática da qual é representante. A componente de 
serviços (formação profissional associada ao uso dos equipamentos e a 
produção de software de gestão de obras e de projecto de arquitectura) é 
em grande parte produzida internamente e complementada com o recurso a 
três técnicos de programação avençados. A empresa possui já um efectivo 
humano razoável (20 empregados), cujas funções incluem também a gestão 
dos contactos com uma rede de agentes ao nível nacional. Esta situação é, 
como se pode verificar, bastante diferente da anterior, quer na importância 
das funções exteriorizadas, quer na importância do próprio grupo como 
cliente das empresas associadas. 

Dentro do ramo da informática, as outras duas empresas do grupo reflectem 
uma lógica de investimento orientada para a especificidade de dois nichos 
de mercado: a indústria do calçado e os estabelecimentos hospitalares. 
Embora o nosso entrevistado não nos tenha ponderado o peso do comércio 
de calçado na empresa trading, foi-nos referido que ele era significativo, 
constituindo, assim, mais um elemento explicativo da coesão funcional intra-
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grupo dependente, neste caso, do potencial de contactos com uma mesma 
clientela. Esse elemento de coesão é, no entanto, marginal; a maior parte do 
negócio do grupo, incluindo a própria empresa entrevistada, envolve 
actividades industriais e de serviços integrantes da fileira da construção 
civil e da mediação imobiliária (metalomecânica/perfis de alumínio, 
madeiras, construção civil, mediação imobiliária, software e equipamento 
informático para projectos de arquitectura e para gestão de obras). 

Sobre o recurso exterior a outros serviços não directamente ligados com a 
especialização em causa (financeiros, jurídicos, seguros, publicidade, etc.) 
não há muito mais a dizer para além do que se disse para a situação 
anterior, a não ser uma maior diversificação que, normalmente, se acentua 
na proporcionalidade directa da dimensão da empresa. 

c) O terceiro e último caso, uma empresa transitária e agente de navegação, 
vem confirmar aquilo que afirmamos no ponto 5.1-c), a propósito da coesão 
existente entre a fileira dos serviços ligados com o transporte internacional 
de mercadorias. Como se pode verificar, trata-se de uma empresa que 
integra um grupo exclusivamente constituído por actividades dessa fileira, 
incluindo as filiais localizadas em Lisboa. A própria composição das 
actividades exteriorizadas reforça esse tipo de coesão. O tipo maioritário de 
clientes, 60% empresas industriais do ramo têxtil-vestuário, evidencia 
também um caso perfeitamente típico deste tipo de serviços na AMP. 

Apesar da dimensão apreciável da empresa (80 empregados internos), os 
factores de flexibilidade repousam em dois tipos de situações: o recurso à 
rede de empresas do grupo e aos serviços exteriorizados para outras 
empresas afins, por um lado, e o recurso significativo a pessoal eventual 
para situações de aumento do volume de mercadorias movimentadas. O 
recurso exterior a serviços engloba, como se pode verificar no esquema, 
actividades que o próprio grupo possui (constituindo, assim, formas de 
contratação exclusivamente dependentes das oscilações quantitativas do 
volume da procura) e actividades, como o caso dos despachantes oficiais, 
que não constam da composição desse grupo (constituindo, ao contrário das 
primeiras, formas de contratação dependentes da especialização dos 
serviços em questão). 
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3.2.5.3- Formas de organização da produção de serviços: o recurso exterior a 
empresas de serviços por parte das próprias empresas de serviços. 

A informação sintetizada neste ponto constitui uma outra faceta dos 
processos de formação das economias de aglomeração próprias da 
concentração metropolitana dos Serviços às Empresas. A metodologia 
utilizada é extremamente simples, baseando-se nas contagens do tipo de 
funções de serviços exteriorizadas mais frequentemente referidas pelas 111 
empresas que entrevistámos. A exemplo do que já fizemos atrás, essas 
contagens estão agrupadas em três categorias de serviços: os serviços de 
comercialização, os serviços de transporte de mercadorias, e os serviços de 
ligados com a gestão, administração e serviços financeiros. A enumeração 
dos serviços mais correntemente exteriorizados pelas diversas empresas 
dependeu exclusivamente da informação prestada pelos entrevistados, pelo 
que existirão coneerteza muitas lacunas, sobretudo no caso do recurso a 
empresas de serviços com carácter mais descontínuo (o mobiliário de 
escritório e a formação profissional, por exemplo) ou a determinados 
serviços tidos como rotineiros (telecomunicações, correios e material de 
escritório, por exemplo). Tais lacunas têm a ver também com a forma como 
era formulada a questão, uma vez que esta se referia apenas aos principais 
serviços utilizados no ano anterior à entrevista; assim, por exemplo, uma 
empresa já informatizada em anos anteriores tendia a não referir esse 
serviço, a não ser que mantivesse algum contrato de assistência técnica ou 
de manutenção. Os resultados devem, por isso, ser interpretados com estas 
limitações, constituindo, sobretudo, indicadores tendenciais da intensidade e 
da diversidade do recurso exterior a serviços por parte das próprias 
empresas de serviços. De qualquer das formas, esta informação, 
complementada com a dos pontos anteriores, dá-nos uma imagem bastante 
nítida das teias de relações tecidas entre um aglomerado de concentração de 
Serviços às Empresas e da importância dessas relações na diversificação e 
na consolidação da oferta desse tipo de serviços no contexto específico da 
AMP. 

a) A intensidade do recurso exterior a serviços por parte das empresas de 
comercialização. 

O tipo de funções de serviços exteriorizadas pelas empresas de 
comercialização (QUADRO IV.I.53.1) compreende um leque relativamente 
restrito de actividades. A informática (equipamentos e serviços), os serviços 
financeiros (seguros, banca e locação financeira), a contabilidade, os recursos 
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humanos (selecção e formação de pessoal, sobretudo) e os transportes e 
serviços relacionados (transitários, despachantes e operadores portuários), 
constituem uma fatia largamente maioritária desse conjunto de actividades, 
cerca de 77% dos casos referenciados. No conjunto dos serviços directamente 
ligados com a actividade das empresas, as actividades mais rotineiras, como 
os transportes e serviços relacionados, ocupam uma posição maioritária. 

Na sua grande maioria, os serviços são exteriorizados para empresas ou 
estabelecimentos empresariais igualmente localizados na AMP. A incidência 
da procura de determinados serviços em Lisboa ou no estrangeiro 
(nenhuma outra localização nos foi referenciada) corresponde a casos 
pontuais de filiais de empresas multinacionais - em particular, o caso dos 
30% nos serviços relacionados com os recursos humanos -, no último caso, 
ou a empresas com filiais ou sede em Lisboa, no primeiro. 
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QUADRO IV.I.53.1- Intensidade do recurso exterior a serviços por parte das 
empresas de comercialização. 

Empresas de comercialização (16 empresas entrevistadas) Dos quais, p/tipo de serviço 
1 2 3 4 

N9 % % Lisboa % Estrangeiro 
I n f o r m á t i c a 1 5 1 4 , 4 13 ,3 6 ,7 
Contab i l idade 1 3 1 2 , 5 15 ,4 7 ,7 
Seguros (vár ios) 1 2 1 1 , 5 8,3 8 ,3 
Recursos Humanos 1 0 9 , 6 3 0 , 0 3 0 , 0 
Transporte (vár ios tipo: ;) 1 0 Sub. 9 , 6 10 ,0 
Banca 7 6 ,7 2 8 , 6 1 4 , 3 
Limpeza 7 6 ,7 
Transitários 4 Sub. 3 ,8 
Locação Financeira 3 2 ,9 
Despachantes 3 Sub. 2 ,9 
Comerciais 3 2 ,9 6 6 , 7 
Controlo de qualidade 2 Sub. 1,9 
Operadores portuários 2 Sub. 1,9 
Transformação industrial 2 Sub. 1 ,9 
Empresas afins 2 Sub. 1,9 
Agências de viagens 1,0 
Restauração 1,0 
Auditoria 1,0 
Serviços jurídicos 1,0 
Consultadoria 1,0 
Transitário 1 ,0 
Reparação e assistência técnica Sub. 1,0 
Armazenagem Sub. 1 ,o 
Distribuição Sub. 1,0 
TOTAL 104 100 ,0 12,5 6 ,7 

1- N° de empresas que afirmam exteriorizar determinado serviço, por tipo de serviço 
exteriorizado. 

2- Funções exteriorizadas mas complementares do serviço prestado pela empresa entrevistada. 
3- % em relação o total das 104 funções referenciadas. 
4- %, por tipo de função, do recurso exterior a empresas de Lisboa e do estrangeiro. 

Exceptuando o peso maioritário dos serviços de informática (equipamento, 
assitência técnica e software), indicador da forte penetração desta tecnologia 
nas empresas comerciais, o recurso a serviços altamente especializados e 
qualificados por parte das empresas comerciais é muito pontual, como se 
pode verificar pelo número de casos declarados em funções como a 
auditoria, os serviços jurídicos e a consultadoria. 

b) A intensidade do recurso exterior a serviços por parte das empresas de 
transporte de mercadorias e serviços associados. 

Relativamente a este grupo de actividades, o que se pode extrair do 
QUADRO IV.1.53.2 é relativamente simples: uma quota significativa do 
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recurso exterior a serviços prende-se com uma lógica "vertical" de 
contratação de serviços complementares, dentro da fileira - esta parcela 
corresponde a cerca de 37% dos 182 casos referidos; somando a este tipo de 
procura o peso dos serviços financeiros (seguros, locação financeira e banca) 
e da informática, aquela percentagem sobe para cerca de 77% do total. Como 
no caso anterior, dominam, por isso, actividades de serviços de carácter 
mais tradicional, exceptuando, mais uma vez, o caso da informática e 
confirmando-se, também neste tipo de actividades, o seu alto grau de 
utilização. De resto, no decurso das nossas entrevistas junto de empresas 
ligadas com a informática, foi-nos vária vezes referida a importância deste 
nicho de mercado - produção de software, específico para transportadores, 
transitários e serviços relacionados - no contexto da AMP e do peso que a 
fileira dos transportes aqui detém. A locação financeira, especialmente no 
caso dos transportadores de mercadorias, mas também em geral, por via do 
equipamento informático, ocupa, neste grupo de actividades, um peso 
importante. Essa importância, associada à intensidade do investimento em 
capital em muitos destes serviços, prende-se também com situações 
conjunturais do alto custo e das dificuldades de acesso ao crédito bancário 
convencional e com as vantagens fiscais do regime de amortização dos 
investimentos em equipamentos adquiridos sob a forma de locação 
financeira. 

O recurso exterior a operadores lisboetas ou sediados no estrangeiro é, para 
este grupo de actividades, apenas residual. Esta situação resulta da relativa 
relevância, densidade e diversificação que a fileira dos transportes e 
serviços associados assume na AMP, constituindo, como vimos, uma das 
suas especializações dentro do importância genérica que as actividades 
distributivas ocupam nesse quadro territorial. 
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QUADRO IV.1.53.2- Intensidade do recurso exterior a serviços por parte das 
empresas de transporte de mercadorias e serviços associados 

Transporte de mercadorias (24 empresas entrevistadas) Dos quais, p/tipo de serviço 
N9 % % Lisboa % Estrangeiro 

Seguros (vários) L 2 4 13,2 
Informática 23 12 ,6 
Locação financeira 1 8 9 ,9 
Transporte terrestre interno 16 Sub. 8 ,8 
Transporte terrestre internacional 1 3 Sub. 7,1 
Recursos humanos 1 1 6 ,0 18 ,2 9,1 
Publicidade 1 1 6 ,0 
Despachos 1 0 Sub. 5 ,5 
Banca 7 3 ,8 14 ,3 
Segurança 6 3 ,3 
Transporte marítimo 5 Sub. 2 ,7 
Limpeza 5 2 ,7 
Transporte aéreo 4 Sub. 2 ,2 
Operadores portuários 4 Sub. 2 ,2 
Aluguer de máquinas (empilhadoras,...) 4 Sub. 2 ,2 
Manutenção veículos 4 Sub. 2 ,2 2 5 , 0 
Transitários 3 Sub. 1,6 
Auditoria 3 1,6 
Contabilidade 3 1,6 
Seguros 2 Sub. 1,1 
Entreposagem 1 Sub. 0 ,5 
Transporte de contentores 1 Sub. 0 ,5 
Agências de Navegação 1 Sub. 0 ,5 
Serviços fiscais 1 0 ,5 
Consultadoria 1 0 ,5 
Gráficas 1 0,5 
TOTAL 182 100 ,0 2 ,2 0,5 

c) A intensidade do recurso exterior a serviços por parte das empresas de 
serviços na área da gestão, administração e financeira 

O maior número de empresas entrevistadas neste grupo (um total de 71 
empresas) e a maior variedade das actividades de Serviços às Empresas em 
questão, explicam o elevado grau de diversificação de funções exteriorizadas 
que consta no QUADRO IV.I.53.3. 

Esta dispersão de actividades admite, no entanto, várias leituras: 

- os serviços com uma lógica de relacionamento dominantemente 
"horizontal", que ocupam o topo do QUADRO IV.1.53.3 (funções 
exteriorizadas com pesos percentuais superiores a 3% do total), constituem 
uma larga maioria de cerca de 67% dos 458 casos totais de exteriorização de 
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serviços. Por outro lado, as funções de serviços envolvidas correspondem 
apenas a 10 tipos, num total de 69 que constam no quadro. 

- só por si, o sector financeiro (seguros, banca e locação financeira) e a 
informática reúnem 38 desses 67%; 

- os serviços com uma lógica de relacionamento dominantemente "vertical", 
apesar da sua elevada diversificação (67% dos 69 tipos de funções de 
serviços que constam no QUADRO IV.53.3), correspondem apenas a 25% do 
mesmo total referido acima; 

- apesar do recurso exterior a empresas de serviços localizadas em Lisboa 
ter um significado de apenas 15,5% do total (mesmo que esta quota seja 
largamente superior à registada nos outros dois grupos de serviços), essas 
situações ocorrem sobretudo nos serviços de carácter "horizontal"; 

- nos serviços cuja lógica de recurso exterior é de tipo "vertical", todos os 
casos, sem excepção, correspondem a uma procura local no quadro da AMP. 

O tipo de conclusões que se podem retirar destas situações sugerem que o 
processo de aglomeração em rede, envolvendo a expansão das actividades 
de Serviços às Empresas, evolui de uma forma mais activa em situações 
onde a diversificação dessas actividades é já um dado à partida. Esta 
situação é facilmente comprovada por comparação entre os três grupos de 
actividades de serviços que analisámos. Em todos, o peso relativo das 
funções "horizontais" exteriorizadas com maior ocorrência (caso dos seguros 
e da informática) é sensivelmente semelhante; no último caso, o elevado 
número e a diversidade das funções de tipo "vertical" cresce de uma forma 
bastante evidente: no grupo da comercialização, cerca de 42% das 
actividades exteriorizadas têm carácter "vertical"; no grupo dos transportes, 
46%; no grupo dos outros serviços essa percentagem sobe para um valor de 
cerca de 67%. 
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QUADRO IV.1.53.3- Intensidade do recurso exterior a serviços por parte das 
empresas de serviços na área da gestão, administração e financeira 

Empresas de serviços (71 empresas entrevistadas) Dos quais, por tipo de serviço 
Ns % Lisboa % Estrangeiro 

Seguros (vários) 6 2 13 5 21 ,0 1,6 
Informática 61 13 3 2 3 , 0 1,6 
Recursos humanos 35 7 6 2 8 , 6 17 ,1 
Banca 27 5 9 2 5 , 9 
Limpeza 2 7 5 9 7 , 4 
Locação Financeira 2 2 4 8 1 3 , 6 
Publicidade 21 4 6 2 8 , 6 4 , 8 
Contablidade 1 9 4 1 5 , 3 
Auditoria 16 3 5 3 7 , 5 6 ,3 
Comercialização 16 3 5 31 ,3 6 ,3 
Serviços Jurídicos 1 2 Sub. 2 6 
Produção de software 9 Sub. 2 0 
Serviços fiscais 9 2 0 2 2 , 2 
Auditorias 8 Sub. 1 7 
Formação Profissional 8 1 7 1 2 , 5 2 5 , 0 
Contabilidade 6 Sub. 1 3 
Peritagens (várias) . 6 Sub. 1 3 
Estudos económico-financeiros 5 Sub. 1 1 
Gráficas 5 Sub. 1 1 
Serviços de engenharia 4 Sub. 0 9 
Formação profissional 4 Sub. 0 9 
Desenho de arquitectura 4 Sub. 0 9 
Segurança 4 0 9 
Agências viagens 3 0 7 
Transportes 3 0 7 3 3 , 3 
Construção Civil e Ob.Públicas 3 Sub. 0 7 
Avaliações (imóveis, etc.) 3 Sub. 0 7 
Produção de filmes 3 Sub. 0 7 
Fotografia 3 Sub. 0 7 
Serviços jurídicos 2 0 4 
Estudos de mercado 2 0 4 5 0 , 0 
Equipamento escritório 2 0 4 
Psicólogos 2 Sub. 0 4 
Fabrico e montagem de equipamentos 2 Sub. 0 4 
Informações bancárias e comerciais 2 Sub. 0 4 
Estudos de mercado 2 Sub. 0 4 
Montagem de stands 2 Sub. 0 4 
Criadores publicitários 2 Sub. 0 4 
Pessoal temporário 2 Sub. 0 4 
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QUADRO IV.I.53.3 (continuação) 

EmDresas de serviços (71 empresas entrevistadas) Dos quais, por tipo de serviço 
Ns % Lisboa % Estrangeiro 

Estudos económicos 1 0 ,2 
Consultadoria 1 0,2 
Processamento dados 1 0 ,2 
Correio expresso 1 0 ,2 
Mediação imobiliária 1 0 ,2 
Operadores mecanográficos 1 Sub. 0 ,2 
Fiscalidade 1 Sub. 0 ,2 
Instalações Eléctricas 1 Sub. 0 ,2 
Importadores Equipamento 1 Sub. 0 ,2 
Assessoria tecnológica 1 Sub. 0 ,2 

Mediadores 1 Sub. 0 ,2 

Cobranças 1 Sub. 0 ,2 

Serviços médicos 1 Sub. 0 ,2 

Seguros de caução 1 Sub. 0 ,2 
Design industrial 1 Sub. 0 ,2 

Organização de empresas 1 Sub. 0 ,2 

Compra de software 1 Sub. 0 ,2 
Manuais e material de suporte 1 Sub. 0 ,2 

Compra de equipamenos 1 Sub. 0 ,2 
Ensaio de projectos de software 1 Sub. 0 ,2 
Maquetização 1 Sub. 0 ,2 

Produção vídeo 1 Sub. 0 ,2 

Selecção de cor 1 Sub. 0 ,2 
Finalização (publicidade) 1 Sub. .0,2 

Design gráfico 1 Sub. 0 ,2 
Agências de publicidade 1 Sub. 0,2 
Agências de colocação de publicidade 1 Sub, 0 ,2 
Equipamento audio-visual 1 Sub. 0,2 

Restauração 1 Sub. 0,2 

Decoração 1 Sub. 0,2 
TOTAL 45 8 100,C 15,5 3,1 

Como resultado evidente, a intensidade da densificação da aglomeração 
(por efeito da diversificação das actividades, mais do que do crescimento 
absoluto de um leque reduzido de algumas delas) depende igualmente de 
uma base de oferta de serviços mais diversificada, a qual funciona como 
efeito multiplicador da fixação local da procura e da oferta de outros 
serviços afins. De uma forma clara, como vimos, são exactamente o tipo de 
funções "verticais" exteriorizadas que tendem a ser procuradas no mesmo 
local, adensando assim as diferentes "fileiras" de serviços, o seu grau de 
coesão interno e a sua base de sustentação. 
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A outra componente catalizadora do processo de aglomeração em rede 
depende do tipo de procura dos Serviços às Empresas no âmbito geográfico 
da metrópole que protagoniza essa aglomeração. Como já vimos no início do 
capítulo IV.I, reside aqui uma das principais fragilidades da expansão 
desses serviços na AMP. O que resulta claro desta análise é que funcionam 
perfeitamente os mecanismos que alimentam o processo de diversificação 
dos serviços baseados na forma de organização da sua oferta, enquanto já 
não é tão evidente a própria diversificação a montante, isto é, a 
diversificação que assenta numa procura que, como vimos, é 
eminentemente industrial e reduzida a uma área geográfica de mercado 
estritamente de âmbito regional. 

3.2.6. Mobilidade locativa e razões de localização 

Dentro do conjunto de todas as actividades económicas, a maior parte das 
empresas de serviços constituem, como é sabido, um grupo de actividades 
cuja mobilidade espacial é, à partida, mais fácil. Uma tal situação é 
explicada, sobretudo, quer pela pequena dimensão da maior parte das 
empresas, quer pela própria mobilidade inerente à pouca expressão do 
capital fixo instalado. 

No caso específico das actividades de Serviços às Empresas que nos foi dado 
conhecer no quadro da AMP, o principal catalizador dessa mobilidade 
prende-se com a importância da localização, mais precisamente, com a 
variabilidade dos factores de ordem urbanística que favorecem ou não a 
operacionalidade, a logística, a "visibilidade comercial" da empresa e as 
razões de prestígio, centralidade e acessibilidade associadas a determinadas 
localizações. É claro que estes factores agem de maneira muito distinta 
consoante a actividade da empresa, a sua dimensão, a sensibilidade do 
negócio à questão da localização, etc., bem como a factores conjunturais que 
facilitam ou não essa mobilidade, desde as pressões e as condições sentidas 
pela própria empresa, até às especificidades ligadas com a maior ou menor 
rigidez do mercado imobiliário de escritórios. 

Antes de sistematizarmos melhor este tipo de combinação de vários efeitos, 
analisaremos a informação que resultou das entrevistas realizadas na AMP. 
Um primeiro dado dessa informação é o de que cerca de 50% das empresas 
de serviços entrevistadas se relocalizaram pelo menos uma vez desde a data 
da sua fundação (QUADRO IV.I.54). Tendo em conta que a data de início de 
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actividade das 111 empresas que constituem a amostra se situa, para cerca 
de 63% dos casos, entre 1980 e 1989, sendo, por isso, empresas muito 
recentes, o valor daquela percentagem assume um peso ainda mais 
expressivo enquanto indicador da grande mobilidade locativa que 
caracteriza os Serviços às Empresas. 

QUADRO IV.1.54  Mobilidade locativa de um grupo de 55 empresas de 
serviços pertencentes à amostra de 111 empresas entrevistadas na 
AMP 

N
Q de emp. p/anos de permanência na localização anterior 

Ano de Mudança Empresas 0 1  3 4  6 7  1 2 1 4  2 0 2 2  3 5 5 0  5 8 

N
9 % 

1963 65 3 5,5 1 1 1 

1970 78 6 10 ,9 2 1 2 1 

1 9 8 0 1 1 ,8 1 

1 9 8 2 2 3,6 2 

1 9 8 3 4 7,3 2 1 1 

1 9 8 4 5 9,1 3 2 

1985 8 1 4 , 5 1 6 1 ■ 

1 9 8 6 6 1 0 , 9 1 2 1 2 

1 9 8 7 8 1 4 , 5 4 2 1 1 

1 9 8 8 9 1 6 , 4 1 4 2 1 1 

1 9 8 9 3 5,5 1 1 1 

TOTAL 55 100 ,0 3 2 2 . 9 6 7 i
 6 2 

—^—7.— 
TOTAL, % 100 ,0 5,5 4 0 , 0 16 ,4 10 ,9 12,7 10 ,9 3,6 j 

Para além do que já se disse, o QUADRO IV.I.54 contém, fundamentalmente, 
dois tipos de informação relevante: o primeiro é o de que durante a segunda 
metade da década de 80 se regista a grande maioria das relocalizações, 
cerca de 62% dos casos; o segundo é o de que 40% dos casos apenas 
permaneceram de 1 a 3 anos no local do início da actividade da empresa ou 
no local da penúltima localização. No grupo das 20 empresas com um 
período de permanência superior a 7 anos, seguindo os mesmos critérios, 15 
desses casos, 75%, correspondem a actividades tradicionais na área. dos 
transportes (9 casos) e da comercialização (6 casos). 

Por grandes agrupamentos de actividades (transportes de mercadorias, 
•comercialização e outros serviços), o maior peso relativo das relocalizações 
verificouse nos transportes (62.5% das 24 empresas entrevistadas nesta 
fileira de actividades), seguido do comércio (50% das 16 empresas 
entrevistadas) e dos outros serviços (45% das 71 empresas entrevistadas). 

a) O caso das empresas da fileira dos transportes é o mais facilmente 
tipificável: 10 das 15 empresas que se relocalizaram optaram por uma nova 
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localização no concelho de Matosinhos, na proximidade das infraestruturas e 
serviços ligados com o transporte internacional de mercadorias (porto 
marítimo, terminal TIR, aeroporto, Câmara dos Despachantes e Alfândega) e 
em condições favoráveis de acessibilidade regional (Fig.IV.1.11). Outras duas 
seguiram uma lógica semelhante: uma empresa de transporte TIR 
relocalizou-se em Vila Nova de Gaia numa posição tangencial a um nó da 
auto-estrada, e uma outra na Maia, junto ao aeroporto.. Por outro lado, 10 
das 15 empresas deste sector saíram de localizações das imediações da zona 
ribeirinha da antiga Alfândega do Porto (Fig.IV.I.ll) ou de artérias com boa 
ligação a essa área (Infante, R.Nova da Alfândega, R.Restauração, etc.). Esta 
área da cidade do Porto, outrora um dos pólos de negócio da cidade 
(localização do porto fluvial do Douro, da Alfândega, da Bolsa e de várias 
empresas comerciais ligadas com o comércio com a Inglaterra, com o Brasil e 
com as colónias), conheceu, de resto, um processo muito activo de saída de 
empresas desta fileira de actividades, coincidente com o início da actividade 
do Terminal TIR do Freixieiro 
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Fig IV i 11-Localização das principais infraestruturas de transporte internacional no 
quadro da rede rodoviária estruturante da AMP. 
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Li] Zona Industrial de Ramalde 
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H ] Freixieiro / Aeroporto 

Local ização da 
f i gu ra na AMP 

10 Km 
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b) No grupo das 8 empresas de comercialização que se relocalizaram não 
existe um tipo de trajectória comum e tão clara como no grupo anterior. 
Refira-se também novamente que destas 8 empresas, 6 permaneceram mais 
que 7 anos na última localização, pelo que, a julgar pelos resultados desta 
pequena amostra, existe nesta actividade uma maior inércia de localização 
(convém, referir, a propósito, que o grupo anterior é muito específico e a sua 
maior mobilidade recente é também explicada pela localização igualmente 
recente do TERTIR), sobretudo para as empresas mais pequenas que tendem 
a resolver os seus problemas de expansão com o aluguer ou compra de 
áreas de armazéns em sítios mais periféricos, mantendo a localização do 
ponto de contacto com os seus clientes. De resto, este tipo de empresas não 
sente as pressões logísticas de relocalização típicas das actividades de 
transporte, nem, contrapondo com o grupo das outras actividades de 
serviços, encontram vantagens de localização nas novas áreas de 
concentração de escritórios. Repara-se que, normalmente, a pequena 
empresa-tipo do ramo comercial da AMP precisa de instalações ao nível do 
rés-do-chão (sobretudo por razões que se prendem com a movimentação 
das mercadorias), numa artéria de razoável acessibilidade em termos de 
saídas e entradas dos aglomerados urbanos. As tendências de localização 
apresentam, por isso, um padrão difuso e trajectórias de relocalização 
aparentemente erráticas. Quando a estratégia comercial, como é vulgar 
acontecer, assenta numa rede de vendedores, agentes e/ou representantes, 
a importância das questões de centralidade ligadas com as opções de 
localização tornam-se ainda menos relevantes. 

A situação é, no entanto, distinta quando se trata de uma grande empresa 
grossista de distribuição. Neste caso, os exemplos são muito diversificados 
(importadores e distribuidores de veículos, de produtos químicos, de 
comércio alimentar, de electrodomésticos e material de electrónica, etc.), 
envolvendo clientelas nas actividades retalhistas ou na indústria. A 
necessidade de grandes espaços de armazenamento e de exposição, a 
facilidade de movimentação de cargas e descargas, a proximidade a eixos 
rápidos de ligação ao nível regional, proximidade às infraestruturas de 
transporte internacional (no caso de grandes empresas importadoras ou 
exportadoras) e o preço do solo, constituem, para este tipo de empresas, um 
conjunto de pressões para a relocalização em áreas periféricas aos grandes 
centros urbanos, dotadas de boas condições de acessibilidade. A Zona 
"Industrial" (de facto, quase exclusivamente ocupada por grandes empresas 
do sector distributivo) de Ramalde, adjacente a um eixo rápido de saída da 
cidade do Porto, o Parque Industrial da Maia e, em geral, as áreas 
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adjacentes aos nós e vias rápidas rodoviários que estruturam a malha viária 
da AMP (Fig.IV.I.ll), têm constituído, recentemente, opções de relocalização 
de grandes empresas do ramo distributivo (deparámos com essa situação 
em 3 dos 8 casos de relocalização que referimos, envolvendo actividades do 
ramo químico, exportação de granitos e uma trading de vestuário). 

c) O grupo dos outros Serviços às Empresas envolve 32 casos de 
relocalização (45% das 71 empresas entrevistadas nesse grupo). Metade 
dessas relocalizações tiveram como destino a denominada Zona da Boavista 
(QUADRO IV.I.55), o que constitui um dos resultados relevantes das 
tendências de relocalização deste tipo de actividades. Como se pode verificar 
no quadro, o leque de actividades que constitui este grupo é bastante 
restrito, tendo especial importância as actividades de informática e as 
financeiras; estas últimas envolvem sobretudo as novas actividades 
financeiras como, nomeadamente, a locação financeira e o "factoring". Paia 
além destas, no conjunto predominam as novas actividades de serviços e/ou 
aquelas que se caracterizam pela sua relativa qualificação e especialização, 
ou seja, os denominados "serviços avançados". 
QUADRO IV.I.55 - Empresas de serviços relocalizadas, por tipo de actividade 

Actividades Total Zona da Boavista 

relocalizadas 
Total 

NQ % 

Informática 9 2 2 2 , 2 

Financeiras 8 6 7 5 , 0 

Contabilidade 5 1 20 ,0 

Auditoria 2 2 100 ,0 
Estudos económicos 2 2 100 ,0 

Imobi l iár io 1 100 ,0 
Publicidade 1 100 ,0 

Consultadoria 1 100 ,0 

Aq.Seguros 
Enq.Industrial 
Limpeza 

TOTAL 32 1 6 50 ,0 

A emergência, ao nível da cidade do Porto, da nova zona de negócios da 
Boavista" detém, nas trajectórias de relocalização deste tipo de serviços, um 
papel relevante. A primeira empresa a mudar-se para a zona da Boavista 
fá-lo em 1961 (R.Júlio Dinis), numa altura em que esta zona da cidade era 
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eminentemente residencial e ainda não existia a ponte da Arrábida e 
acessos (inaugurados em 1963). A segunda (uma empresa de serviços do 
grupo BPA) muda-se em 1970 para os "Edifícios Graham" (conjunto misto 
habitação, escritórios, lojas, cinema e hotel, também conhecido pelo "Foco" e 
que ocupou um antigo lote industrial da Fábrica Têxtil Graham), um 
empreendimento de grandes dimensões então recém-construído junto à 
Av.Boavista e à auto-estrada de ligação à Ponte da Arrábida (hoje, Via de 
Cintura Interna). Em 1976 é inaugurado o "Brasília Shopping Center" na Pç. 
Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da Boavista), constituindo o primeiro 
conjunto comercial com estas características na cidade do Porto e forte 
elemento de referenciação e atractividade desta área da cidade (cf. 
FERNANDES, 1993, p.247). É, no entanto, sobretudo a partir dos anos de 
1986/1987 que a zona da Boavista se desenvolve rapidamente como área 
de concentração de escritórios, centros comerciais e estruturas hoteleiras de 
luxo. Vejamos, sobre este assunto, alguns depoimentos de mediadores 
imobiliários: 

- "Em 1982 havia muitos prédios por acabar e por vender na Av.Boavista. Vendia-se 
muito pouco (....); em 1988 os preços dos escritórios na Av.Boavista rondavam os 100 
c o n t o s / m 2 e não se vendiam; hoje (1989) praticam-se preços de 200c na zona do 
Hotel Méridien, Edifício Aviz e Foco)" 

- "Na R. Júlio Dinis, o. "Parque Itália" (empreendimento começado em 1982, 
inicialmente projectado para habitação, com as primeiras escrituras realizadas em 
1984 e primeiros arrendamentos em 1987) marcou uma nova área de escritórios. (...) 
a melhoria do mercado data de 1986 (...) neste momento (início de 1989) estamos num 
ponto alto com preços de venda de 250 c/m2" 

- "Em 1987 havia um excedente na Boavista e vendiam-se poucos escritórios e a 
preços baratos; estavam a ser feitos aditamentos nos projectos para transformar 
escritórios em-habitação. O final de 1987 marca o ponto de viragem para a Boavista; 
(...) procura por parte das empresas da área financeira e empresas sediadas na Baixa 
do Porto que queriam sair (...); em 1988 os preços já rondavam os 160c/m2 e em 1989, 
os 250". 

Em 1984 t inha-se também já in ic iado um outro conjunto 
habitação/escritórios numa antiga área industrial (Fábrica de Sedas Aviz) 
adjacente à Av. da Boavista um pouco mais a poente do "Foco". Os preços dos 
escritórios no "Edifício Aviz" eram já de cerca de 500 contos/m2 em 1991, 
ano que, grosso modo, baliza o pico do crescimento dos preços dos 
escritórios no Porto. 

- 357 -



Conforme podemos verificar na nossa amostra (QUADRO IV.1.55), as 
actividades respeitantes às relocalizações de empresas para a Zona da 
Boavista correspondem a um grupo bastante selectivo, envolvendo 
sobretudo empresas do sector financeiro, de auditoria, estudos económicos e 
informática. Como vimos, os preços praticados nesta zona actuaram como o 
grande factor de filtragem do tipo de empresas e actividades dispostas a 
pagar o "prestígio" e a "visibilidade" da nova localização. 

Segundo a opinião expressa por 45 entrevistados dirigentes de empresas 
localizadas na Zona da Boavista, as vantagens da sua localização nesta área 
da cidade prendem-se, fundamentalmente, com três ordens de razões: 
acessibilidade, prestígio e localização num meio de negócios (destaca-se o 
peso do sector financeiro) favorável ao acesso à informação e ao contacto 
com clientes e empresas afins; as desvantagens são menos referenciadas e 
prendem-se, sobretudo, com questões de trânsito, congestionamento, 
dificuldade de estacionamento e elevado custo do solo (QUADRO IV.1.56). 

- 358 -



OU ADRO IV I 56  Vantagens e desvantagens de localização na Zona 
Boavista, segundo a opinião de 45 empresas de serviços aí localizadas. 

Tipo de vantagens referidas ' \ l
s de empresas 

c /o 

Acessibilidade 2 0 19 ,4 

Prestígio 1 5 14 ,6 

Proximidade a empresas afins 1 2 11 ,7 
Ponto central de fácil referenciação 1 0 9,7 

Centro financeiro 9 8,7 

Meio de negócios 6 5,8 

Proximidade dos hotéis 5 4 ,9 

Centro de decisão e de informação 4 3,9 

Facilidade de estacionamento 3 2 ,9 
Proximidade do local de residência 3 2 ,9 

Grande expansão no futuro 3 2 ,9 

Área de seviços moderna 3 2 ,9 

Facilidade de contactos 2 1,9 

Custos 2 1,9 

Bom investimento imobiliário 2 1,9 

Sequir a tendência 1 1,0 

Congestionamento da Baixa 1 1,0 

Sem problemas de trânsito 1 1,0 

Facilidade de acesso a clientes 1 1,0 

TOTAI 103 1 0 0 , 0 
i . — — — i ■■ 

Desvantagens 

Dificuldade de estacionamento 1 2 4 6 , 2 
Densidade de trânsito, congestionamento 6 2 3 , 1 
Dificuldades nas telecomunicações 3 11 ,5 

Custos 3 11 ,5 

Acessos 1 3,8 

Afastamento da Baixa 1 3,8 

TOTAL 2( 3 1 0 0 , 0 
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CAP. IV.II- Processos de desconcentração metropolitana dos 
Serviços às Empresas - análise de casos: Médio Ave 
e Vale do Sousa. 

1. Tntroducão 

De acordo com a estrutura desta dissertação, o Cap.IV.II pretende fazer uma 
incursão analítica a dois exemplos de desconcentração metropolitana dos 
Serviços às Empresas em contextos de "terciarização periférica" 
aparentemente semelhantes mas, de facto, distintos: os casos do Médio Ave 
e do Vale do Sousa. 

Em termos gerais, as semelhanças e as diferenças dos modelos de 
desenvolvimento correspondentes aos dois agrupamentos de municípios 
foram já apresentadas no Cap.L, constando no QUADRO 1.8 desse mesmo 
capítulo um resumo do tipo de problemáticas comuns que nos propúnhamos 
desenvolver. Complementarmente, no ponto 4.2 do Cap.III (Os processos de 
dispersão) foram já apresentadas e discutidas as condições da fixação local 
dos Serviços às Empresas em contextos genericamente denominados como 
de " sistemas flexíveis de produção" próprios dos processos de 
industrialização periférica (não metropolitana). O QUADRO ÍV.II.l pretende 
resumir as principais linhas de orientação da análise dos Serviços às 
Empresas no contexto da desconcentração selectiva desses serviços em áreas 
de industrialização periférica do tipo do Ave ou do Sousa. 
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QUADRO IV.II.l - Principais linhas orientadoras da análise dos Serviços às 
Empresas nos sistemas produtivos locais periféricos. 

Contributo dos Serviços «3 
Empresas para o proce33o 
de desenvolvimento local e 
de 3U3tentaçâo da 3ua ba3e 
produtiva. 

- Modernização da ba3e produtiva 
- Veículos de difusão e i mplementaçâo de 

novas 3oluçôe3 organizativas 
- Difusão de tecnologias 
- Inovação dos produto3 
- Estratégias de comercialização 
- Di ve r3i fi cação e q uai i fi cação do e m p rego 
- Aumento da coesão do tecido produtivo 
- Aumento da atractividade económica 

Perceber a componente 
territorial da localização 
de33e3 3erviço3 

- Tendências de localização 
- Dinâmicas de aglomeração 
- Afirmação de Central idades 
- Lógicas e limites da desconcentração 

periférica face à AMP 
- Trajectórias do inve3timento 

Utilizando estas propostas de problematização, a estratégia de prossecução 
da investigação tentará pôr em paralelo a análise dos Serviços às Empresas 
nos dois contextos económico-territoriais, do Médio Ave e do Vale do Sousa. 
Longe de ser exaustiva, essa análise incidirá, sobretudo, em alguns serviços 
cuja ' lógica de articulação com o sistema produtivo industrial é de tipo 
"vertical", isto é, surje em continuidade com a especialização e a expansão 
dos segmentos das fileiras de produção industrial (às actividades de 
Serviços às Empresas). Finalmente, faremos uma síntese explicativa das 
principais condições favorecedoras ou bloqueadoras desse processo de 
expansão e enraizamento local, tendo em conta o cruzamento das 
componentes de análise acima propostas (Ponto 4- Comentário Final). 

2. Situação genérica do emprego e das actividades de serviços nos 
agrupamentos de concelhos do Médio Ave e do Vale do Sousa 

2.1- Médio Ave 

2.1.1- Médio Ave - o emprego nos serviços, caracterização geral 

A informação mais recente de que dispomos sobre o emprego nos serviços 
refere-se aos Quadros de Pessoal do MESS, 1991 (ver QUADRO IV.II.3). 
Trata-se de uma informação estatística com algumas lacunas, dado que 
apenas contabiliza o emprego (declarado) por conta de outrem que é coberto 
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pelo sistema de segurança social estatal. É de esperar, portanto, uma taxa de 
cobertura por defeito, dado que, por exemplo, não constam aqui os 
profissionais liberais e o emprego público, situação que sabemos ser 
frequente nos modos de prestação dos serviços; a propósito desta mesma 
fonte, já tivemos oportuidade de apontar o mesmo tipo de lacunas para o 
caso dos valores referentes à AMP (Cap.IV.I). 

Do conjunto de concelhos que compõem a Associação de Municípios do Vale 
do Ave - AMAVE, constituída pelos concelhos de Guimarães, Vila Nova de 
Famalicão, St°.Tirso, Fafe (o núcleo inicial da associação e que constituía o 
quadro territorial da Operação Integrada de Desenvolvimento), Vieira do 
Minho, Póvoa de Lanhoso, Vila do Conde e Póvoa de Varzim (estes dois 
últimos, fazendo parte também da AMP), a nossa análise incide 
exclusivamente sobre os quatro primeiros, onde se concentra o núcleo duro 
da fileira têxtil-vestuário. 

QUADRO IV.II.2 - Médio Ave, 1991: indicadores gerais sobre o emprego nos 
serviços. 

CAE Guimarães V.N.Famal icão S t . T i r s o Fafe TOTAL 

6 . 1 1759 995 875 144 3 7 7 3 

6 . 2 1748 1222 9 7 7 3 4 0 4 2 8 7 

6 . 3 5 5 2 3 5 0 2 6 4 110 1 2 7 6 

6 . J 4 0 5 9 2 5 6 7 2 1 1 6 5 9 4 9 3 3 6 

7 . 1 4 8 4 4 7 6 3 9 1 31 1 3 8 2 

7 . j 6 9 7 7 6 7 4 6 8 5 2 1 9 8 4 

8 . 7 8 8 7 2 4 3 4 7 127 1986 

9 . 3 6 2 3 r~~ 5 6 0 605 2 3 7 2 0 2 5 

9 . 5 . 5 6 9 455 4 4 8 148 1 6 2 0 

9 . 13 87 F 1047 1 0 6 2 4 0 4 3 9 0 0 

T O T A L - S e r v i ç o s 6 9 3 1 r 51 05 3 9 9 3 1 1 7 7 1 7 2 0 6 

TOTAL EMPREGO 5 9 8 0 0 i 4 3 6 5 4 3 7 0 1 6 9 2 0 8 1 4 9 6 7 8 

% Serv. /Total 1 1 , 6 1 1 , 7 1 0 , 8 1 2 , 8 1 1 , 5 
% Ser./V.Ave 40 ,3 29 ,7 23 ,2 6,8 100 ,0 

% E m p. /V.Ave 4 0 , 0 29 ,2 24 ,7 6,2 100 ,0 
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MEDIO AVE, Distribuição do emprego nos serviços, % - 1991 
CAE G u i m a r ã e í V . N . F a m a l i c ã o S t . T i r s o Fafe TOTAL 
6 . 1 2 5 , 4 19,5 21 ,9 12 ,2 21 ,9 
6 . 2 2 5 , 2 2 3 , 9 ^_ 2 4 , 5 2 8 , 9 2 4 , 9 
6 . 3 8 ,0 6 ,9 6 ,6 9 ,3 7 ,4 
6 . 5 8 , 6 5 0 , 3 5 3 , 0 5 0 , 5 5 4 , 3 
7 . 1 7 ,0 9 ,3 9 ,8 2 ,6 8 ,0 
7 . 10,1 15 ,0 11 ,7 4 , 4 1.1,5 
8 . 11 ,4 14 ,2 8,7 10,8 11 ,5 
9 . 3 9 ,0 11,0 15 ,2 2 0 , 1 11 ,8 
9 . 5 . 8 ,2 8 ,9 11 ,2 12 ,6 9 ,4 
9 . 2 0 , 0 20 ,5 2 6 , 6 3 4 , 3 2 2 , 7 

T O T A L - S e r v i ç o s 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
Fonte: MESS, 1991 
6. Comércio /Grosso e a Retalho; Restaurantes e Hotéis. 
6.1 Comércio por Grosso. 
6.2 Comércio a Retalho. 
6.3 Restaurantes, Cafés e similar.; Hotéis, Pensões, Pq.Campismo e outros alojamentos. 
7.1 Transportes e armazenagem. 
7. Transportes, Armazenagem e Comunicações. 
8. Bancos e outras Inst.Financeiras; Seguros; Op. s/ Imóveis; Serviços às Empresas. 
9.3 Serviços Sociais e Similares prestados à colectividade (Educação, Saúde, Instituições 

Humanitárias, etc.). 
9.5 Serviços Pessoais e Domésticos (Reparações, Lavandarias e diversos). 
9. Serviços prestados à colectividade; Serviços Sociais e Serviços Pessoais. 

A primeira conclusão a reter prende-se com a pouca representatividade 
sectorial dos serviços na estrutura do emprego por conta de outrem dos 
concelhos que fazem parte do Médio Ave - uma média de cerca de 12% do 
total do emprego em 1991. Para além disso, regista-se também uma 
distribuição concelhia muito desigual, situação essa que se faz igualmente 
acompanhar de situações distintas na estrutura sub-sectorial. 

Os cerca de 17 206 trabalhadores por conta de outrem do sector terciário no 
Médio Ave ocupam-se maioritariamente em funções ligadas com o comércio 
(54.3%) e com os serviços sociais prestados à colectividade. Somando os 
serviços pessoais privados (com uma lógica de mercado semelhante à do 
comércio retalhista, dependente, portanto, da aglomeração da população e 
do seu poder de consumo), este primeiro conjunto soma, por si só, 77% do 
emprego total do dito sector terciário. 

O pouco peso relativo dos serviços na estrutura do emprego faz-se, portanto, 
acompanhar de uma situação em que o motor da terciarização no Médio Ave 
é sobretudo o consumo final (público ou privado). Numa situação em que o 
peso médio da indústria é bastante elevado, estes valores confirmam, 
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portanto, as dificuldades de fixação local de um sector de Serviços às 
Empresas, este, sobretudo, limitado às actividades de tipo distributivo 
(comércio grossista, 21.9% e transportes, incluindo o transporte de pessoas, 
11.5% do total dos serviços, respectivamente). Considerando a desagregação 
a dois dígitos, as actividades que têm mais peso no sector terciário são: 

CAE 
- o comércio retalhista 24.9 6.2 
- o comércio grossista 21.9 6.1 
- os serviços sociais 11.8 9.3 
- os transportes e armazenagem 11.5 7.1 
- os serviços pessoais 9.4 9.5 
- os serviços de restauração e hotelaria 7.4 6.3 
TOTAL (% no total do sector terciário) 86.9 % 

Os serviços reais prestados às empresas (código 832 da CAE), significam 
apenas um valor residual do emprego nos serviços, cerca de 3.8%. A maioria 
do emprego correspondente ao código 8 da CAE, no total 11.5% do emprego 
nos serviços, engloba sobretudo o emprego nas instituições bancárias (5.9%) 
e nos seguros (uns escassos 1%). 

A distribuição inter-concelhia do peso do emprego nos serviços é bastante 
desigual, como se pode verificar no quadro acima, embora os pesos 
percentuais de cada concelho relativamente ao total do Médio Ave se 
aproximem bastante dos mesmos valores para o total do emprego. Uma tal 
situação é facilmente explicável pelo elevado peso do emprego na indústria 
transformadora, o qual dilui Completamente a (pouca) importância do 
emprego nos serviços. Repare-se que, para uma média de 11,5% do peso do 
emprego no sector terciário no total do emprego dos quatro municípios, as 
taxas individuais de cada um deles são bastante próximas, variando entre 
um máximo de 12,8% em Fafe e 10,8% em St°.Tirso. 

Guimarães, com 40,3% do emprego nos serviços do Médio Ave e 40% do total 
do emprego, concentra a maior fatia deste tipo de actividades. Segue-se Vila 
Nova de Famalicão com cerca de 30%, e St°. Tirso, com cerca de 25%. Fafe 
ocupa uma posição residual de apenas 6,2%. 

Por concelho, o perfil de especialização a este nível de desagregação das 
actividades de serviços apresenta também algumas variações significativas. 
Fafe é o concelho que mais se afasta da estrutura média, sendo o concelho 
menos industrializado e apresentando um modelo de desenvolvimento 
misto, que combina o efeito de industrialização rural difusa típico dos 
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concelhos a jusante, com os problemas próprios dos concelhos periféricos em 
regressão demográfica, envelhecimento e desarticulação dos sistemas 
tradicionais de produção agrícola de auto-consumo. O predomínio das 
actividades de serviços dirigidas ao consumo final (individual ou colectivo) 
apresenta aqui, por isso, uma maior expressão, especialmente no que toca às 
actividades do comércio retalhista (quase 30% do emprego do sector 
terciário) e dos serviços sociais e pessoais (cerca de 34%). Neste tipo de 
situações, o modo de articulação das actividades industriais com os serviços 
faz-se, sobretudo, de uma forma indirecta: o emprego industrial funciona 
como principal factor de retenção demográfica e uma das fontes de geração 
de rendimento (outras virão das transferências do Estado sob forma de 
pensões e subsídios, ou das poupanças da emigração e de outras fontes de 
rendimento familiar), o que, por sua vez, alimenta o consumo privado e a 
procura de serviços com ele relacionado, especialmente o comércio 
retalhista. Paralelalmente, o investimento público (aqui sub-avaliado em 
termos de potencial de criação de emprego), complementa o perfil de 
terciarização através da dotação local de serviços administrativos, de saúde 
e de educação. Os efeitos multiplicadores directamente dependentes do 
potencial empresarial e que corresponderiam à emergência de um sub
sector de Serviços às Empresas, têm, portanto, um efeito muito marginal, 
reflectido no peso reduzido dos valores percentuais de actividades 
(seguindo os códigos da CAE) como o comércio grossista, os transportes e os 
serviços financeiros, operações sobre imóveis e serviços às empresas. 

Nos restantes concelhos, embora admitindo algumas variações, a situação é 
completamente distinta: o comércio grossista (sobretudo em Guimarães), os 
transportes (sobretudo em Vila Nova de Famalicão) e os serviços 
financeiros, operações sobre imóveis e serviços às empresas (também em 
Famalicão e bastante menos em St°.Tirso), assumem pesos relativos 
bastante mais significativos. 

Nestes três concelhos, quer a concentração e a interdependência da fileira 
têxtil-vestuário, quer a partilha dos recursos hídricos de uma mesma bacia 
hidrográfica, quer o próprio modelo de urbanização de características 
particularmente difusas, contribuem para um generalizado efeito de coesão 
que dá sentido à consistência do conjunto. A "cidade difusa" desta parcela do 
Ave apoia-se, portanto, numa retícula de aglomerados urbanos cuja 
evolução tem mais sentido numa lógica de especialização e de 
interdependência, do que num quadro de hierarquias, típico do modelo 
convencional. O investimento (público e não público) recente em actividades 
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de serviços (claramente orientadas para áreas alargadas de mercado que 
ultrapassam a fronteira concelhia) dá-nos os dois cenários: ora se adivinha o 
reforço do modelo hierárquico (o recente hospital de Guimarães, o reforço 
da Escola de Engenharia da Universidade do Minho e o projecto de um pólo 
do Parque de Ciência e Tecnologia do Porto, também em Guimarães, são bem 
o exemplo disso), ora se aprofundam os efeitos da interdependência e da 
especialização (caso do CITEVE-Centro Tecnológico da Indústria Têxtil e do 
Vestuário localizado em Vila Nova de Famalicão, e do CIDE-Centro de 
Informação e Dinamização Empresarial e da Escola Agrícola, em St°.Tirso). A 
forma como tem evoluído o investimento público em vias rodoviárias 
estruturantes (prioridade do traçado N/S da auto-estrada Porto-Braga-
Valença, em detrimento de via estruturante do Ave, de traçado O/E, ligando 
Vila Nova de Famalicão a Guimarães, nomeadamente), torna-se também 
num efeito de tensão importante que favorece nitidamente a posição 
estratégica de Vila Nova de Famalicão face a Guimarães (Fig.IV.II.l). O 
cenário previsto de evolução das principais centralidades urbanas do Médio 
Ave está, por isso, ainda longe de se estabilizar, induzindo uma considerável 
imprevisibilidade na forma como evoluirão os efeitos de aglomeração 
propícios à fixação e diversificação dos Serviços às Empresas. 

Fig.IV.II.l - Médio Ave - rede viária estruturante (existente e proposta, 
situação em 1993) 

I P 1 (ligação à Galiza 
IC I A . yia Valença) 

IP- Auto-estrada (linha tracejada, em projecto) 
IC- Via rápida (linha tracejada, em projecto) 

Por outro lado, a forma como se vai estruturando e densificando o modelo 
da "cidade-estrada-mercado" introduz também um claro efeito de tensão, 
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mas, ao mesmo tempo, de ligação, entre a urbanização rural difusa e a 
tipologia urbana convencional. A terciarização também marca pontos aí e a 
estrada aparece, definitivamente, como um claro exemplo de referenciação 
e, à sua maneira, de polarização. É de prever, portanto, que à medida que a 
gestão da rede viária secundária vá passando para a alçada municipal, se 
jogue aqui um esforço claro de qualificação do espaço público e se privilegie 
mais o efeito de rua do que, como até agora, o efeito de estrada. Como já 
vimos no caso da AMP, a progressiva estruturação dos principais eixos 
viários torna-os, no âmbito dos Serviços às Empresas, particularemnte 
atractivos para a localização de vários tipos de funções, nomeadamente para 
o caso dos transportes de mercadorias e das grandes empresas de 
distribuição grossista. 

2.1.2- Médio Ave - quadro sintético das actividades de Serviços ' às 
Empresas 

No que toca ao sector de Serviços às Empresas, o panorama do Médio Ave 
não é, como vimos nos valores referentes ao emprego, o mais favorável. 
Segundo informação constante nas Páginas Amarelas (86 títulos de 
actividades consideradas como Serviços às Empresas, contra 195 na AMP, 
segundo as Páginas Amarelas de 1988/89), o perfil da oferta de serviços no 
Médio Ave é dominado por actividades de comercialização a montante da 
produção (os anunciantes no comércio de máquinas e equipamentos para a 
indústria totalizam 18,7% do total de anunciantes, e o comércio de produtos 
relacionados com a construção civil, 21,3%) - QUADRO IV.II.3. 
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QUADRO IV.II.3 - Actividades de Serviços às Empresas mais representadas 
nos principais concelhos do Médio Ave (Guimarães, St°.Tirso e Vila 
Nova de Famalicão), 1988/89 

Tipo de actividade N2 anunciante^ Guimarães St.Tir30 Y.Nova de 
Famalicão 

Tipo de actividade 
TOTAL % 

Guimarães St.Tir30 Y.Nova de 
Famalicão 

Com.Material Escritório 
Com.Máq.Agricultura e Pecuária 

Com. Máq. e Ace3sório3 p/ indústria 
Com. Produtos p/ indústria 

Com. Produtos D/ Const.Civil 
Com. Máq. p/ Const.Civil 

Com. Automóveis 
Comércio gro33Í3ta (vário3 tipos) 

11 
23 

130 
10 

148 
4 

13 
19 

1.6 
3.3 

18.7 
1,4 

21.3 
0.6 

1.9 
2.7 

8 
1 

45 
4 

66 
4 

14 
9 

0 
14 

52 
3 

54 
0 

5 
6 

4 
9 

37 
3 

28 
0 

6 
4 

Sub-Total -Comércio 358 51.6 151 134 91 

Informática 
Serviços Ge3tâo Admin. 
Serviços Financeiros 
Serviços Formação Prof. 
Serviços Limpeza Segurança 
Serviços Const.Civil 
Transporte Mercadorias 

18 
169 
50 

7 
7 

78 
7 

2.6 
24.4 

7.2 
1.0 
1.0 

11.2 
1.0 

4 
85 
30 

3 
5 

33 
2 

4 
43 
11 
2 
2 

15 
4 

10 
43 
22 
2 
1 

30 
1 

Sub-Total - Serviços 336 48.4 162 81 109 

TOTAL 694 100 303 215 200 

Fonte: Páginas Amarelas, 1988/89 

As actividades convencionais de serviços ligadas directamente às áreas 
organizativas das empresas estão apenas representadas pela proliferação de 
escritórios de contabilidade, que mais não fazem do que a organização de 
rotinas para pequenas . empresas, excluindo outras actividades mais 
especializadas como a auditoria, a contabilidade analítica, a engenharia 
financeira, a consultadoria económico-financeira ou outras; na verdade, 
trata-se de estruturas empresariais ou profissionais a tempo inteiro ou 
parcial que acumulam os serviços mais estandardizados de contabilidade 
com outras funções, como a mediação de seguros, o registo -de veículos, a 
fiscalidade, etc. Do conjunto de actividades que no QUADRO IV.II.3 compõem 
o sub-sector de Serviços de Gestão e Administração (169 anunciantes), a 
contabilidade representa por si só cerca de metade desses anunciantes (81). 

Por ordem decrescente, seguem-se-lhes 30 anunciantes de "Representações" 
(estruturas de comercialização de produtos finais), 15 Agentes Comerciais 
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(relacionados com a exportação de produtos finais, tal como muitos 
Representantes) e 8 de "Design". Dos restantes sub-sectores de serviços, 
destacam-se os serviços financeiros (7.2% dos anunciantes, compreendendo 
filiais de bancos e seguros e agentes de seguros) e a informática (2.6% dos 
anunciantes, correspondendo a actividades de venda de equipamentos de 
informática, software e serviços de assistência). 

A importância da fileira do imobiliário e da construção civil no processo de 
diversificação dos serviços está expressivamente representada, se 
somarmos os 11,2% de anunciantes de actividades de serviços relacionadas 
com essa actividade industrial (gabinetes de projectos, arquitectos- e 
mediação imobiliária) com os 21,3% de actividades comerciais relacionadas 
com a venda de produtos para a construção (material eléctrico e materiais 
de construção, sobretudo); o conjunto soma cerca de 33% do total de 
anunciantes constantes no QUADRO IV.II.3. A sub-representatividade das 
actividades de transporte de mercadorias, nomeadamente as do transporte 
internacional, explica-se pela sobre-polarização destes serviços na AMP 
(especialmente em Matosinhos/Freixieiro) e pela necessidade logística deste 
tipo de serviços (assim como os transitários, agentes de navegação, 
despachantes; etc.) se concentrarem junto das principais infraestruturas e 
serviços de transporte internacional. 

Para lá do peso quantitativo do número de anunciantes nas Páginas 
Amarelas, situação que, de resto, confirma a fragilidade dos Serviços às 
Empresas no Médio Ave, o que faz a diferença neste perfil de especialização 
é um conjunto de serviços relacionados com a especificidade do sistema 
produtivo local, abstraindo-nos de outros serviços quantitativamente mais 
representados, como é o caso da contabilidade ou da informática, mas que 
possuem um carácter mais horizontal. 

Em primeiro lugar, a importância do comércio de máquinas e equipamentos 
para a indústria: o caso da confecção (cerca de 20% dos anunciantes de 
máquinas que explicitamente referem a sua especialização) e das máquinas 
para a indústria das madeiras (10% dos mesmos anunciantes, concentrados 
na Trofa, concelho de St°.Tirso, onde também se concentra um núcleo de 
indústrias deste ramo). Com um menor peso quantitativo, mas também 
ligadas com a especialização local, destacam-se as actividades de mediação 
comercial, agentes de comercialização e representações (actividades de 
serviços explicadas pelo peso e pelas formas de organização da exportação 
de vestuário) e o Design (8 anunciantes). 
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2.2- Vale do Sousa ".-.'." 

2.2.1- Vale do Sousa - o emprego nos serviços, caracterização geral 

Utilizando o mesmo tipo de fonte que foi utilizada para o Médio Ave 
(Quadros de Pessoal do MESS, 1991), a situação relativa do Vale do Sousa no 
que respeita ao peso e ao perfil de especialização dos serviços não difere 
muito da do Ave (QUADRO IV.II.4). 

QUADRO IV.II.4 - Vale do Sousa, 1991: indicadores gerais sobre o emprego 
nos serviços. 

CAE C .Pa iva Fe lgue i ras Lousada P . F e r r e i r a Paredes P e n a f i e l V .Sousa 

6 . 1 28 320 122 206 450 332 1 4 5 8 

6 . 2 32 335 214 393 517 543 2 0 3 4 

6 . 3 30 105 39 78 146 168 5 6 6 

6 . 90 760 375 677 1113 1043 4 0 5 8 

7 . 1 113 251 66 136 142 186 8 9 4 

7 . 131 326 90 167 177 484 1 3 7 5 

8 . 40 170 71 150 189 161 7 8 1 

O .3 44 95 5 7 106 192 173 6 6 7 

9 . 5 . 30 191 129 200 274 524 1 3 4 8 

9 . 77 290 186 320 477 708 2 0 5 8 

T O T A L - S e r v i ç o s 3 3 8 1 5 4 6 7 2 2 1 3 1 4 1 9 5 6 2 3 9 6 8 2 7 2 

TOTAL EMPREGO 1 7 2 1 1 7 9 6 0 9 5 4 5 1 2 5 9 7 1 3 8 5 4 1 1 0 4 7 6 6 7 2 4 

% Serv . /Tota l 1 9 , 6 8 , 6 7 , 6 1 0 , 4 1 4 , 1 2 1 , 7 1 2 , 4 

% Ser. /V. Sousa 4,1 18 ,7 8 ,7 15,9 23 ,6 29 ,0 100 ,0 

% Emp./V.Sousa 2,6 26 ,9 14,3 18,9 20 ,8 16,6 100 ,0 

VALE DO SOUSA, Distribuição do emprego nos serviços, % - 1991 
CAE C.Pa iva Fe lgue i ras Lousada P . F e r r e i r a Paredes Pena f ie l V .Sousa 

6 . 1 8,3 20 ,7 16,9 15 ,7 23 ,0 13,9 1 7 , 6 

6 . 2 9,5 21 ,7 29 ,6 29 ,9 2 6 , 4 22 ,7 2 4 , 6 

6 . 3 . 8 ,9 6 ,8 5 ,4 5 ,9 7,5 7,0 6 , 8 

6 . 2 6 , 6 4 9 , 2 5 1 , 9 5 1 , 5 5 6 , 9 4 3 , 5 4 9 , 1 

7 . 1 33 ,4 16 ,2 9,1 10 ,4 7 ,3 7,8 1 0 , 8 

7 . 3 8 , 8 2 1 , 1 1 2 , 5 1 2 , 7 9 , 0 2 0 , 2 1 6 , 6 

8 . 1 1 , 8 1 1 , 0 9 , 8 1 1 , 4 9 , 7 6 , 7 9 , 4 

9 . 3 13,0 6,1 7 ,9 8,1 9 ,8 7,2 8 , 1 

9 . 5 . 8,9 L 12 ,4 17,9 15 ,2 14,0 21 ,9 1 6 , 3 

9 . 2 2 , 8 1 8 , 8 2 5 , 8 2 4 , 4 2 4 , 4 2 9 , 5 2 4 , 9 

T O T A L - S e r v i ç o s 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 ,0 

Fonte: MESS, 1991 
6.1 Comércio por Grosso. 
6.2 Comércio a Retalho. 
6.3 Restaurantes, Cafés e similar.; Hotéis, Pensões, Pq.Campismo e outros alojamentos. 
6. Comércio /Grosso e a Retalho; Restaurantes e Hotéis. 
7.1 Transportes e armazenagem. 
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7. T ranspo r t e s , Armazenagem e Comunicações . 
8. Bancos e outras Inst.Financeiras; Seguros; Op. s/ Imóveis; Serviços às Empresas. 
9.3 Serviços Sociais e Similares prestados à colectividade (Educação, Saúde, Instituições 

Humanitárias, etc.). 
9.5 Serviços Pessoais e Domésticos (Reparações, Lavandarias e diversos). 
9. Serviços pres tados à colectividade; Serviços Sociais e Serviços Pessoais . 

Uma vez mais, o que ressalta da informação contida no QUADRO IV.II.4 é a 
pouca representatividade que o emprego nos serviços detém na estrutura 
global do emprego neste agrupamento de concelhos: o total do emprego no 
sector terciário em 1991 atingia apenas um valor médio de 12,4% (11.5% no 
Médio Ave). Por concelhos, este valor apresenta, no entanto, uma forte 
variação, desde um valor mínimo de 8,6% em Felgueiras, até um máximo de 
21.7% em Penafiel. Contrariamente à situação do Médio Ave, a diversidade 
interna do Vale do Sousa é bastante mais acentuada. Esta situação acontecia 
também em termos do próprio modelo produtivo industrial, da base 
económica, em geral, e da situação e evolução demográficas e do 
povoamento, como vimos no Cap.I. 

Por sub-sectores, as actividades de comércio (retalhista e grossista) são, de 
longe, aquelas que têm um maior peso, correspondendo a cerca de 42% do 
emprego no total dos serviços no Vale do Sousa, em 1991; mais de metade 
desse valor corresponde ao comércio retalhista e cerca de 18% ao comércio 
grossista. As actividades hoteleiras, de restauração, cafés e similares (código 
6.3 da CAE) têm uma importância residual que não chega aos 7%. 

CAE 
- o comércio retalhista 24,6 6.2 
- o comércio grossista 17,6 6.1 
- os transportes e armazenagem 16,6 7.1 
- os serviços pessoais 16,3 9.5 
- os serviços sociais 8,1 9.3 
- os serviços de restauração e hotelaria 6,8 6.3 
TOTAL (% no total do sector terciário) 90,0 % 

Seguidamente, com cerca de 25%, surge o bloco dos serviços sociais e 
pessoais, com particular ênfase para os serviços pessoais que, só por si, 
correspondem a 16,3 desses 25 pontos percentuais. 
Seguem-se os transportes e comunicações, 16.6%, com uma especial 
importância dos transportes terrestres. 
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Finalmente, o sub-sector financeiro, imobiliário e os serviços às empresas 
ocupa um lugar modesto, de apenas 9,4% do emprego nos serviços. Os 
bancos e os seguros somam, só por si, cerca de 6 pontos, restando uma 
parcela muito reduzida, de 3,6%, para os serviços às empresas e o 
imobiliário, juntos. 

Atendendo à evolução 1983-91, não há grandes modificações na estrutura 
do emprego dos serviços por ramos de actividade. De registar apenas o 
reforço do peso das actividades de comércio, que passam de 42,2% em 1983, 
para quase 50% em 1991. No que toca aos serviços financeiros, operações 
sobre imóveis e serviços às empresas, o acréscimo de importância é muito 
reduzido, passando de 8 para 9.4 pontos percentuais (cf.DOMINGUES, 1993). 

Persiste, por isso, a imagem de um sector de serviços onde dominam as 
actividades tradicionais (o comércio retalhista, em primeiro lugar), cujo 
acréscimo de importância se deve sobretudo ao forte dinamismo 
demográfico e, por isso também, ao aumento do volume do consumo final. O 
impacte de uma potencial terciarização induzida pela procura local dos 
Serviços às Empresas resta, como já se disse, muito modesto. Essa situação 
mantém-se, mesmo estendendo a noção de serviços às empresas a 
actividades como o comércio grossista e os transportes. 

Globalmente, a estrutura de qualificação do emprego nos serviços não se 
afasta muito da que se verifica no conjunto do emprego. O peso das 
qualificações superiores em 1991 (quadros superiores, quadros médios, 
chefias e profissionais altamente qualificados) é ligeiramente maior nos 
serviços do que no total do emprego, 7,2 e 4,3%, respectivamente, o que, 
apesar disso, não chega para contrariar uma generalizada situação de pouca 
qualificação do trabalho (cf. DOMINGUES, 1993). 

Por sub-sectores, a única excepção vai para os serviços às empresas, 
financeiros e imobiliário, onde esse valor é de 11.6%, em grande parte 
explicado pelas actividades bancárias e de seguros. Esta situação favorável 
deve ser, no entanto, relativizada pelo pouco peso que este tipo de emprego 
tem no total dos serviços e, ainda menos, no total do emprego: o código 8 dâ 
CAE corresponde apenas, em 1991, a um total de 781 empregados no 
conjunto dos 66 724 do Vale do Sousa (cf. idem, ibidem). 

O quadro da especialização dos serviços nos concelhos mais importantes 
revela estruturas bastante diferenciadas. 
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Penafiel (29% do total do emprego nos serviços, no Vale do Sousa, 
1991)- o concelho de Penafiel caracteriza-se pela ausência de especialização 
relativa do emprego na CAE 8. O perfil de especialização dos serviços 
demonstra a importância do sector dos transportes e comunicações 
(historicamente, o concelho sempre teve um posicionamento geográfico 
estratégico em termos das ligações entre o Porto e o Nordeste 
Transmontano, situação que é reforçada pelo traçado recente do IP4). O peso 
dos serviços pessoais e colectivos (públicos e privados) está também de 
acordo com o perfil da diversificação e concentração de funções urbanas na 
cidade (cerca de 35% do total do Vale do Sousa, no ramo 9 da CAE). Entre 
1983 e 91, reforçaram-se este tipo de serviços e ainda o comércio retalhista 
e a hotelaria. Trata-se, portanto, do acentuar da "fileira" de serviços 
relacionados com o consumo final, individual e colectivo, situação que 
concerteza se aprofundará com o novo hospital previsto para o concelho 
(uma unidade inter-concelhia que servirá todo o Vale do Sousa). 

P a r e d e s (23.6% do total do emprego nos serviços, no Vale de 
Sousa, 1991)- o concelho de Paredes é aquele que revela uma estrutura 
mais equilibrada. São de registar os quase 31% do total de emprego do Vale 
do Sousa no comércio por grosso e uma generalizada importância relativa de 
todos os ramos do comércio, cafés, hotelaria e similares que, no conjunto, 
representam quase 57% do emprego dos serviços no concelho. O peso do 
código 8 da CAE deve-se, sobretudo, à importância relativa do sector 
bancário; no entanto, atendendo à evolução 1983/91, o concelho revela uma 
dinâmica superior à média do agrupamento em todos os sub-ramos do 
código 8, incluindo os serviços às empresas. O resultado deste 
comportamento reforça a importância que no futuro terá o aglomerado 
urbano Penafiel/Paredes, quer quanto ao peso do total dos serviços e do 
potencial demográfico, quer no que respeita à diversificação do seu perfil de 
actividades de serviços. 

Felgueiras (18.7% do total do emprego nos serviços, no Vale do 
Sousa, 1991)- o perfil de diversificação de Felgueiras está nitidamente 
caracterizado por um leque de serviços relacionados com as empresas: o 
comércio grossista (peles, produtos e máquinas para calçado, como já 
vimos), os transportes terrestres e os serviços financeiros e às empresas. 
Para além destes, a dinâmica recente acentuou também a importância dos 
serviços pessoais. 

Paços de Ferreira (15.9% do total do emprego nos serviços, nc 
Vale do Sousa, 1991)- o perfil e a dinâmica de Paços de Ferreira 
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assemelham-se bastante aos de Felgueiras. O peso expressivo do comércio 
retalhista (19,3% do total do emprego neste ramo, no V.Sousa) é devido, 
concerteza, ao peso do comércio do mobiliário. Deve acrescentar-se, também, 
que este concelho regista o maior acréscimo relativo do emprego nos 
serviços, no Vale do Sousa; para uma média de 106% de acréscimo entre 
1983 e 91, Paços de Ferreira regista um valor de 144.2%, o que o distancia 
bastante do segundo maior acréscimo, que é de 105% em Paredes (cf. 
DOMINGUES, 1993). 

Considerando a desigual composição do sector dos serviços nestes concelhos 
mais importantes, e atendendo ainda ao tipo de evolução recente, a 
conclusão que fica e que persiste é a da manutenção das indefinições de 
centralidade ao nível do agrupamento do Vale do Sousa. Para além do 
incontestável peso do aglomerado Penafiel/Paredes, apesar de excêntrico no 
que toca às concentrações industriais de Felgueiras e Paços de Ferreira (mas 
numa posição estratégica em relação às ligações com o Porto e a AMP), 
Fig.IV.II.2, os outros aglomerados urbanos apresentam uma capacidade 
muito débil de fixação de Serviços às Empresas e, em geral, um reduzido 
efeito de polarização demográfica. 
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Fig.IV.II.2  Vale do Sousa  rede viária estruturante (existente e proposta, 
situação em 1993) 

I P 1 (ligação à Galiza 
ICI ▲ Yia Valença) 

IP Autoestrada (linha tracejada, em projecto) 
IC Via rápida (linha tracejada, em projecto) 

Os valores do emprego do MESS fornecemnos uma medida aproximada, 
quer dos desequilíbrios intraagrupamento, quer da general izada 
incapacidade da região se dotar de um sector de serviços moderno, 
diversificado, mais de acordo com o seu potencial industrial e demográfico, 
reforçando a imagem de uma periferia industrial incapaz de fixar esse tipo 
de funções. 

2.2.2 Vale do Sousa  quadro sintético das actividades de Serviços às 
Empresas 

Tal como fizemos para o Médio Ave, a análise que se segue baseiase apenas 
na informação contida nas Páginas Amarelas (PA), 1992/93. Dada a 
impossibilidade de distinguir fabricantes e comerciantes de mobiliário no 
título "Móveis" das PA, não nos foi possível incluir no QUADRO IV.II.6 o 
número de anunciantes de comercialização de móveis, sabendo embora que 
se trata de uma actividade com forte representatividade em Paços de 
Ferreira. 
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As diferentes actividades/títulos seleccionados nas PA foram agrupadas em 
10 grupos/fileiras de actividades, sendo 6 referentes a funções onde domina 
a actividade comercial grossista e 4 referentes a outros Serviços às 
Empresas, na sua acepção mais restrita (QUADRO IV.II.5). 

QUADRO IV.II.5 - Actividades de Serviços às Empresas mais representadas 
nos concelhos do Vale do Sousa, 1991/92. 

TOTAL - Sousa C.Paiva Felgueiras Lousada P.Ferreira Paredes Penafiel 

Na % 
Com.- Fileira Agrícola Equip. 24 4 ,0 1 5 5 2 5 6 

Com.- Fileira Const.Civil 98 16,4 4 26 1 1 18 14 25 

Com.-Máq., Equip.p/indústria 85 14,3 0 25 4 22 20 14 

Com.-Fileira Indust.,produtos 43 7,2 0 20 4 7 4 8 

Com. - Mercearias, retalho 6 3 10,6 3 1 1 L 9 13 7 20 

Com. - Auto 41 6,9 0 9 2 9 9 12 

TOTAL - Comércio 354 
59 ,4 

8 96 35 71 59 85 

Comércio/TOTAL % 5 9 , 4 59 ,4 5 0 , 0 5 8 , 9 5 6 , 5 6 0 , 7 5 8 , 4 6 2 , 0 

Serviços Empresas 122 20 ,5 5 32 1 5 28 19 23 

Serviços Empres. Transporte 35 5,9 2 8 6 7 5 fj 
Serviços Fileira Const.Civil 30 5,0 0 10 2 1 9 8 

Serviços Financeiros 55 9,2 1 17 4 10 9 14 

Total - Serviços 242 40 ,6 8 67 27 46 42 52 

TOTAL 596 100,0 16 163 62 117 101 137 

Fonte: Páginas Amarelas 
1991/92 
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QUADRO IV.II.6- Actividades de serviços às empresas dominantes (mais que 
4 anunciantes) no Vale do Sousa, por título das PA e por fileira (os 
totais das fileiras incluem todos os anunciantes em todas as 
actividades de cada fileira). 

FILEIRAS Actividades Nome Individual FILEIRAS 
dominantes Total N° % 

Fileira Agrícola, Equipamentos Tractores, agentes 5 0 0,0 Fileira Agrícola, Equipamentos 
Máquinas Agrícolas 5 0 0,0 

TOTAL 20 3 15,0 
Fileira Agrícola, Produtos Produtos Agrícolas 3 2 66,7 
TOTAL 4 2 50,0 
Fileira Construção Civil Materiais de Construção 64 33 51,6 Fileira Construção Civil 

Material Eléctrico 8 4 50,0 
Fileira Construção Civil 

Tintas e Esmaltes 7 2 28,6 

Fileira Construção Civil 

Instalações Eléctricas 7 1 14,3 
TOTAL 98 45 45,9 
Fileira Indústria, Equipamentos Artigos, Equip.Escritório 8 2 25,0 
TOTAL 29 7 24,1 
Fileira Indústria, Máquinas Máq. Costura 16 3 18,8 Fileira Indústria, Máquinas 

Máq. Ind. Calçado 10 2 20,0 
Fileira Indústria, Máquinas 

Máq. Ind, Madeira 10 3 30,0 

Fileira Indústria, Máquinas 

Máq. Ferramentas 6 1 16,7 
TOTAL 56 17 30,4 
Fileira Indústria, Produtos Solas e Cabedais 9 5 55,6 Fileira Indústria, Produtos 

Armazenistas Peles 7 2 28,6 
Fileira Indústria, Produtos 

Armazenistas Malhas 6 3 50,0 

Fileira Indústria, Produtos 

Armazenistas Tecidos 5 2 40,0 
TOTAL 43 18 41,9 
Fileira Comércio Retalho Produtos Alimentares 16 7 43,8 Fileira Comércio Retalho 

Armaz. Mercearias 14 7 50,0 
Fileira Comércio Retalho 

Armaz. Vinhos 11 3 27,3 

Fileira Comércio Retalho 

Frutas Frescas 6 6 100,0 

Fileira Comércio Retalho 

Armaz. Azeite 5 5 100,0 
TOTAL 63 32 50,8 
Fileira Automóvel, Comércio Agentes Automóveis 20 0 0,0 Fileira Automóvel, Comércio 

Acessórios/peças auto. 17 3 17,6 
TOTAL 41 6 14,6 

TOTAL COMÉRCIO 350 128 36,6 
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FILEIRAS Actividades Nome Individual 
dominantes Total N° % 

Fileira Serviços às Empresas Contabilidade 53 19 35,8 
Agências Contribuintes 21 6 28,6 
Computadores 6 0 0,0 
Associações 5 0 0,0 
Representações 5 0 0,0 
Técnicos Contas 5 4 80,0 

TOTAL 122 39 32,0 
Fileira Serviços, Transportes Transportes Carga 28 10 35,7 
TOTAL 35 14 40,0 
Fileira Serviços, Const.Civil Proj .Arquitectura e Eng. 15 7 46,7 

CompTVenda Propried. 12 2 16,7 
TOTAL 30 11 36,7 
Serviços Financeiros Agentes Seguros 23 18 78,3 

Bancos 21 0 0,0 
Comp.Seguros 11 0 0,0 

TOTAL 55 18 32,7 
Serviços mistos Advogados 51 51 100,0 

Solicitadores 11 11 100,0 
TOTAL 64 62 96,9 

TOTAL SERVIÇOS 310 146 47,1 
TOTAL (actividades que constam no quadro) 529 222 42,0 

TOTAL 
GERAL 

660 2 7 4 41 ,5 

Fonte: Páginas Amarelas 1991/92. 
* Por confusão do título em que se anunciam (indústria misturada com comércio), a 

comercialização de móveis não consta nesta lista. 

A primeira conclusão que se pode tirar destes números é da relativa pouca 
qualificação e diversidade dos serviços no Vale do Sousa. 

Domina um perfil de funções de carácter rotineiro, pouco especializado e 
com um peso muito grande das actividades em nome individual. Como se 
pode verificar no QUADRO IV.II.6, os anunciantes em nome individual 
representam 41.5% do conjunto. 

Do total dos 660 anunciantes, 61 (9.2%) têm a sua sede fora do concelho em 
que se anunciam; destes, 42 são bancos e seguradoras (sede em Lisboa ou 
Porto), 10 são empresas de máquinas e equipamentos (Porto e S.J.Madeira, 
sobretudo) e 7 são agentes de vendas de automóveis. Por ordem de 
importância da localização das sedes, Lisboa ocupa o primeiro lugar, com 27 
sedes (bancos e seguros), o Porto segue-lhe com 15 (sobretudo bancos, 
seguros, venda de automóveis e máquinas), 4 referem-se a outros concelhos 
do Vale do Sousa, 3 de São João da Madeira (máquinas para a indústria do 
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calçado) e os restantes dividem-se por uma série de outros centros urbanos 
da Região Norte (St°.Tirso, Marco de Canavezes e Braga, sobretudo). 

Por ordem de importância, os serviços que mais ocorrem são: a venda de 
materiais de construção (9.7% do total de anunciantes), as empresas de 
contabilidade (8.0%), os advogados (7.7%), os transportes de carga (4.2%), os 
agentes de seguros (3.5%), as agências de contribuintes (3.2%), os bancos 
(3.2%) e os agentes de automóveis (3.0%). Este grupo de actividades soma, só 
por si, 42.5% do total de anunciantes em todos os serviços do Vale do Sousa 
e inclui, como se depreende do tipo de actividades, tipologias mistas de 
serviços às empresas e ao consumidor final (advogados, bancos, agentes de 
seguros e de automóveis). 

Considerando a organização em fileiras (QUADROS IV. II. 5 e 6), as 
actividades ligadas com a construção civil (comércio de produtos e serviços) 

"representam, só por si, 128 anunciantes (19.4% do total), O que, somado com 
o comércio grossista ligado com as actividades retalhistas (63 anunciantes), 
com os serviços mistos e o comércio automóvel (64 e 41 anunciantes, 
respectivamente), actividades em grande parte alimentadas por uma 
clientela mista consumo individual/consumo intermédio, totaliza cerca de 
45% do total de anunciantes. 

A aparente dimensão e importância da fileira Serviços-empresas, com 122 
anunciantes (QUADRO IV,11.5), é dominada largamente pelos serviços fiscais 
rotineiros (escritórios de contabilidade, agências de contribuintes e técnicos 
de contas) que, totalizando 79 anunciantes, representam cerca de 65% dos 
anunciantes na fileira e 12% do total de todos os serviços. Ainda 
relacionadas com as empresas industriais mas respeitando ao comércio de 
máquinas e equipamentos e produtos para a. indústria, as actividades de 
serviços que se destacam mais são as da venda de máquinas (costura, para a 
indústria do calçado, das madeira e máquinas-ferramentas). Trata-se, na 
realidade, de funções cuja componente comercial é sem dúvida maioritária 
mas que incluem normalmente outros serviços no âmbito da assistência 
técnica, venda e montagem de acessórios e mesmo de estudos e instalação 
de equipamentos para fábricas. Contrariamente à horizontalidade das 
clientelas e dos serviços das empresas de serviços fiscais, é sobretudo aqui 
que se fazem sentir os efeitos da especialização por integração vertical em 
fileiras industriais de produção; tal é o caso das máquinas de costura 
(indústria das confecções e do calçado), das máquinas para a indústria do 
calçado e das máquinas para a indústria da madeira e mobiliário. O mesmo 
processo explica também o peso de algumas formas de comércio grossista, 
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nomeadamente o das solas, cabedais e peles para a indústria do calçado (15 
anunciantes, no conjunto), assim como o caso já referido do comércio de 
mobiliário sobre o qual não foi possível encontrar nenhum tipo de 
quantificação. 

O padrão de localização destes serviços apresenta-se de uma forma bastante 
desigual nos diferentes concelhos da área em estudo: 

QUADRO IV.II.7- Distribuição dos serviços por concelho 

CONCELHOS TOTAL % Nome Ind. % Vale Sousa 

F e l g u e i r a s 1 7 8 4 1 , 0 2 7 , 0 
P e n a f i e l 1 5 5 3 6 , 8 2 3 , 5 
P .Fe r r e i r a 125 48,0 18,9 
Paredes 117 41,0 17,7 
Lousada 66 42,4 10,0 
Castelo Paiva 19 42,1 2,9 
TOTAL 660 41,5 100,0 

Fonte: Páginas Amarelas 1991/92 

Felgueiras e Penafiel concentram metade dos anunciantes (58% se 
incluirmos Paredes, dada a forte tendência de coalescência com Penafiel); 
Castelo de Paiva tem um valor puramente residual e sem significado; 
Lousada, um peso pouco significativo e a zona da indústria do mobiliário, 
Paços e Paredes, quase 37% do total. • 

O panorama é, pois, o de uma distribuição bastante desequilibrada pelos 
diferentes concelhos, situação que no futuro se pode vir a acentuar, 
sobretudo para Felgueiras e Penafiel. O primeiro pelo peso que a indústria 
de calçado aí detém; o segundo pela dinâmica recente da sua base 
económica (estimulada pela política local de criação de zonas industriais) e, 
sobretudo, pelo efeito de melhoria radical da acessibilidade que o IP4 veio 
proporcionar (Fig.IV.IL2); o mesmo se pode dizer, de resto, para Paredes, 
também em processo acelerado de coalescência com a mancha urbana de 
Penafiel. A diferença aqui está em que a indústria do mobiliário, o sector 
económico que potencialmente mais alimentará o crescimento dos serviços, 
divide o seu peso e o estímulo à oferta de serviços com o concelho vizinho 
de Paços de Ferreira, entretanto penalizado pela nova malha das 
acessibilidades, mas que tem vindo a acumular uma imagem de 
centralidade - "a Capital do Móvel" - já adquirida, pelo menos no que toca 
aos serviços de comercialização grossista e retalhista de móveis. Reside aqui 
um dos principais efeitos de indefinição de centralidades que, no futuro, 
pode ser resolvido com o desenvolvimento de centralidades intermédias 
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(caso de Lordelo, onde se localizarão os futuros Centro Tecnológico e Centro 
de Formação da Indústria da Madeira e Mobiliário, o que desencadeará 
concerteza efeitos de aglomeração) e com um perfil de localização de 
funções e infraestruturas numa lógica de complementaridade e não de 
duplicação. 

De qualquer das formas, o panorama de indefinição de centralidades é ainda 
o cenário mais facilmente identificável. Esta situação torna-se ainda mais 
complexa se tivermos em conta que os centros urbanos sedes de concelho 
apenas concentram 48.3% dos serviços às empresas (QUADRO IV.II.8), 
distribuindo-se os restantes por outras centralidades intermédias com 
alguma expressão (Lixa com 43, Termas de S.Vicente com 21, Freamunde 
com 17 e Silvares com 14 anunciantes, são as principais) e por uma lógica 
de dispersão que privilegia os alinhamentos dos principais eixos viários; o 
eixo da EN 207, à saída de Paços de Ferreira, é aquele com maior expressão, 
onde nos últimos anos se têm vindo a localizar as grandes superfícies de 
comercialização do móvel. 

QUADRO IV.II.8 - Matriz de localização dos serviços 

CONCELHOS TOTAL %sede concelho Outras aglomerações 

F e l g u e i r a s 1 7 8 5 4 , 5 Lixa, Sendim 
P e n a f i e l 1 5 5 4 9 , 0 Guilhufe, Termas 

S.Vicente 
P .Fe r re i r a 125 40,8 F reamunde 
Paredes 117 6 3 , 2 Cete 
Lousada 66 25,8 Silvares 
Castelo Paiva 19 15,8 Sobrado 
TOTAL 660 48,3 

Por tipologias de serviços, os Serviços Mistos (advogados e solicitadores, 
principalmente), os Serviços Financeiros, os Serviços ligados com o 
imobiliário (Gabinetes de Projectos e Compra e Venda de Imóveis, 
sobretudo) e os Serviços às Empresas (dominantemente os serviços fiscais), 
são aqueles cuja matriz urbana de localização é mais clara. A situação 
inversa engloba actividades como, sobretudo, os grossistas de mercearias, os 
transportes de mercadorias, a comercialização de equipamentos e produtos 
agrícolas e os grossistas de materiais de construção. Estes serviços, de uma 
forma espontânea, privilegiam uma lógica de "estrada-mercado", o que 
permite não só a disponibilidade de superfícies a preços menores, como 
também proporciona uma melhor operacionalidade de movimentação de 
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pesados e de cargas/descargas. Idêntica situação verifica-se, como já 
referimos, no Médio Ave. 

Relativamente aos perfis concelhios de especialização, o principal efeito 
discriminatório actua consoante o grau desigual de industrialização dos 
diferentes concelhos e também segundo as diferentes características das 
especializações produtivas. Ao contrário, as semelhanças devem-se ao 
desenvolvimento de serviços de carácter mais horizontal, ligados, sobretudo, 
com a dinâmica da construção imobiliária/dinamismo urbano, com o 
aumento do consumo/potencial demográfico e a proliferação de um maior 
número de formas de comércio retalhista e de serviços dirigidos ao 
consumidor final. 

No primeiro caso, os tipos de serviços que caracterizam os perfis locais de 
especialização envolvem sobretudo o comércio de máquinas e equipamentos 
para a indústria - caso típico dos concelhos mais industrializados de 
Felgueiras, Paços de Ferreira e Paredes. Aqui, o efeito de diversificação do 
perfil é também complementado com outras actividades mais horizontais, 
como os serviços financeiros e os serviços ligados com a gestão e a 
administração de empresas (sobretudo, como já vimos, os serviços fiscais). 

No segundo caso, aquele em que dominam as actividades mais horizontais, 
as diferenças inter-concelhias derivam sobretudo do seu desigual potencial 
demográfico e de consumo, da maior diversificação da base produtiva 
industrial, e/ou de melhores condições de centralidade ou de acessibilidade. 
Penafiel é o concelho que, dentro deste grupo, combina as duas situações, 
aliando um potencial demográfico razoável (cerca de 68000 residentes, em 
1991) com uma industrialização recente e diversificada mas incapaz de fixar 
uma fileira especializada de Serviços às Empresas; o tipo de actividades de 
serviços com maior peso não inclui nenhuma orientação especial para o 
comércio de máquinas, equipamentos e produtos para a indústria, 
articulando-se preferencialmente com o imobiliário, o comércio grossista 
ligado com a distribuição retalhista de bens de consumo individual, os 
serviços mistos, os serviços financeiros (mais na lógica da captação de 
poupanças) e os serviços à gestão e administração de empresas (orientando 
as suas clientelas potenciais para as pequenas empresas de comércio 
retalhista, grossista e de serviços ao consumidor final). Lousada e Castelo de 
Paiva, se bem que com valores absolutos incomparavelmente menores 
(sobretudo em Castelo de Paiva, onde os Serviços às Empresas são mais que 
residuais), acusam também uma certa concentração de formas de comércio 
ligadas com a actividade agrícola (máquinas agrícolas, sobretudo). 
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Uma análise mais desagregada de actividades, ver QUADRO IV.II.9, permite

nos conhecer mais em pormenor o conteúdo destas especializações. No grupo 
de concelhos em que o efeito da especialização industrial é mais nítido 
(Felgueiras/calçado, Paredes e Paços de Ferreira/madeiramobiliário), 
destacamse sobretudo os processos de integração vertical dos serviços em 
fileiras industriais especializadas. No outro grupo de concelhos a situação é 
bastante diferente, uma vez que, ou não se verificam índices de 
especialização industrial tão claros, ou a própria base industrial local é 
muito frágil. 

QUADRO IV.II.9 Perfis de especialização. Actividades de serviços com 
Quocientes de Localização >=2 e mais que um anunciante, por concelho 

C o n c e l h o Efeito fileira Serv iços " h o r i z o n t a i s " 
Felgueiras Máquinas para o Calçado Máq. Terraplanagem 

Solas e Cabedais 
Armazenistas de peles 
Represen tações 
Instalações industriais 
Agentes comerciais 
Despachantes 

Paços Ferreira Máquinas p/Madeira Armaz. Azeite 
Tintas e Esmaltes Reparação de motores 
Acessórios p/ a Indústria Agências de documentação 

I n f o r m á t i c a 
B o b i n a g e m / R e b o b i n . 

Paredes Máquinas para a Madeira Projectos Arq./Engenharia 
Tintas e Esmaltes Tractores (agentes) 

Solicitadores 
Ar condicionado 
Telecomunicações 
Publ ic idade 

Penafiel Armz.Mercear ias 
Comp. Seguros 
Captação de Água 
Material Eléctrico 
Máq. Const. Civil 
Equip/ Hotelaria 
Reparação de motores 

Lousada Artigos p/ Agricultura Transportes de Carga 
(?)Frutas Frescas Fer ro 

■ Técnico de Contas 

reduzidos de serviços. 
(?) Esta forma de comércio tanto pode acusar o efeito de ligação com a fileira agrícola, 

como se pode referir a formas grossistas de distribuição para o sector comercial 
de retalho. 
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3. Síntese da informação resultante das entrevistas locais. 

3.1.- Médio Ave 

3 .LI . - Médio Ave: síntese da informação resultante das entrevistas a 
empresas privadas de serviços 

O tipo de conclusões que a seguir se desenvolvem baseiam-se num conjunto 
de 23 inquéritos/entrevistas realizadas junto de 23 empresas de Guimarães 
(12 entrevistas); V.N.Famalicão (6) e St.Tirso (5). Para a selecção destas 23 
empresas optou-se por um critério de notoriedade local (a partir de 
contactos cruzados com informadores locais), privilegiando-se actividades 
de Serviços às Empresas relacionadas com a fileira têxtil-vestuário. Em 
termos espaciais, apenas considerámos os 3 concelhos de maior peso 
industrial . 

PERFIL DA AMOSTRA 

Dimensão 
Empresa 

N2 Tipo de Actividade 

<=5 3 Informática e con.3umívei3 

6 - 1 0 10 
Contabilidade (3);Trading (2);Publicidade (2);Seguro3 (1) 
Máqui na3 ( 1 ) ; Produtos Qui mico3 ( 1 ) 

1 1 - 1 5 3 T radi ng ; 1 nfo r máti ca ; Ga b.A rq ui tect u ra 
1 6 - 21 4 Máquin.83 ( 3 ) ; Informática 
30 1 Fotog rav u ra ( 1 nd .Têxti 1 ) 
77 1 Trading 
174 1 Transporte Mercadorias 

ANO DE FORMAÇÃO DA EMPRESA 

1958- 1976 2 Agente de Seguros; Transporte de Mercadorias 

1977 - 1979 5 Máquinas ( 2 ) ; Trading; Informática; Gab.Arquitectura 

1980- 1985 7 Publicidade ( 2 ) ; Informática ( 4 ) ; Máquinas ( 2 ) ; Trading (3) 

1986- 1990 9 Cor itabilidade (3 , ; FotograYura; Prod.Quimicos 

No conjunto, as 23 empresas ocupam 477 pessoas. Como se pode verificar no 
quadro acima, trata-se, em geral, de pequenos estabelecimentos (as 3 
empresas com mais de 30 pessoas correspondem a excepções cuja situação é 
muito específica, sendo muito pouco comum, no Ave, encontrarem-se 
empresas de serviços com esta dimensão, exceptuando-se as agências 
bancárias e algumas de seguros). 
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São também empresas, na sua maioria, muito recentes. As mais antigas 
correspondem a actividades de serviços mais convencionais, notando-se 
nitidamente uma progressiva diversificação e especialização nos anos mais 
recentes. Em comum, todas estas empresas possuem, de alguma forma, uma 
raiz local: as trajectórias dos sócios fundadores envolvem, na quase 
totalidade dos casos, uma naturalidade e/ou residência no concelho de 
localização da empresa; uma experiência de trabalho anterior numa 
empresa têxtil local (9 dos 23 casos) ou numa outra ligada ao mesmo ramo 
(7 casos, incluindo também algumas experiências prévias como profissionais 
liberais). A obtenção de um diploma específico médio ou superior é um 
factor re levante nas actividades de Contabi l idade, Informática, 
Arquitectura, Publicidade e Fotogravura, sendo também nestas actividades 
que, a par com as ligações ao Ave, se encontram frequentemente 
experiências profissionais anteriores que passaram por empresas do Porto. 
Neste último caso, envolvendo 7 empresas, essas experiências profissionais 
realizaram-se em empresas da mesma actividade. 

Todas as empresas se dirigem a uma clientela de proximidade (o próprio 
concelho e os 3 municípios mais industrializados do Ave) e privilegiam o 
contacto e o conhecimento pessoal como uma das principais estratégias de 
expansão do mercado e de vantagem da sua localização no Ave. Como 
mercados secundários e de pouco significado, são referidos mais 
frequentemente os concelhos de Braga, Barcelos, Felgueiras e o Porto. 

A clientela-tipo corresponde, dominantemente, ao universo das PME e, como 
seria de esperar (dado o carácter selectivo da amostra), à própria fileira 
industrial têxtil. As 4 únicas excepções a esta situação englobam a empresa 
de transportes (com ligações preferenciais às grandes empresas da região, 
para transporte de combustível), 1 empresa de publicidade (fotografia 
publicitária especializada), a empresa de fotogravura e uma pequena 
empresa de assessoria em engenharia química e venda de produtos 
químicos. 

Considerando a totalidade das empresas entrevistadas, cerca de 52% 
possuem este tipo de actividades industriais como clientela exclusiva; das 
restantes, cerca de 40% possui um volume de negócios superior a 50% 
também com clientes da indústria transformadora. O peso das clientelas 
correspondentes a outras actividades de serviços é, por isso, marginal. 

Na maior parte dos casos, trata-se de empresas com um único 
estabelecimento; as excepções a esta situação dizem respeito, sobretudo, às 
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quatro empresas de comercialização de máquinas e a duas empresas de 
comercialização de produtos de informática. Num destes últimos casos, a 
rede de estabelecimentos alargada ao Médio Ave e ao concelho da Maia 
inclui actividades complementares da comercialização de serviços e de 
equipamento de informática, tais como o equipamento de telecomunicações, 
o equipamento de escritório, a formação profissional e os serviços fiscais. No 
caso das máquinas, o perfil da "empresa-rede" (agentes e representantes, 
envolvendo participações mútuas no capital social através de algum dos 
sócios) possui uma lógica de localização que envolve uma central comum de 
importação (no Porto ou em Lisboa), e uma aproximação a mercados 
potenciais (Guimarães, Famalicão, Fafe, Felgueiras, Vizela-Guimarães, Póvoa 
de Varzim, Viana do Castelo, Covilhã, Minde, Coimbra e Castelo Branco, são 
localizações referidas pelas 4 empresas que entrevistámos, sendo também, 
na maioria, concelhos especializados na indústria têxtil-vestuário). 

A particularidade de a maioria das empresas entrevistadas possuírem um 
só estabelecimento (cerca de 74%), não anula o facto, já referido a propósito 
das empresas da AMP, de ocorrerem quase metade das situações (11 em 23 
empresas) em que se registam processos de aglomeração em "grupos", 
incluindo os exemplos das "empresas-rede" referidos acima. Exceptuando os 
casos da comercialização de máquinas (grupos assentes em redes de filiais e 
representantes) e da informática (uma actividade de Serviço às Empresas já 
com um certo grau de amadurecimento em termos da prossecução de uma 
estratégia de obtenção de economias de gama através de uma diversificação 
complementar intra-empresas do grupo, como foi exemplificado acima), os 
outros "grupos" são bastante embrionários e com uma lógica de formação 
menos dependente ,de afinidades comerciais ou tecnológicas e mais 
dependentes de trajectórias familiares de investimento de raiz industrial. O 
caso das "trading" constitui, no entanto, uma especificidade muito própria: o 
grupo inclui ligações a outros agentes (sociedades ou estabelecimentos 
autónomos) nos países de destino dos produtos e, ao nível local, ligações 
mais ou menos formais a empresas de confecção. Pela sua importância ao 
nível da reorganização local do sistema produtivo, desenvolveremos este 
caso à frente (ver, a) - A actividade "trading" - do "agente de compras" ao 
"gestor de encomendas"). 

A qualificação dos activos ocupados nos serviços é, genericamente, bastante 
elevada. Se retirarmos da amostra a empresa de transportes (são 174 
activos em que domina um grau de escolaridade inferior ao ensino 
obrigatório, 94% do total), as médias são as seguintes: 10.9% possui um grau 
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de licenciatura ou bacharelato; 23.1% um grau de ensino técnico; 39.6% um 
grau de ensino secundário equivalente ao actual 9o a 12° ano de 
escolaridade; e 26.1% um grau inferior ao anterior. 73% dos activos com um 
grau de ensino superior concentram-se em 10 empresas, englobando 
actividades como a Informática, o "Trading", a Publicidade e os Produtos 
Químicos. Por outro lado, 77% dos activos com um grau de ensino técnico 
concentram-se em 6 empresas: a Fotogravura, o "Trading" e as Máquinas. Ao 
contrário, o emprego mais desqualificado encontra-se nas actividades mais 
tradicionais (transportes e comercialização de máquinas). 

O tipo de procura de serviços gerado pelas próprias empresas de serviços 
revela uma generalizada situação de dependência do Porto para as funções 
mais especializadas, como a locação financeira, os serviços e produtos de 
informática, a revisão de contas, a formação de recursos humanos, as 
actividades ligadas com o transporte internacional (mercadorias e pessoas) e 
a hotelaria. 

Localmente, recorre-se, sobretudo, aos estabelecimentos bancários e de 
seguros, aos serviços de contabilidade, de informática, de venda de material 
de escritório e papelaria, de limpeza e de transporte local de mercadorias. 
Na quase totalidade dos casos, este tipo de recurso local a outros serviços 
faz-se no próprio concelho. 

Esta dualidade pode ser interpretada como um indicador da dificuldade de 
se conseguirem economias de aglomeração ao nível dos serviços. A 
proximidade e o efeito centrípeto do Porto, e da AMP, bem como o cenário 
da multicentralidade urbana do Vale do Ave, são os principais 
bloqueamentos a essa situação. Famalicão é quase unanimemente 
considerado como o centro urbano melhor posicionado no núcelo industrial 
do Ave. Guimarães, apesar da dimensão e da sua especificidade urbana 
como núcleo histórico, é fortemente penalizado por via da sua posição 
excêntrica face às actuais ligações com o Porto. Fora do Médio Ave, Braga é 
referenciada sobretudo pela diversidade dos serviços ligados com o 
consumo final (comércio, ensino e lazer) e pelas vantagens ao nível do 
quadro de vida (custo da habitação e diversidade da oferta de serviços, 
nomeadamente nas áreas da educação e da formação profissional); aqui, as 
potencialidades do mercado para os serviços às empresas industriais são 
consideradas muito reduzidas, dada a pouca expressão do potencial da 
procura local (como se pode verificar na Fig.IV.L9, o peso da indústria 
transformadora no concelho de Braga está bastante aquém do de qualquer 
dos concelhos do Médio Ave; para além disso, do ponto de vista logístico, 
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Braga situa-se já nas margens da área mais fortemente industrializada do 
Norte Litoral). 

Estas são, em traços gerais, as principais conclusões que se retiram das 
entrevistas realizadas. No ponto seguinte, faremos algumas reflexões sobre o 
tipo de protagonismo que determinadas funções de serviços desempenham 
na sustentação e na modernização do sistema produtivo têxtil do Ave (tendo 
em conta, aqui, apenas algumas das actividades organizadas sob forma 
empresarial privada que constituíram esta amostra). Trata-se, sobretudo, de 
funções com uma lógica "vertical" de inserção no mercado, ou seja, de 
actividades de serviços direccionadas para a especificidade da procura 
potencial gerada pela fileira têxtil/vestuário. Dadas as economias de escala e 
de aglomeração que o sistema têxtil/vestuário do Ave oferece, no seu 
conjunto, a lógica da inserção "vertical" é aquela que melhor permite 
aprofundar a especialização, a qualificação e a expansão dos serviços no 
Médio Ave. Uma tal situação constitui a única via para uma tendência 
crescente de especialização e de interdependência, capaz de constituir 
alternativa a uma mera subalternidade hierárquica face ao Porto e à AMP. 

Metodologicamente apresentaremos os resultados por sub-sectores: 

a) A actividade "trading" - do "agente de compras" ao "gestor de 
encomendas". 

Genericamente, classificam-se como "tradings" as actividades relacionadas 
com a mediação comercial, normalmente de exportação. Na verdade, esta 
actividade pode ser desenvolvida por "Tradings" propriamente ditas -
empresas comerciais com uma grande componente financeira que compram 
o produto (ou leque de produtos) para depois o colocarem nos mercados de 
destino; por "agentes de compras" - comissionistas que operam por conta 
exclusiva de uma ou várias empresas importadoras (normalmente cadeias 
de distribuição, grossistas, marcas, vendas por catálogo, etc.); ou por 
"agentes de vendas" - comissionistas que operam por conta de um ou vários 
fabricantes, cuja função é a de representarem esses fabricantes nos 
mercados de destino. 

A imagem convencional que se tem deste sector no Ave é a do agente de 
compras. Trata-se, na maior parte dos casos, de operadores individuais ou 
de pequenas estruturas empresariais que, a troco de uma comissão paga 
pelo cliente estrangeiro, se encarregam de fazer contratos de produção com 
empresas industriais locais (os "fornecedores"). Esta actividade de mediação 
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comercial contém, em geral, um desequilíbrio de poder negocial muito 
grande. Frequentemente, a acção do agente traduz-se na imposição do preço 
que o cliente está disposto a pagar e por um esmagamento do preço à 
produção; os modelos, quantidades e prazos de fabrico são também impostos 
pelo cliente que o agente representa. 

Apesar do carácter aparentemente parasitário desta actividade, uma espécie 
de mediador da sub-contratação internacional, este esquema funciona como 
um dos pilares de sustentação de empresas industriais de pequena 
dimensão e sem possibilidades de acesso ao mercado exterior por outras 
vias. O agente é o veículo de ligação a esse mercado, o portador das 
tendências de moda e da informação sobre as condições de produção e os 
preços em países produtores concorrentes. No desempenho da sua 
actividade, o agente desempenha também outro tipo de funções, 
normalmente ao nível do cumprimento dos prazos de produção e do 
controlo de qualidade. 

No fim de contas, a existência do agente é um indicador do domín io das 
estruturas de criação/distribuição final, das marcas internacionais, sobre as 
estruturas de produção. Esta situação torna-se cada vez mais evidente em 
todos os produtos-moda (vestuário e calçado, sobretudo) e faz-se 
acompanhar ou de uma crescente concentração e internacionalização desses 
distribuidores (grandes armazéns, distribuidores por catálogo, ou marcas 
tipo C&A, Corte Inglês, Marks & Spencer, Benetton, La Redoute, etc.), ou de 
uma proliferação de cadeias de "lojas de marca" em regime de "franchising" 
(Boss, Prenatal, Don Algodon, Rodier, etc.; ao nível nacional, o caso mais 
conhecido, e também um dos poucos, é o da cadeia "Cenoura", no ramo da 
roupa para criança). Por outro lado, a crescente internacionalização e o 
poder comercial associado a estas formas de distribuição retiram cada vez 
mais às empresas industriais exportadoras (e às outras, por invasão do 
mercado interno e por uma "cultura de consumo" cada vez mais associada à 
etiqueta e à marca) a possibilidade de controlarem minimamente os seus 
mercados e, concomitantemente, de produzirem as suas próprias marcas e 
modelos. Como indicador, veja-se, por exemplo, a perda progressiva de 
importância e depois, o desaparecimento, da PORTEX, uma feira industrial 
internacional, direccionada, em princípio, para a promoção internacional dos 
produtos nacionais (PORTEX, para o vestuário e PORTEX-LAR para o têxtil-
lar). 

A tendência para uma progressiva rotação das colecções, diversificação dos 
modelos, diminuição dos prazos de produção e diminuição das séries 
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produzidas, precipitou também a inadequação dos segmentos de produção a 
montante da confecção. Seja pela não adaptação da capacidade de produção 
instalada e da tecnologia usada à variabilidade quantitativa e qualitativa da 
procura, seja por atrasos na modernização tecnológica, do não 
acompanhamento da inovação do produto, etc., a indústria de fiação, 
tecelagem e acabamento instalada no Ave assistiu, a pouco e pouco, à perda 
dos seus clientes locais que, por sua vez, recorrem cada vez mais à 
importação de fios e tecidos. Mais do que na indústria de vestuário, é 
sobretudo nesses sectores a montante que a actual crise se sente com 
particular profundidade. No contexto actual do domínio das organizações 
internacionais de comercialização final, estes segmentos produtivos situam-
se no início de uma cadeia de produção cuja lógica de estruturação se 
desenrola dominantemente de jusante para montante, o que limita ainda 
mais a sua capacidade de ajustamento ao sistema. 

Não sendo previsível a modificação deste estatuto de dependência em 
relação ao poder crescente dos distribuidores internacionais, a saída do ciclo 
vicioso da competitividade baseada no baixo custo da mão-de-obra e no 
produto de baixa qualidade implica uma dinâmica de "dependência 
i n t e r a c t i v a " que oriente as empresas para produtos de maior valor 
acrescentado, de maior qualidade e de maior incorporação em moda. Sem 
valor acrescentado não será possível potenciar a produtividade que é 
exigida a uma mão-de-obra pouco qualificada e mal paga. Por outro lado, o 
aumento dos salários e o investimento na formação profissional só podem 
ser possíveis se aumentar o nível VAB+Produtividade física do trabalho. E 
exactamente aqui que volta a pôr-se a questão dos intermediários da 
comercialização internacional e do papel que estes podem desempenhar na 
sustentação da competitividade do sistema. 

Os novos "gestores de encomendas" que contactámos no Ave são empresas 
com uma certa dimensão (uma delas com cerca de 80 pessoas), cujo 
posicionamento no mercado não se resume à tal lógica predatória típica do 
agente de compras. Em geral, este novo tipo de empresa comercial 
representa uma ou várias marcas de vestuário (arrumadas segundo as 
características do mercado consumidor nórdico, inglês, alemão, etc.) de 
qualidade média ou acima da média. Em função dos modelos desenvolvidos 
pelo cliente, o papel destas empresas é o de montarem toda a operação de 
compra de matéria-prima, produtos semi-finais, produção e, para além do 
preço, garantirem o cumprimento de condições exigentes de qualidade e de 
prazo de entrega. Os tecidos e acessórios ou são importados (cada vez mais) 
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ou são comprados no mercado nacional. A produção envolve um número 
variável de empresas consoante o tipo da encomenda ou o volume da série. 
O sucesso da operação depende dum conhecimento muito bom da 
capacidade produtiva local e do estabelecimento de relações de confiança 
mútua. Estamos, portanto, longe da tal atitude imediatista e predatória do 
agente de compras convencional. Estas novas empresas necessitam de um 
perfil de qualificação maior, de maiores necessidades de custos fixos e de 
estruturas organizacionais mais complexas e departamentalizadas (controlo 
de qualidade, acompanhamento da produção, apoio ao modelismo, 
embalagem, armazém, produção de amostras, etc.). 

Este tipo de operadores prefigura-se, assim, como uma das instâncias 
reguladoras de um sistema produtivo caracterizado pela grande 
fragmentação dos estabelecimentos produtivos. A sua acção é duplamente 
pedagógica (ajuda o fabricante a evoluir para os requesitos de moda e 
qualidade do produto) e selectiva (isto é, tende a envolver as empresas mais 
capazes de acompanhar a inovação e a qualidade), funcionando como um 
elemento de flexibilização, de aumento da fluidez de relacionamento e de 
adaptabilidade do sistema produtivo ao mercado internacional. 

À escala micro, dificilmente se pode assemelhar uma empresa destas ao 
departamento comercial de uma empresa industrial. A eficiência comercial 
(resultante, ao mesmo tempo, do conhecimento profundo do mercado 
internacional e das potencialidades produtivas locais) só funciona à escala 
do sistema e da versatilidade que este permite. O "gestor de encomendas" é 
o elemento organizador de uma arquitectura móvel de várias empresas 
industriais que varia consoante a tipologia, a dimensão e os prazos de 
produção da encomenda. 

Do lado das empresas industriais, esta redistribuição de papéis reproduz 
uma situação de dependência que dificilmente pode ser ultrapassada, dadas 
as características da organização dos mercados dos produtos-moda, por um 
lado, e a fragilidade que genericamente caracteriza o universo das PMEs do 
Vale do Ave, por outro. 

b) A comercialização de máquinas - a actividade comercial e a difusão da 
informação tecnológica. 

A primeira imagem que se tem de uma empresa de comercialização de 
máquinas e equipamentos é a de uma actividade meramente comercial. 
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Genericamente, a empresa de máquinas representa em exclusivo uma ou 
várias marcas internacionais de máquinas (alemãs, italianas e japonesas, 
sobretudo); umas vezes essa representação é directa, outras corresponde a 
um agente de distribuição local que faz parte de uma rede de 
comercialização mais vasta e que possui uma única central de compras para 
o mercado nacional. De uma forma ou de outra, a existência destes 
operadores reflecte uma situação de dependência face a empresas 
produtoras de tecnologia que, como é o caso, não fazem parte da 
especialização industrial portuguesa. 

O volume de negócios de uma empresa deste tipo é, normalmente, composto 
por duas parcelas: uma quota maioritária de vendas de máquinas e peças; e 
uma quota residual de prestação de serviços pós-venda, sobretudo ao nível 
da manutenção e da assistência técnica. O cliente-tipo corresponde, 
normalmente, à PME, dado que as grandes empresas funcionam, mais 
frequentemente, em relação directa com o construtor internacional das 
máquinas e possuem internamente o seu próprio departamento de 
engenharia industrial e de manutenção. 

Apesar de residual, a prestação dos serviços constitui um factor primordial 
em termos de estratégia de mercado. Uma má assistência técnica em termos 
de rapidez de resposta e de qualidade da prestação pode comprometer o 
sucesso comercial que, por isso, não depende apenas do custo/qualidade do 
equipamento vendido. Para além destes serviços, as empresas comerciais de 
máquinas são também solicitadas para a prestação de serviços de assessoria 
tecnológica e mesmo para projectos "chaves-na-mão" para o equipamento 
de empresas. Para além disso, actuam também ao nível do mercado de 
máquinas usadas, mercado esse que é favorecido pela alta taxa de 
mortalidade das pequenas empresas, pelos ciclos de renovação tecnológica e 
pela grande procura difusa de máquinas para produção ao domicílio. 

Tendo um conhecimento actualizado da evolução tecnológica internacional 
(através dos contactos com a marca ou marcas que representam), e um 
relacionamento muito estreito com o cliente local (jogam-se aqui vantagens 
de proximidade física e cultural), as empresas de comercialização de 
máquinas funcionam como um elo fundamental ao nível da difusão da 
inovação tecnológica e do efeito de demonstração. Preenchem, assim, um 
vazio muito frequente que é o da falta de informação tecnológica actualizada 
junto dos pequenos industriais locais. As melhores empresas de 
comercialização de máquinas e equipamentos possuem mesmo contratos de 
requalificação profissional e estágios junto do fabricante, de modo a 
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prepararem os seus técnicos de montagem, assistência e reparação, bem 
como os técnicos comerciais, para o conhecimento das inovações 
progressivamente introduzidas nesses equipamentos (controlo numérico, 
automação parcial ou completa, introdução de tecnologia electrónica, etc.) 

Acontece também que, frequentemente, estes agentes prestam um serviço 
de sustentação financeira que é importante no contexto da generalizada 
fragilidade das empresas clientes a este e outros níveis. Esse suporte pode 
funcionar através das condições de pagamento, da prática do pagamento a 
prestações, da mediação no acesso a sistemas de locação financeira, ou, 
mesmo, do acesso ao crédito internacional. A empresa industrial beneficia, 
por isso, de condições favoráveis para a amortização do investimento no 
equipamento e na modernização tecnológica. 

c) Outros serviços especializados: a lógica da extensão da fileira industrial às 
actividades especializadas de serviços. 

Do universo das empresas contactadas, destacaremos duas que, pela sua 
especificidade e pela qualidade dos serviços que prestam, se diferenciam 
radicalmente do tipo de serviços rotineiros que é vulgar encontrar nos 
centros urbanos de "segunda linha" (não metropolitanos). Enquanto nos dois 
casos anteriores vimos questões ligadas com a função dos serviços enquanto 
mediadores activos da inserção internacional do sistema produtivo local, a 
situação agora é algo distinta: trata-se de actividades que reforçam a lógica 
da articulação local do "sistema flexível de produção" e que, pelo seu 
conteúdo inovador, participam nutn processo de modernização e de ruptura 
com saberes e procedimentos tradicionais. 

A primeira dessas funções é a dos serviços de CAD (Desenho Assistido por 
Computador) para a indústria do vestuário. Trata-se de empresas cuja 
função é a de fazer escalonamentos e optimização de corte directamente 
para pequenas empresas industriais (até 100-120 operários), ou para 
empresas "gestores de encomendas" do tipo dos que referimos 
anteriormente. Para além da disponibilidade recente desta tecnologia e dos 
custos que ela permite reduzir (embora o investimento não seja viável em 
confecções de pequena dimensão, favorecendo, portanto, a exteriorização 
deste serviço), uma das grandes vantagens no uso da tecnologia CAD 
prende-se com a complexidade das peças produzidas (100 e mais 
componentes por peça de vestuário, em muitos casos) e com o custo 
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crescente dos tecidos utilizados (o que obriga a reduzir ao máximo os 
desperdícios). 

A empresa que entrevistámos (que referiu ser a única do género no Médio 
Ave) salientou-nos as dificuldades que as pequenas empresas têm em se 
aperceberem dos incrementos que a tecnologia CAD permite e, por isso, do 
papel "pedagógico" e de demonstração que tem que ser realizado a este 
nível. Referiu-nos também, apesar do contexto generalizado da crise, o 
mesmo cenário de sobrevivência selectiva a que já nos referimos a 
propósito dos "gestores de encomendas": têm mais possibilidades de 
sobrevivência as empresas que se inserem em mercados europeus cuja 
lógica é a da pequena série, da grande qualidade, da maior rotação e 
diversificação dos produtos; sendo, por isso, empresas ligadas a uma 
estrutura internacional de comercialização de marcas, e empresas que 
garantem o cumprimento dos prazos de produção e a qualidade da 
confecção. Ao contrário, a crise afecta sobretudo um número maioritário de 
empresas cuja lógica tem sido a da mera subcontratação internacional em 
produtos de baixa qualidade; aqui, a tendência para o esmagamento dos 
preços à produção revela-se cada vez mais insustentável, ao mesmo tempo 
que a dimensão das séries, a menor pressão do prazo curto de fabrico e os 
menores requesitos de qualidade favorecem a relocalização dos contratos de 
produção para os países de mão-de-obra ainda mais barata que Portugal 
(nos Novos Países Industrializados do SE asiático, por exemplo). 

A segunda actividade de serviços é a Fotogravura. Trata-se de empresas 
cuja função é a de fazer a selecção de cores e preparar matrizes usadas 
sobretudo na tinturaria e estamparia de tecidos, nomeadamente de têxteis-
lar. Complementarmente, a disponibilidade de uma tecnologia e de 
profissionais gráficos pode orientar estas empresas para outros segmentos 
do mercado, como sejam as artes gráficas e o design de tecidos. O volume de 
investimentos (entre 500 000 e 1 milhão de contos), o imperativo de evoluir 
para tecnologias mais sofisticadas (CAD/CAM gráfico e tecnologia de 
impressão laser ) e a necessidade de formar e fixar bons profissionais 
técnicos e criativos têm feito evoluir este tipo de serviços para uma 
organização em empresas com uma dimensão já apreciável (no caso, cerca 
de 35 pessoas permanentes) e altamente especializadas. Quanto ao cliente-
tipo deste género de serviços, o panorama é o inverso do anterior; trata-se, 
dominantemente, de grandes empresas dos sectores da tinturaria, 
estamparia e têxtil-lar (acessoriamente também as empresas de artes 
gráficas). A visualização da crise é, no entanto, semelhante: aponta-se a 
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generalizada falta de qualidade e a rigidez de resposta à variabilidade e 
rotação da procura. O prognóstico é, por isso, da forte redução do potencial 
produtivo actualmente existente e a sobrevivência de empresas 
tecnologicamente modernizadas, a trabalharem para mercados 
internacionais e geridas por empresários "a 100%". Ao contrário, indicam-se 
as dificuldades de um tecido industrial maioritariamente passivo, com 
formas de gestão pouco profissionalizadas, tecnologicamente obsoleto e 
pouco especializado. Contrariamente àquilo que acontece no sector do 
vestuário, parecem existir no têxtil-lar mais margens de liberdade para a 
criação de um design próprio e para uma menor dependência das estruturas 
de comercialização final. Ao mesmo tempo, a ocorrência de empresas neste 
sector já com uma dimensão apreciável permite a obtenção de economias de 
escala e de um potencial organizativo mais ajustado à prossecução de 
políticas próprias de comercialização. 

3.1.2 - Médio Ave - síntese da informação resultante das entrevistas a 
instituições não empresariais 

Contrariamente ao que se verifica no Vale do Sousa, a malha institucional de 
funções de serviços ligados com a especialização industrial local envolve já 
um conjunto diverso de instituições, das quais passaremos a caracterizar as 
principais: o Centro Tecnológico da Indústria Têxtil e do Vestuário - CITEVE, 
o Centro de Informação e Dinamização Empresarial - CIDE, e a Universidade 
do Minho. Pela sua importância e dinâmica iremos também referir o papel 
de duas instituições, entretanto criadas na região, a Associação 
Universidade/Empresa para o Desenvolvimento - TECMINHO - e o Instituto 
de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica do Minho - IDITE-Minho. Fora 
desse âmbito, mas com grande impacte esperado no Médio Ave, faremos 
também o ponto da situação do projecto do Pólo das Taipas do Parque de 
Ciência e Tecnologia do Porto. 

CITEVE- O Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal, 
foi criado ao abrigo do DL. n° 249/86 de 25 de Agosto. Pelo Acordo 
Constitutivo, assinado em 8 de Maio de 1989, são sócios fundadores: o 
LNETI (Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial), o 
IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao 
Investimento), 11 Associações sectoriais e 255 Empresas privadas. A sede 
do CITEVE está localizado em Vila Nova de Famalicão, prevendo-se em 
meados de 1993 a re-instalação num novo edifício, também em Vila Nova 
de Famalicão (localizado junto à estrada de ligação com Guimarães); existe 
uma delegação do CITEVE na Covilhã. Os Centros Tecnológicos são Pessoas 
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Colectivas de Utilidade Pública, sem fins lucrativos, gozando de autonomia 
financeira e técnica e dispondo de património próprio. A implementação 
recente dos diferentes programas do PEDIP, tem permitido aos CT(s) uma 
maior disponibilidade de meios financeiros e uma apreciável dinâmica de 
crescimento e diversificação das suas funções. 

O CITEVE é Organismo de Normalização Sectorial (ONS), possuindo 4 áreas 
laboratoriais no âmbito da Física Têxtil, Química Têxtil, Padronização e 
Acondicionamento. Os serviços prestados por estes laboratórios dizem 
respeito a análises, ensaio e controlo de qualidade de produtos e matérias 
primas têxteis. O Departamento de Qualidade, desenvolve funções ao nível 
da n o r m a l i z a ç ã o , c e r t i f i c ação de produtos e e m p r e s a s , 
etiquetagem/marcação e sistemas de qualidade. O Departamento de 
Informação Sectorial reúne alguma informação e documentação têxtil, 
permite o acesso a bases de dados e a informação sobre tecnologias, marcas, 
patentes, etc. O Departamento de Transferência de Tecnologia e Design 
possui unidades técnicas de demonstração, particularmente ao nível do CAD. 
O Departamento de Consultoria Especializada, envolve o acesso a uma bolsa 
interna e externa de consultores e peritos internacionais em áreas como, 
sobretudo, o Design, as tecnologias e os processos de fabrico. Ao nível da 
cooperação, o CITEVE, relaciona-se com instituições nacionais e 
internacionais, nomeadamente, as Universidades, o Interwollab e o UICPT 
(estruturas congéneres in ternacionais) , os Organismos da CE 
(particularmente a DG XXIII), O Instituto Português da Qualidade, o Centro 
Português de Design, o ICEP, o LNETI e as associações sectoriais. Em Vila 
Nova de Famalicão possui um efectivo de cerca de 30 pessoas, sendo um 
terço licenciadas. 

O perfil do CITEVE caminha, por isso, para o cumprimento das expectativas 
quanto às funções que genericamente são atribuídas aos CT(s) no âmbito do 
apoio à indústria (ver CAp.I): 

- Análises e ensaios em núcleos laboratorias especializados. 
- Apoio técnico e tecnológico (auditorias técnicas, lay-out, processos, 

tempos e métodos, automação, controlo,...) no âmbito das matérias 
primas, processos e produtos. 

- Unidades de projecto e automação. 
- Informação Técnica, Bases de Dados e Documentação. 
- Acções de Demonstração. 
- I&D aplicado (normalmente por contrato). 
- Metrologia, verificação e calibragem de equipamentos e produtos. 
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- Normalização (Organismos de Normalização Sectorial). Apoio às 
Comissões Técnicas Sectoriais para a normalização; representação 
de Portugal no CEN - Comité Europeu de Normalização. 

- Certificação (Laboratórios Certificados). 
- Qualidade (Organismos de Certificação Sectorial Creditados pelo 

IPQ; apoio à implementação de sistemas de garantia de qualidade) 
- Centros de Competência 

Tal como os outros CT(s), o CITEVE está a consolidar uma rede de 
relacionamento institucional, situação que é crucial na questão do acesso à 
informação sobre novas tecnologias e produtos (particularmente em relação 
à I&D aplicada, realizada em universidades e laboratórios) e na 
disponibilização de técnicos qualificados. Este posicionamento em rede é 
importante no processo de mediação que os CT(s) devem desempenhar 
como canais privilegiados de contacto entre as empresas (com quem devem 
estar física e funcionalmente próximos, o que facilita uma função de "caixa 
de ressonância" dos principais problemas com que se debatem as empresas), 
as instituições que desempenham papéis importantes na formação de 
recursos humanos para a indústria, e as instituições de desenvolvimento e 
investigação aplicada. Para além das funções rotineiras no âmbito da 
testagem e certificação de produtos, só assim os CT(s) podem cumprir 
plenamente o papel que lhes é reservado como instrumentos da política 
industrial nos vários campos da melhoria da qualidade dos produtos, da 
produtividade, do acesso à inovação, da transferência de tecnologia, da 
modernização, etc., através de uma acção pedagógica contínua, da 
prossecução de efeitos de demonstração tendentes a estimular e a captar 
um universo cada vez maior de empresas, no sentido de aumentar a sua 
eficiência e a sua competitividade. 

No âmbito das propostas contidas na OID, o CITEVE corresponde à filosofia 
da proposta para a criação de um Centro Tecnológico da Indústria Têxtil 
para o Vale do Ave (à data da OID existia já o ante-projecto de instalação do 
Centro no concelho de Vila Nova de Famalicão). 

Nos objectivos dessa proposta, recomendava-se uma forte articulação com 
outras instituições, nomeadamente com o CIDE e com um INT- Instituto de 
Novas Tecnologias, também a criar. Do CIDE falaremos a seguir. Do INT, uma 
iniciativa que partiu da Universidade do Minho, esperava-se que ele 
traduzisse um perfil institucional de um organismo de I&D aplicado, uma 
espécie de "interface" entre a Universidade/LNETI e o Centro 
Tecnológico/empresas. Conseguir-se-ia assim dividir claramente as funções 
de rotina e apoio técnico para o Centro Tecnológico e concentrar recursos 
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humanos e materiais numa instituição de I&D aplicado que aproveitasse 
plenamente os efectivos universitários e que gerisse projectos conjuntos em 
íntima ligação com as empresas; em termos de investigação, a universidade 
ficaria sobretudo com funções ao nível da investigação de base e com 
projectos não dependentes das necessidades imediatistas das empresas. O 
EDITE - Minho, pelas suas características pretende, nalgumas áreas, 
responder parcialmente a esta necessidade. No' entanto, a arquitectura de 
relacionamento institucional não veio a ser conseguida. O CITEVE prossegue 
políticas próprias, o mesmo acontecendo com a Universidade do Minho; 
sobre o O D E é ainda demasiado cedo para fazer essa avaliação. 

CIDE - A proposta de criação de um Centro de Informação e 
Dinamização Empresarial para o Vale do Ave, contemplava, no quadro 
das acções contidas na OID, um projecto ambicioso que abrangia um leque 
de funções de serviços dominantemente orientadas para as PME. 
Resumidamente, apontava-se para uma instituição capaz de desempenhar 
funções de: 1. Apoio técnico para a formalização de candidaturas aos 
instrumentos e incentivos de apoio ao investimento; 2. prestar assessoria 
nos domínios da organização empresarial e engenharia financeira; 3. 
organizar redes de informação e bases de dados no âmbito da informação 
tecnológica, fiscal, comercial, sistemas de incentivos, etc., através de um 
serviço*de VIDEOTEX; 4. organizar exposições e sessões de animação no 
domínio do estilismo, criação, qualidade, etc.; e 5. colaborar com outras 
unidades operacionais da OID, nomeadamente na avaliação das necessidades 
de formação. O perfil então proposto para o CIDE recomendava um 
relacionamento preferencial com o IAPMEI- Instituto de Apoio às Pequenas 
e Médias Empresas e ao Investimento, e com o ICEP- Instituto do Comércio 
Externo de Portugal, no sentido de aumentar a eficiência do CIDE na sua 
componente de extensão industrial e de aproximação, de interlocutor 
privilegiado da informação para as PME. Para além das instituições citadas, 
o arranque do CIDE contaria também com o envolvimento das associações 
empresar iais . 

Seguindo este perfil, presseguiam-se alguns dos principais objectivos de 
estratégia da OID, nomeadamente, na valorização do espírito de iniciativa 
empresarial, na modernização e diversificação do perfil de especialização 
industrial, no reforço da capacidade local de fixação de serviços e no 
aumento da fluidez de circulação e de acesso à informação (cf.CDEE, 1989) 

O CIDE iniciou a sua actividade em Julho 1992, localizando-se em St°. Tirso, 
tendo sendo financiado em 75% pelo PRO AVE- Programa Operacional do 
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Vale do Ave e em 25% pelos seus associados: o IAPMEI, o ICEP, a UN AVE 
(união composta por associações concelhias locais), a Associação Industrial 
do Minho, a Associação Industrial Portuense, o INESC- Instituto de 
Engenharia de Sistemas e Computadores, a NET (Novas Empresas e 
Tecnologias, SA), a TECMINHO, o Banco de Fomento Exterior e a Caixa Geral 
de Depósitos (embora não previsto na OID, a inclusão da componente 
financeira poderá ser vantajosa na maior rapidez de tomada de decisão de 
apoio financeiro a projectos). 

Segundo a actuai direcção, as associações sectorias têxteis não estão 
presentes por dois motivos: o de não trazerem para o CIDE uma fracturação 
e uma conflitualidade já existente entre elas, e o de o CIDE estar empenhado 
na promoção da diversificação do tecido produtivo local. Com um orçamento 
de cerca de 90 000 centos para o ano de 1992/93, compõe esta instituição 
um corpo técnico constituído por um gestor e 2 técnicos superiores. A 
evolução deste perfil técnico aponta para o aumento de uma equipa 
polivalente e para a consolidação de uma rede de consultores capazes de 
adquirir uma capacidade de resposta adequada à diversidade das 
solicitações das empresas. 

Nesta primeira fase, o CIDE anuncia-se como um "interface" da mediação 
entre as PME e outras instituições (nomeadamente o ICEP e o IAPMEI). Das 
3 componentes inicialmente propostas, o CIDE privilegia sobretudo a 
componente de extensão industrial. Actualmente, as principais linhas de 
estratégia correspondem a: 

- realização de auditorias estratégicas a PME com dificuldades, mas 
com claras potencialidades de uma melhoria do seu desempenho. Esse tipo 
de serviço faz-se acompanhar de um papel pedagógico e de divulgação de 
documentação de interesse para essas empresas, abrindo, ao mesmo tempo, 
canais preferenciais de contactos para outras empresas e instituições 
especializadas no tipo de problemas que forem detectados (organismos e 
laboratórios, centros tecnológicos, centros e escolas de formação profissional, 
empresas de consultadoria, assessores, potenciais parceiros para "joint-
ventures", etc.). Espera-se que esta selecção inicial de empresas possa 
constituir um efeito de demonstração e de aumento de visibilidade do CIDE, 
contribuindo também para a formação da imagem de uma nova instituição 
que, explicitamente, não se dirige às grandes empresas (estas com quadros, 
recursos, contactos e poder que as PME não têm) e àquelas que estão em 
processos irreversíveis de inviabilização e falência; 
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- apoio na preparação e encaminhamento de candidaturas a fundos 
e sistemas de incentivos ao investimento, nomeadamente o SINDAVE-
Sistema de Incentivos ao Desenvolvimento do Vale do Ave. Implicitamente, 
o CIDE propõe-se desempenhar aqui um papel de triagem e de garantia do 
interesse e da qualidade dos candidatos e das candidaturas. Juntamente com 
a realização das auditorias (primeiro ponto), esta função vai permitir ao 
CIDE alguma capacidade de auto-financiamento que se quer ver aumentada 
no futuro; 

- promoção de uma maior divulgação exterior das potencialidades 
e da imagem do Vale . do Ave, na tentativa, sobretudo, de captar 
investimento externo na lógica da diversificação. Neste ponto, o CIDE 
trabalha em complemento com o ICEP e com o IAPMEI, tendo sido já 
contactado para prestar indicações sobre as condições locais de 
investimento, por parte de empresas nacionais e estrangeiras; 

- aumento do conhecimento dos principais problemas com que se 
debate a modernização da fileira têxtil/vestuário. Para este propósito foi 
estabelecido um protocolo com o Departamento de Gestão da Universidade 
Católica do Porto, no sentido de se fazer um estudo a 4 empresas-piloto, 
alargando sucessivamente a rede de contactos para o aumento do 
conhecimento sobre as lógicas de coesão das fileiras produtivas e o 
funcionamento do sistema industrial têxtil. 

- UM-Universidade do Minho - Instalada recentemente no Campus de 
Azurém, Guimarães, a Escola de Engenharia da Universidade do Minho, é, no 
quadro da prestação de serviços de ensino superior técnico e tecnológico, a 
instituição com maior impacte na região. No Vale do Ave, para além desta 
escola existe a Universidade Lusíada em Vila Nova de Famalicão (instituição 
privada, que confere o grau de licenciatura em Engenharia Têxtil e do 
Vestuário, Engenharia Electrónica e Informática, Tecnologia e Gestão, 
Contabilidade, Arquitectura, e Design Industrial) e um projecto para a 
criação de um Politécnico, onde, de resto, a UM está envolvida. 

A Escola de Engenharia está organizada em 8 departamentos, tendo 
evoluído numa dinâmica recente muito acentuada, baseda numa articulação 
de áreas técnicas e científicas específicas envolvidas num sistema de 
funcionamento interactivo. Para além das 14 licenciaturas em engenharia 
distribuidas por esses departamentos, existem também 13 Mestrados ou 
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Cursos de Especialização (QUADRO IV.II.11). Todos os departamentos 
mantêm uma actividade de investigação regular e participam em projectos 
de desenvolvimento industrial de sua própria iniciativa, isolados, ou em 
cooperação com outras entidades nacionais e estrangeiras. Para além dos 50 
laboratórios afectos aos diferentes departamentos, existem três centros de 
investigação: o Centro de Ciências e Engenharia de Sistemas, o Centro de 
Ciência e Tecnologia Têxtil e o Centro de Ciências e Tecnologia dos Materiais. 
Complementarmente, existem fortes ligações com o meio empresarial, 
autarquias e outras instituições públicas e privadas, institucionalizadas 
através das estruturas de interface (IDITE-MINHO e TECMINHO, sobretudo, 
de que falaremos no ponto seguinte, a propósito do envolvimento da UM no 
projecto do pólo Taipas do PCT-P, Parque de Ciência e Tecnologia do Porto). 
Em 1991, as actividades da Escola eram asseguradas por um corpo de 182 
docentes/investigadores, 23 técnicos e 10 administrativos. O corpo discente 
era, no mesmo ano, composto por cerca de 2 564 alunos. 

Voltando aos cenários propostos pela OID, interessa aqui sobretudo salientar 
o contributo da UM-Escola de Engenharia, na dinamização e na 
diversificação da oferta de ensino superior tecnológico no Vale do Ave. 
Como se pode verificar no QUADRO IV.II. 10, para além da importância dos 
ramos da engenharia ligados coma indústria têxtil/vestuário, o panorama 
em 190/91 é já o de uma grande diversificação. Essa diversificação 
contempla, ao mesmo tempo, áreas horizontais como são o caso da 
Engenharia de Sistemas e Informática (o curso com maior número de 
frequência de alunos e um dos mais prestigiados) e áreas especializadas 
como são os casos da Mecânica e dos Polímeros. 

- 401 -



QUADRO IV.II.10 - Escola de Engenharia da UM, 1990/91. 

Departamento Licenciaturas Grau NBde 
Laborat. 

Alunos 
9 0 / 9 1 

NBde 
Laborat. 

Alunos 
9 0 / 9 1 

Ciências de Engenharia 
Eng. Biológica Licenc. 

1 0 
161 

Engenharia Civil 
Eng. Civil Licenc. 

1 
328 

Electrónica Industrial 
Eng. Electrónica Industrial Licenc. 

1 0 
2 0 2 

Informática 
Eng. Informática de Gestão 
Eng. de Sistemas e Informática* 

Licenc. 
Licenc. 

4 
6 8 

6 7 7 
Eng. dos Polímeros 

Eng. dos Materiais 
Eng. Polímeros 

Licenc. 
Licenc. 

6 
? 

166 
Tecnologia dos Materiais 
e Metalomecânica Eng. Mecânica Licenc. 

8 
127 

Produção e Sistemas 

Eng. Informática 
Eng. Produção/Metalomecânica 
Eng. Produção/Plásticos 
Eng. Produção Têxtil 

Licenc. 
Licenc. 
Licenc. 
Licenc. 

3 4 8 7 

121 
5 4 
77 

235 
Engenharia Têxtil 

Eng. Têxtil 
Eng. de Vestuário 

Licenc. 
Licenc. 

8 
3 0 3 

5 3 
2 5 6 4 

Mestrados e Especi al izações Grau 

Tecnologia Têxtil Mestrado 
Engenharia de Materiais Mestrado 
Electrónica Industrial Mestrado 
Informática - Ciências da Computação Mestrado 
Informática de Gestão Mestrado 
Informática no Ensino Mestrado 
Engenharia Humana Especializ. 
Tecnologia Têxtil Mestrado 
Produção Integrada por C omputador Especializ. 
Análise de Custos e Proj< 3ctos Industriais Especializ. 
Engenharia de Projectos Mestr./Espec. 
Eng. de Tecnologia Automóvel Mestr./Espec. 
Design & Marketing Mestr./Espec. 

*: o curso de Engenharia de Sistemas e Informática funciona em Braga. 

O envolvimento directo da UM no projecto para o Parque de Ciência e 
Tecnologia do Porto, PCT-P (pólo Taipas, Guimarães), pode vir a constituir 
uma oportunidade muito interessante para desenvolver as instituições de 
interface da universidade com as empresas e dar outra importância, outro 
enquadramento e outros meios a esse esforço. A própria localização prevista 
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para o PCT-P (pólo Taipas), geograficamente próxima da Escola de 
Engenharia, constituirá, sem dúvida, uma razão logística importante para 
um melhor envolvimento da UM. Pela importância desta questão, 
retomaremos a análise da UM no ponto seguinte. 

A TECMINHO - Associação Universidade/Empresa para 
D e s e n v o l v i m e n t o - a criação da TECMINHO surgiu associada a uma 
candidatura ao PRO AVE. A sua constituição data de 1990 e desenvolve as 
suas actividades no Palácio de Vila Flor, em Guimarães, propriedade da 
Universidade do Minho. A Universidade do Minho e a Associação dos 
Municípios do Vale do Ave-AMAVE foram os promotores desta iniciativa, à 
qual se juntaram como sócios fundadores o LNETI (Laboratório Nacional de 
Engenharia e Tecnologia Industrial), a Associação Comercial e Industrial de 
Guimarães, a Companhia de Seguros Bonança, a Fábrica de Malhas Pastor, a 
Lusaustri - Companhia de Bordados, Lda, as Indústrias Têxteis Somelos, SA, 
a PORTGAS - Soe. de Produção e Distribuição de Gás, SA, e a Freitas & 
Fernandes, Lda. A TECMINHO é um interface Universidade/Empresa, sob a 
forma de associação de direito privado sem fins lucrativos, que tem como 
objectivo "o fomento e desenvolvimento do diálogo entre a Universidade e a 
Empresa", sobretudo em duas vertentes estratégicas: a transferência de 
tecnologia e os recursos humanos e a formação contínua. O pessoal interno é 
composto por dezasseis pessoas a tempo inteiro, das quais dez são 
licenciadas. 
Na área da Transferência de Tecnologia, os principais projectos da 
TECMINHO são: . 

- o CETTIN - Centro de Transferência de Tecnologia e Inovação: 
projecto aprovado no âmbito do PRO AVE, com um investimento de 17 640 
contos até 1993/10/31, tendo-se investido, até finais de 1992, 11 052 
contos. Este centro pretende aumentar a competividade das empresas 
localizadas preferencialmente no Vale do Ave, através da promoção e 
fomento da transferência de tecnologia, inovação e expertise entre a 
indústria e as instituições do ensino superior, melhorando a qualidade da 
informação tecnológica, relativamente a processos de produção, novos 
matérias, necessidades de formação, etc.: 

- o CETTIN é interlocutor na selecção dos melhores consultores 
técnicos dentro das universidades, politécnicos e institutos de 
investigação; dá resposta a questões técnicas e a problemas de 
produção das PME da região; apoio na elaboração dos projectos de 
candidatura a incentivos e a meios financeiros para a inovação e a 
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modernização das empresas; e promove o acesso a joint-ventures e 
serviços de matching da procura e oferta de tecnologia, em Portugal e 
na Europa; 

- por outro lado, com vista à Transferência de Informação, o CETTIN 
pretende dispor de uma Base de Dados, contendo informação sobre as 
actividades de I&D realizadas em Instituições de Ensino Superior, 
laboratórios de investigação, empresas, etc.; e promover oportunidades 
de negócio em novos mercados tecnológicos para empresas tradicionais 
(designadamente, no ambiente e na gestão e conservação de energia); 

- a auditoria e as análises das necessidades de formação junto das 
empresas, a divulgação de cursos de formação existentes, o intercâmbio 
de pessoal especializado entre o ensino superior e as PMEs, a 
assistência no recrutamento de pessoal especializado, são algumas das 
actividades também a desenvolver. 

- o Centro de' Competência, financiado pelo PEDIP - Missões de 
Produtividade, pretende actuar em diversas áreas: 

- na Transferência de T e c n o l o g i a , através da realização de 
auditorias tecnológicas, prestação de serviços de consultadoria no 
domínio da gestão das tecnologias e desenvolvimento de acções de 
demonstração. Para este efeito foi estabelecido um protocolo com a 
Escola de Engenharia da UM e com dois Centros de Transferência 
de Tecnologia ingleses - Kent e Sussex; 

- nos Sistemas de Informação, através da prestação de serviços 
técnicos especializados e de formação avançada na área da 
Engenharia de Sistemas de Informação, de serviços de 
consultadoria a PME, da auditoria informática e acções de 
demonstração e da divulgação de Sistemas de Informação, tendo 
sido estabelecido um protocolo com o Grupo de Informática de 
Gestão da UM e com a TERINTRADE/IS (empresa privada de 
consultadoria); 

- na Higiene e Segurança no Traba lho e E r g o n o m i a 
(des ignadamente , s in is t ra l idade, p ro tecção de máqu inas , 
sinalização de segurança, equipamentos e protecção individual, 
ruído, vibrações, iluminação, radiações, ambiente térmico, 
gravimetria, antropometria, fisiologia do t rabalho, sistema 
máquina-homem, etc), tendo sido elaborado um protocolo com o 
Laboratório de Ergonomia da UM. 
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- a NETMINHO - Centro de Incubação para empresas, surgiu de um 
protocolo com a NET (Novas Empresas e Tecnologias, SA - Business and 
Innovation Centre do Porto) e tem como objectivo a promoção e o apoio à 
criação e desenvolvimento de pequenas e médias empresas, o 
desenvolvimento de novas áreas de negócio ou de utilização de tecnologias 
inovadoras. O projecto foi apresentado à DGXVI - Comissão das Comunidades 
Europeias, tendo sido aprovado no âmbito do CEEI - Centros Europeus de 
Empresa e Formação. 

Na área dos Recursos Humanos e Formação Contínua, a TECMINHO criou o 
AUEF NORTEC - Associação Universidade/Empresa para a Formação 
Tecnológica, com financiamento do programa comunitário COMETT II. Este 
centro está inserido na rede das AUEF(s) (Associações Universidade 
Empresa para a Formação) ao nível europeu e pretende promover acções de 
formação, troca de experiências e intercâmbio de recursos humanos 
especializados a nível da Comunidade, países da EFTA e da Europa de Leste. 
Este centro pretende desenvolver a sua acção na região Norte de Portugal, 
excluindo a Area Metropolitana do Porto, com especial destaque nas PME, 
através da promoção de programas de formação inicial e contínua em 
tecnologias avançadas, e da transferência de inovações tecnológicas e 
introdução de tecnologias da informação e técnicas avançadas de gestão em 
diversos sectores, designadamente no sector têxtil e vestuário. Nos domínios 
horizontais, este programa deverá contemplar as necessidades de formação 
tecnológica em multimédia, CAD/CAM e CIM {Computer Integrated 
Manufacturing), gestão, da qualidade, produção e transformação, gestão 
industrial e informática, transferência de tecnologia e inovação, etc. Para a 
concretização destas acções, a Associação pretende desenvolver redes de 
cooperação regionais, nacionais e transnacionais de formação em tecnologias 
avançadas, usufrindo das interacções com as AUEFs sectoriais e regionais. 
Este intercâmbio privilegia as ligações da Região Norte, com a Galiza, através 
de empresas portuguesas e galegas e as universidades da região e da Galiza. 

As formas de financiamento da TECMINHO são: 
- o PROAVE (que até finais de 1992 investiu 77 068 contos, dos 

quais 20 000 contos no arranque da TECMinho, 11 052 contos 
no CETTIN-Minho e 46 016 para acções de formação na área da 
informática; até finais de 1993 esta instituição ainda irá 
beneficiar de 15 660 contos, 6 588 contos para o CETTIN-
Minho e 9 072 para as acções de formação); 
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- o PEDIP - Missões de Produtividade (para o Centro de 
Competência); 

- o CEEI - Centros Europeus de Empresa e Formação (projecto 
apresentado à DGXVI - Comissão das Comunidades Europeias -
para a criação da NETMinho); 

- o COMETT II (nó financiamento da AUEF NORTEC). 

IDITE - Minho - Inst i tuto de Desenvolvimento e Inovação 
Tecnológica do Minho - é uma associação sem fins lucrativos, constituída 
em 1989 pela Universidade do Minho, a Associação Industrial do Minho e o 
Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial (LNETI). Em 
1991, o PEDIP aprovou um projecto de lançamento de seis centros de 
tecnologia, três no pólo de Braga e três no pólo de Guimarães. Em Guimarães 
será instalado o Centro de Corantes e Produtos Químicos Têxteis, o Centro de 
Projectos, Desenho e Documentação Técnica Ajudados por Computador, e o 
Centro de Tecnologias Limpas e Tratamento de Efluentes. Estes centros 
pretendem desenvolver Transferência de Tecnologia para a Indústria, 
Metrologia e Apoio à Certificação e Investigação Tecnológica. 
O Centro de Corantes e Produtos Químicos Têxteis, está dotado de 
laboratórios químicos e físicos e de uma unidade de produção piloto. Possui 
capacidade para a realização de testes químicos e físicos sobre corantes e 
produtos auxiliares, para apoiar a indústria no desenvolvimento de "know-
how" na produção e aplicação de corantes e produtos auxiliares, nos 
processos de preparação, tingimento e acabamentos, na elaboração de uma 
base de dados para sistemas informatizados de reprodução de cores e no 
desenvolvimento e optimização da utilização de corantes e produtos 
auxiliares. A formação/informação, através do acesso a bases de dados 
internacionais de bibliografia e patentes, e a formação de técnicos, 
constituem também áreas de intervenção em projecto. 

O Centro de Projectos, Desenho e Documentação Técnica Ajudados por 
Computador, dispõe de equipamento e recursos humanos necessários para o 
apoio às empresas nesta área. Este Centro tem como objectivo a 
formação/informação das potencialidades do CAD, a demonstração de 
software e hardware, a produção e venda de documentação, a elaboração de 
estudos de viabilidade económica e projectos de implementação de serviços 
de CAD, a assessoria técnica às empresas, a digitalização e armazenamento 
de desenhos (na área dos bordados, por exemplo), etc.. 
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O Centro de Tecnologias Limpas e Tratamento de Efluentes tem à sua 
disposição laboratórios de química, de biologia e controlo microbiológico e 
de processos que lhe permitem fazer uma análise físico-química e biológica 
das águas, fazer estudos de viabilidade técnica e económica e projectos que 
visem a alteração de processos produtivos, com vista à utilização de 
tecnologias alternativas ou de produtos menos poluentes. O centro propõe-
se também apoiar tecnicamente empresas que pretendam reciclar ou 
recuperar água, energia e produtos, fazer estudos que contribuam para a 
recuperação de solventes e outros resíduos, formar pessoal especializado no 
domínio das tecnologias do ambiente, etc.. 

O Vale do Ave, por via da sua especialização industrial, oferece potenciais 
clientes, designadamente os produtores de corantes e auxiliares, as 
empresas de tinturaria e acabamentos têxteis, as empresas com capacidade 
de utilização de CAD, as unidades industriais com requesitos em qualidade 
da água para os processos de fabrico, os municípios e empresas que tenham 
de implantar sistemas de tratamentos de águas residuais e resíduos sólidos, 
as instituições de desenvolvimento, etc. 

- PCT-P, Parque de Ciência e Tecnologia do Porto (pólo Taipas) -
intenção de criação de um Parque de Ciência e Tecnologia nasce de uma 
dinâmica institucional independente da OID. O Parque é promovido pela 
Associação para o Parque de Ciência e Tecnologia do Porto, formalmente 
constituída em 1991 (ver Cap.I). Esta associação é formada *por um leque 
diversificado de instituições públicas e privadas, incluindo as Universidades 
que compõem a AURN (Asociação das Universidades da Região Norte), a 
Universidade Católica do Porto, a AlPortuense, empresas privadas do ramo 
industrial e financeiro, etc.. Na sequência de uma série de estudos 
realizados (primeiro no âmbito da Fundação Gomes Teixeira-Universidade 
do Porto, 1991, e depois por iniciativa da própria Associação), o modelo 
locativo de implantação do PCT-P, prevê uma estrutura tripolar que inclui 
um pólo central a localizar no concelho da Maia; um pólo a sul, localizado no 
concelho de Sta.Maria da Feira junto ao Europarque (estrutura em 
desenvolvimento, promovida pela Associação Industrial Portuense); e 
f inalmente, um pólo a norte, localizado nas Ta ipas-Guimarães . 
Resumidamente, a lógica tripolar do PCT-P e a definição dos perfis 
funcionais de cada um dos pólos, resulta de uma necessidade de atender às 
condições de arranque, de envolver uma série de instituições de matriz 
universitária e empresarial espacialmente difusas, e, sobretudo, de 
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aproximar as funções e o perfil do parque com as especificidades de um 
tecido industrial extra-metropol i tano, disperso e des igualmente 
especializado. 

Genericamente (cf. FGT, 1991), definem-se como objectivos gerais do Parque 
de Ciência e Tecnologia do Porto: 

- a implantação de infraestruturas que incluam as vertentes científicas, 
tecnológica, educacional e empresarial, potenciadora de um clima 
favorável à inovação, tirando partido das sinergias e complementaridades 
resultantes das relações entre os vários actores e instituições; 

- a criação de condições favoráveis à dinamização de novos agentes de 
desenvolvimento, nomeadamente de empresas de alta tecnologia e de 
serviços de alto valor acrescentado e de grande qualidade; 

- a formação de recursos humanos aos níveis médio e superior, em áreas 
estratégicas do desenvolvimento; 

- a criação de um ambiente de elevado nível tecnológico-científico, modelo 
de ligação universidade/indústria, estimulador do processo de inovação e 
transferência de tecnologia; 

- a atracção de investimento estrangeiro nos domínios de alta intensidade 
tecnológica; 

- a implementação de empresas de serviços de alta qualidade e elevado valor 
acrescentado; 

- o estabelecimento de um modelo exemplar em termos de ordenamento 
territorial, arranjo paisagístico e arquitectura. 

Tal como outros parques semelhantes, o PCT-P, constitui assim uma 
componente estratégica da política de I&D, através da conglomeração de 
meios humanos, financeiros e materiais de empresas, de centros de 
investigação, de laboratórios e de instituições de ensino avançado. Essa 
concentração torna mais legível a acção dessas instituições, ao mesmo tempo 
que lhes permite um suporte infraestrutural, de telecomunicações 
avançadas, de centros de documentação, de serviços logísticos, etc., mais 
eficiente e, sobretudo, constitui um meio favorável em termos da difusão da 
informação e de possibilidade de colaboração em rede. Apresentando-se 
como uma estrutura identificável de concentração de recursos, obtém-se 
assim um ambiente mais favorável de interligação com o potencial 
tecnológico, de ensino e empresarial local, e constrói-se um pólo 
referenciador para o acolhimento e atractividade face a potenciais 
investidores, incluindo os estrangeiros. No sentido de não se perder essa 
identidade e de se favorecerem também as economias de aglomeração e de 
rede potencialmente desenvolvidas entre as diferentes instituições (já 
existentes ou a criar) que se venham a posicionar no Parque, o modelo 
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tripolar prevê uma estrutura de gestão comum capaz de gerir o 
relacionamento inter-institucional entre os diferentes ocupantes, identificar 
os protagonistas desse interrelacionamento, conhecer e avaliar experiências 
interessantes, construir consensos, seleccionar as áreas tecnológicas e de 
ensino/investigação a privilegiar, descobrir as soluções institucionais mais 
adequadas, procurar meios de financiamento, etc., e, finalmente, promover 
local e exteriormente o próprio Parque (cf.tb. DOMINGUES, 1991). 

No que se refere ao caso específico do Pólo-Taipas, inicialmente a sua 
concepção estava fortemente determinada pela problemática sectorial têxtil 
/vestuário, dada a sua forte incidência territorial no Vale do Ave. Entretanto 
essa trajectória foi corrigida, no sentido de se atender à diversificação 
produtiva e ao melhor envolvimento de outras áreas e sectores industriais a 
norte da AMP. Embora não tenham sido ainda divulgadas as conclusões 
sobre o perfil de actividades que o pólo Taipas do PCT-P privilegiará, resulta 
claro que a Universidade do Minho, especialmente a Escola de Engenharia de 
Guimarães, deva ter um papel estratégico na definição do núcleo duro de 
arranque desse pólo, quer através do envolvimento directo do seu próprio 
potencial, quer através do relacionamento que já desenvolve com interfaces 
de matriz universitária localizados fora da região. E de prever que o perfil 
de funções que o Parque venha a conter seja de especial importância para a 
UM, sobretudo no âmbito dos Institutos e Centros de Investigação, sempre 
que estes tenham um perfil de interface com forte ligação ao tecido 
empresarial . É esse o caso da TECMINHO (destinada a funcionar como o 
instrumento de intervenção da UM nas áreas da dinamização empresarial, 
cooperação universidade/indústria e formação-recursos humanos), a qual, 
na perspectiva da UM, permite uma maior margem de manobra 
institucional e funcional no desenvolvimento de acções de cooperação com a 
indústria local, não excluindo a hipótese de uma localização no Parque do 
CETTIN, do Centro de Competência e da NETMINHO. A complementaridade 
com o meio empresarial, autarquias e outras instituições públicas e 
privadas, faz-se, também, através do Instituto de Desenvolvimento e 
Inovação Tecnológica do Minho, o IDITE-MINHO. Atendendo a outros 
projectos da UM, especialmente aqueles que resultaram de candidaturas ao 
programa CIÊNCIA (programa inserido no Plano de Desenvolvimento 
Regional 1990-1993, especialmente dirigido ao reforço do potencial 
científico e tecnológico nacional), é de esperar que outros Centros e 
Institutos se venham a criar. Actualmente a Escola de Engenharia da UM 
dispõe de três centros de investigação: o Centro de Ciências e Engenharia de 
Sistemas, o Centro de Ciência e Tecnologia Têxtil e o Centro de Ciências e 
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Tecnologia dos Materiais; participa também no Centro de Química Pura e 
Aplicada/INIC (anuncia-se um Centro de Tecnologias da Produção e Energia, 
um Centro de Ciências e Tecnologias do Ambiente, para além de outros, 
como o do IMAT-Instituto dos Materiais, que resultaram de candidaturas e 
projectos em rede com outras universidades). 

Infelizmente, no caso do CITEVE, não foram criadas condições de 
envolvimento institucional deste Centro Tecnológico no Parque, ainda que o 
CITEVE não exclua a hipótese, caso se justifique, de localizar aí uma unidade 
de demonstração; como já se referiu, o CITEVE orienta-se por lógicas 
próprias, tendo também havido desfazamentos no calendário de evolução e 
nos meios de financiamento dos dois projectos. Uma outra estrutura 
potencialmente identificada com o perfil do parque, o CITEX-Centro 
Protocolar de Formação para a Indústria Têxtil e do Vestuário, encontra-se 
localizada no Porto e não vê razões suficientes para daí se deslocar. Tal como 
no caso do CITEVE, espera-se, pelo menos, que se acabem por conseguir 
formas de relacionamento e de colaboração, de interesse mútuo, com as 
instituições que se venham a localizar no Parque e com quem existirem 
claras afinidades e complementaridades ao nível das funções de apoio 
técnico e tecnológico às empresas, da I&D aplicada e da formação 
profissional, sobretudo a formação altamente qualificada. 

No que respeita ao envolvimento das Associações Sectoriais e Regionais, 
persistem os problemas de forte pulverização e animosidade a que já nos 
referimos, o que dificulta um relacionamento mais consequente. 
Particularmente no que diz respeito à Associação Industrial do Minho, o seu 
envolvimento no projecto do Politécnico (onde também está a UM) pode e 
deve constituir um exemplo da forma como as associações podem incluir e 
favorecer a dinâmica do própio Parque, desde que o tipo de projectos como 
o do Politécnico venham, eles próprios, a considerar vantajosa uma opção de 
localização (total ou parcial) no Parque. 

É ainda muito cedo para se fazer um balanço do projecto do PCT-P. Sabe-se 
que decorrem os processos de compra de terrenos e que se está a clarificar 
a arquitectura de gestão do Parque que prevê, nomeadamente, duas 
entidades independentes: uma com a gestão da componente imobiliária e 
receptora de fundos do Programa CIÊNCIA (e outros), e outra com a gestão 
das restantes componentes da sua organização, promoção e manutenção e 
desenvolvimento das infra-estruturas. Não foram ainda anunciados os perfis 
das. funções a incluir nos diferentes pólos, os critérios de selecção dos 
candidatos, as condições de instalação e a existência ou não de incentivos 
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financeiros específicos. No ano de 1993, está previsto o início da realização 
das obras de infra-estruturação dos diferentes pólos do Parque e em 1994 
será o ano de arranque em termos de actividade. 

No entanto, uma coisa é clara: o pólo-Taipas do PCT-P pode vir a ser um 
ponto de aglutinação muito forte na precipitação e no redireccionamento de 
muitos dos projectos para o Vale do Ave no capítulo da promoção dos 
serviços avançados, da inovação tecnológica e da diversificação da oferta da 
formação qualificada. Embora o figurino de Parque de Ciência e Tecnologia 
não estivesse previsto nas propostas da OID, trata-se claramente de um 
projecto que inclui e dá um novo fôlego e capacidade de 
interrelacionamento para acções previstas ou não na Operação Integrada. 
Também, a componente do Parque enquanto área de acolhimento de 
empresas industriais tecnologicamente avançadas, e a qualidade das 
infraestruturas e serviços que pretende disponibilizar, podem torná-lo um 
referencial importante para as intenções de investimento (local ou externo) 
em novos sectores, precipitando assim os esforços de diversificação da 
política industrial. 

Novamente, e tal como no caso da OID, persistem as mesmas condições de 
dificuldade de concertação institucional tendentes a comprometer ou a 
atrasar o arranque do Parque. Embora o PCT-P (qualquer um dos seus três 
pólos) não seja um "produto instantâneo", correm-se riscos do desigual 
andamento da estrutura tripolar e de que, para cada um dos pólos, a 
quantidade e a qualidade dos projectos iniciais não constitua um mínimo 
crítico capaz de potenciar a dinâmica futura, gorando-se, assim, o impacte e 
as expectativas esperadas. 

As Associações Regionais (designadamente, a AIM-Associação Industrial do 
Minho e a UNAVE-União das Associações Empresariais do Vale do Ave) são 
associações transectoriais e, por isso o seu perfil de serviços orienta-se para 
actividades de carácter horizontal: as exposições e feiras, a formação 
profissional, a informação e o apoio tecnológico. Estas associações têm 
evoluído para uma arquitectura mais ou menos complexa de relacionamento 
institucional, nomeadamente no domínio da formação profissional, através, 
sobretudo, de protocolos com a Universidade do Minho no domínio do apoio 
à indústria, estando representadas em estruturas como o CIDE, o IDITE-
Minho e a TECMINHO (instituições estas, que envolvem, designadamente, a 
Universidade do Minho, o LNETI, o ICEP, o IAPMEI,...) e na organização de 
feiras e exposições (fazendo protocolos com Câmaras Municipais para uso de 
pavilhões de exposições, com o ICEP, etc.). A este relacionamento regional 
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junta-se uma cada vez maior ligação internacional (associações congéneres, 
Câmaras de Comércio,...), destacando-se os países da CE e a região da Galiza. 

3.2. - Vale do Sousa 

3.2.1.- Vale do Sousa - síntese da informação resultante das entrevistas a 
empresas privadas de serviços 

Foram entrevistadas 36 instituições locais, das quais 33 são sociedades 
comerciais, 2 profissionais liberais e 1 instituição privada de interesse 
público, sem fins lucrativos (Escola Profissional de Felgueiras). Para além 
destas, entrevistámos também associações locais e sectoriais, Centros de 
Formação Profissional e Centros Tecnológicos, estes dois últimos ainda 
localizados no Porto; de qualquer das formas podemos adiantar que, quer os 
projectos (já aprovados) do Centro de Formação e do Centro Tecnológico da 
Madeira e do Mobiliário - a localizar em Lordelo, Paredes -, quer a extensão 
do centro Tecnológico do Calçado (Felgueiras), constituem, desde já, os 
projectos de maior impacte potencial em termos da fixação local de serviços 
de apoio às respectivas actividades industriais. O mesmo se poderá dizer de 
alguns pavilhões de exposição previstos para os concelhos de Paços de 
Ferreira e Paredes. 

Os' critérios de composição desta amostra tiveram como prioridade o 
seguinte: 

- privilegiar serviços com uma lógica de integração vertical nas fileira 
das duas actividades industriais mais importantes no Vale do Sousa, o 
calçado e o mobiliário; 

- privilegiar os concelhos com maior concentração de serviços: 
Felgueiras (17 entrevistas), Penafiel (5), Paços de Ferreira (9) e Paredes 
(5); 

- não inclusão do sector financeiro (banca e seguros), por se tratar de 
um sector específico, com uma lógica de investimento de natureza 
exógena, dependente e pouco especializado. No essencial, este sector 
compõe-se de agências locais que funcionam como frentes comerciais das 
respectivas sedes e sem nenhuma tendência de especialização derivada 
das características da clientela local. Mistura-se neste sector, também, 
uma lógica de captação de poupanças (função dominante) juntamente com 
alguma capacidade de decisão de pequenos contratos de empréstimo ou de 
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seguros até um determinado valor e de menor risco. Contrariamente aos 
bancos, a actividade seguradora complementa-se com a existência de 
agentes de seguros, ora especializados (informação constante nas PA), ora 
incluídos em agências de contabilidade e serviços fiscais; 

- finalmente, excluímos também da amostra as actividades de comércio 
grossista não directamente ligadas com a indústria transformadora (caso 
da venda de materiais de construção, dos grossistas de mercearias, etc.). 

As 36 instituições contactadas distribuem-se pelas seguintes actividades: 

- 15 referem-se a formas de comércio de máquinas, equipamentos e 
produtos para a indústria (peles, móveis, máquinas para a indústria do 
calçado, do mobiliário, etc.). São empresas cuja função, tal como 
evidenciámos para o caso de empresas semelhantes no Médio Ave, 
ultrapassa a mera mediação comercial, constituindo-se, no caso das 
máquinas, como principais veículos da difusão da inovação tecnológica, da 
assistência técnica e da assessoria tecnológica. Junto com a comercialização 
de produtos, as suas funções alargam-se também ao apoio financeiro 
(concessão de crédito, acesso a crédito externo, condições de pagamento,...) 
e, no caso do comércio do móvel e do calçado, interiorizam uma função 
comercial e de inovação de produto quase inexistente ou rudimentar nas 
pequenas empresas de calçado e mobiliário. 

No calçado, e para o caso das empresas "trading", a tendência é mesmo a 
da autonomização do sector comercial /exportação em empresas 
especializadas que, ou fazem parte de redes formais e são dinamizadas 
pelos industriais com maior dimensão e/ou agressividade comercial, ou 
funcionam numa lógica de maior independência, trabalhando com redes 
de clientes (mercado inglês, escandinavo, etc.) e de fornecedores 
(estabelecimentos industriais locais) que tendem para a estabilização; são 
também empresas que têm evoluído para a interiorização de sectores de 
apoio ao modelismo e à gestão de encomendas, acentuando a sua função 
de parceiro privilegiado na inserção externa da produção local e de 
se l ecção do me lhor desempenho loca l em t e r m o s de 
produção/qualidade/custo/prazo de entrega. A novidade esta em que, 
também, estes operadores optam cada vez mais por uma localização 
próxima dos fabricantes (as empresas que contactámos tiveram todas uma 
trajectória de investimento "endógena") por questões não só logísticas, 
como também de maior conhecimento e acompanhamento da produção e 
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dos produtores (pela sua especificidade, incluímos estas "Tradings" no 
pacote específico dos serviços). 

No caso do comércio do móvel, a realidade não é nova. Nova é a grande 
dimensão recente que estas estruturas atingiram (é vulgar encontrar 
estabelecimentos com 2 e 3000 m^ de superfície de exposição) e a forma 
como estruturam faixas de urbanização lateral à estrada. São empresas, 
ora grossistas, funcionando como intermediários entre as empresas e o 
retalho, ora retalhistas, direccionadas para uma clientela nacional que 
aqui se desloca vinda de todo o país. Algumas estratégias recentes têm 
evoluído por especialização geográfica de mercados de produtos finais 
(Trás-os-Montes, Algarve, Área Metropolitana de Lisboa, etc.) ou por 
localizações de filiais em pontos da fronteira interessantes para o cliente 
espanhol (Valença, Vilar Formoso, etc.). Dada a grande fragmentação do 
tecido produtivo do mobiliário, o peso das micro-empresas industriais e a 
fragilidade financeira e organizacional da grande maioria, estes 
operadores funcionam como agentes privilegiados da prospecção e 
evolução dos mercados, do controlo de qualidade (as que entrevistámos 
controlavam a fase de acabamento do móvel) e mesmo da concepção dos 
modelos (1 dos casos tinha colecções em exclusivo, subcontratando o seu 
fabrico). As empresas entrevistadas estimam entre 70-80% o volume de 
escoamento do potencial da produção local de "mobiliário de reprodução" 
que é comercializado através destas organizações comerciais (sendo a 
percentagem mais elevada para o sector do mobiliário decorativo/peças 
soltas) e estão convictas da centralidade e da imagem de Paços de Ferreira 
como "Capital do Móvel". 

A reconhecida importância destas actividades e a forma como 
contribuem para a sustentação, modernização e competitividade da 
indústria local são unanimemente aceites, apesar do efeito que produzem 
em termos de esmagamento de preços à produção. 

- 21 empresas referem-se, restritamente, a actividades de serviços. 
Destas, 5 são empresas de contabilidade (a maior parte) e de serviços de 
gestão e assessoria económico-financeira; 7 de informática (uma relativa 
diversificação, que vai desde a venda de consumíveis aos serviços de CAD 
e à formação profissional); 3 são "tradings" do sector do calçado; 3 de 
serviços relacionados com o imobiliário: projectos, promoção e compra e 
venda de imóveis; 2 de transporte de mercadorias, incluindo o TIR e 1 
Escola Profissional. 
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Os dois grupos contabilizam um total de 395 pessoas ao serviço, sendo 
42% pessoas com um nível de instrução secundário igual ou superior a 9 
anos de escolaridade, 37.7% com um nível inferior, 11.7% com um nível 
técnico intermédio e 8.6% com um nível superior. As actividades em que a 
percentagem de emprego qualificado é maior são a informática, a 
formação profissional, o "trading" e os serviços económicos e de gestão; o 
inverso acontece nas actividades mais tradicionais do transporte de 
mercadorias, do comércio de móveis e do comércio de peles. 

A amostra reflecte também a predominância de empresas de pequena 
dimensão. De facto, 80% das 36 empresas contactadas têm menos de 15 
pessoas ao serviço, sendo a média de 10,9. As duas maiores empresas 
(entre 30 a 60 pessoas ao serviço) são do ramo dos transportes de 
mercadorias; no escalão de 20 a 22 pessoas ao serviço, estão três 
empresas de comercialização (peles e máquinas), uma de contabilidade e 
serviços fiscais (a maior da região do Vale do Sousa) e a recente Escola 
Profissional de Felgueiras. 

Metade de todas estas empresas são de formação muito recente (depois 
de 1986), sendo claro que essa dinâmica se faz acompanhar também de 
uma progressiva diversificação: 

- 10 empresas formaram-se entre 1940 e 1980, pertencendo todas aos 
ramos mais tradicionais dos serviços - comércio de peles e acessórios para 
a indústria do calçado (4 empresas), comércio de móveis (2), transporte de 
mercadorias (2), comércio de máquinas (1) e contabilidade (1); 

- 8 empresas formaram-se entre 1980 e 85. Para além da presença dos 
ramos anteriormente referidos, as novidades surgem agora nos sectores 
de compra e venda de imobiliário, nos serviços de contabilidade e apoio à 
gestão, e na informática (sobretudo na componente de venda de 
equipamento) ; 

- finalmente, 17 empresas constituíram-se entre 1986 e 1992. O reforço 
da informática (6 empresas de comércio de hardware e software, 
incluindo uma, muito recente, de serviços de CAD para a indústria do 
calçado), da comercialização de máquinas para a indústria (4 empresas) e 
o aparecimento da actividade trading (3 empresas no ramo da exportação 
de calçado), correspondem às actividades que têm um maior peso nas 
novas funções empresariais de serviços. As restantes empresas, uma de 
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cada, correspondem aos sectores da mediação imobiliária, arquitectura, 
contabilidade/serviços fiscais e formação profissional. 

Ano 
formação 

Actividade N° Empresas 

1940-1980 

Comércio de Peles 4 

1940-1980 

Comércio de Móveis 2 

1940-1980 
Transp. Mercadorias 2 

1940-1980 Comércio de Máquinas 1 1940-1980 
Contabilidade 1 

1940-1980 

TOTAL 10 

1980-1985 

Comércio de Móveis 2 

1980-1985 

Comércio de Máquinas 1 

1980-1985 
Imobiliário Comp/Ven. 1 

1980-1985 Contabilidade 2 1980-1985 
Estudos Económicos 1 

1980-1985 

Informát ica 1 

1980-1985 

TOTAL 8 

1986-1992 

Comércio de Máquinas 4 

1986-1992 

Imobiliário Comp/Ven. 1 

1986-1992 
Informát ica 6 

1986-1992 Contabilidade 1 1986-1992 
"Trading" 3 

1986-1992 

Formação profissional 1 

1986-1992 

Proj. Arquitectura 1 

1986-1992 

TOTAL 17 

O investimento local nas actividades de serviços é, essencialmente, de 
características endógenas: 

- dos 36 casos, 27 dos sócios gerentes são naturais do Vale do 
Sousa e 28 são residentes; 25 são duplamente naturais e 
residentes; 

- 17 tiveram trajectórias originadas na indústria local e 15 nos 
serviços; 

- 12 tiveram uma trajectória com origem familiar, seja em termos 
de actividade, seja em termos de investimento; a naturalidade 
ou a residência local verifica-se, por isso, em todos eles; 

- as trajectórias exógenas, sobretudo a partir da AMP, caracterizam 
os restantes 12 casos e dizem respeito a investimentos dos 
últimos 10 anos. Mesmo assim, 7 destes casos incluem sócios 
naturais ou residentes no Vale do Sousa. 
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Como se poderá verificar, atendendo aos três tipos de "efeitos de rede" a 
seguir desenvolv idos , a densidade dos efeitos de coesão e 
complementaridade entre as várias funções de serviços é ainda muito 
limitada e excessivamente dependente do Porto/AMP. Esta tensão entre a 
dinâmica endógena (alimentada pelos efeitos de complementaridade e de 
potencial produtivo ao nível local) e o efeito de polarização da AMP, com 
preponderância deste último, demonstra bem a fragilidade do sector de 
Serviços às Empresas no Vale do Sousa e as dificuldades em se fixarem 
funções de perfil qualitativo mais elevado e diversificado. 

Efeitos de rede pela procura de outros serviços não ligados 
directamente com a actividade das empresas entrevistadas 

Os serviços que as empresas entrevistadas mais solicitam exteriormente são 
sobretudo: bancos, seguros, locação financeira, informática, contabilidade, 
transportes, transitários e empresas de importação. Estes serviços são 
procurados, na maioria dos casos, na AMP (60 casos referidos, como, 
designadamente, a locação financeira, a informática, os transportes, os 
trânsitos e os serviços de importação), no próprio concelho (39 casos) e, com 
menor expressão, noutros concelhos do Vale do Sousa que não aquele onde a 
empresa está localizada (12 casos). Trata-se de um leque de solicitações 
pouco diversificado e, como se vê, repartindo-se entre o local e a AMP. 

Efeitos de rede pela procura de outros serviços junto de 
colaboradores 

Este tipo de relacionamento envolve, sobretudo, a procura de profissionais 
liberais qualificados (a maioria avençados ou pagos à tarefa) na área da 
assessoria jurídica e económica (37 casos) e na assessoria técnica (7 casos). 
Estas solicitações são resolvidas na AMP (28 casos), no próprio concelho (17 
casos) ou noutro concelho do Vale do Sousa (3 casos). Mais uma vez, a 
tensão entre o endógeno e o efeito periférico é resolvido aqui de uma forma 
tendencialmente dependente. 

Efeitos de rede pela dinâmica de "grupos" 

Neste caso, trata-se de identificar as dinâmicas de grupo (formais ou 
informais) em que as empresas de serviços participam, seja pela lógica de 
expansão da actividade através da abertura de filiais, seja pela via da 
participação de algum sócio no capital de outras empresas. No conjunto das 
36 empresas entrevistadas, 21 (cerca de 58%) incluem-se num destes casos: 
15 correspondem a situações de maior coesão funcional (filiais e/ou 
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detenção de 100% do capital de outras empresas) e 6 a situações de maior 
informalidade, normalmente via participações de algum dos sócios da 
empresa entrevistada. 

No grupo das que apresentam maior coesão funcional (15 estabelecimentos 
ou empresas), 4 referem-se a filiais locais de sedes na AMP, em Braga e em 
Leiria. Domina aqui a actividade de comercialização de máquinas e 
equipamentos, associada com a prestação de serviços, sobretudo na área da 
assistência técnica e da manutenção). As restantes 11 são sedes locais com 
filiais ou investimentos a 100% em empresas também situadas no Vale do 
Sousa (esporadicamente, existe 1 caso de investimento no Porto, 1 em 
Guimarães e outro em Oliveira de Azeméis). Todos os casos se referem a 
investimentos realizados numa lógica de coesão funcional intra-fileiras: 
imobiliário/construção civil; comércio de peles/indústria do calçado; 
máquinas para a madeira/serrações e derivados de madeira, etc. 

No grupo das empresas que apresentam ligações mais informais (6 casos), o 
panorama é semelhante. Igualmente o peso do investimento no Vale do 
Sousa, 4 dos 6 casos, e na AMP, 2 casos. Permanece a lógica da Coesão 
funcional intra-fileira e também estratégias de aprofundamento de uma 
mesma clientela potencial: comércio de máquinas para a indústria do 
calçado/ importação e empresas industriais de calçado; comércio de peles/ 
empresas industriais de calçado e comércio de máquinas; CAD para a 
indústria do calçado/empresas industriais de calçado; "Trading" de calçado/ 
ransitário e importação de máquinas; imobiliária/construção civil, hotelaria 
e turismo. 

Os mercados das empresas de serviços que entrevistámos são sobretudo 
locais e restringem-se, normalmente, ao próprio concelho onde se localiza a 
empresa: 31 empresas afirmam que o seu mercado é essencialmente o do 
concelho. Como mercados secundários, mas percentualmente pouco 
importantes, apontam o Vale do Sousa (6 casos), a AMP (7) e Guimarães (6). 
A imagem é, pois, mais a da fragmentação do que a da coesão 
funcional/económica do Agrupamento de Municípios. Registe-se a 
proximidade e a interligação funcional com Guimarães e algumas 
sobreposições concelhias de mercados entre a zona do mobiliário de Paços 
de Ferreira e Paredes. 

Como vantagem desta lógica local apontam-se sobretudo: a proximidade ao 
cliente, o conhecimento do meio, a rapidez de resposta, o potencial industrial 
local, a confiança adquirida e a força da imagem e da visibilidade comercial 

- 418 -



no caso da "Capital do Móvel". Como desvantagens apontam-se a falta de 
pessoal qualificado, as dificuldades de acesso (Felgueiras e Paços de 
Ferreira) e má sinalização das estradas e a fragilidade das empresas locais 
(mentalidade empresarial, baixo consumo de serviços, baixo grau de 
informatização e tecnologia pouco sofisticada). 

Finalmente, incluimos também um tratamento da informação respeitante à 
imagem que os empresários de serviços têm quanto às potencialidades de 
desenvolvimento dos centros urbanos do Vale do Sousa. 

O cenário global é o da dificuldade em emitir uma opinião sobre este 
assunto. As pessoas hesitam entre uma resposta que invariavelmente 
aponta para o concelho em que estão, seja pelo não conhecimento das outras 
situações, seja por inércia de quem está já habituado a uma clientela local 
fidelizada e se apercebe das dificuldades de entrar noutros mercados, seja 
por simples bairrismo. De qualquer das formas, o panorama é o seguinte: 

- Dos 17 empresários entrevistados em Felgueiras, 16 acham que 
Felgueiras é sempre a primeira opção (o concelho mais dinâmico e onde 
potencialmente se desenvolverão mais actividades de serviços). As 
justificações são, invariavelmente, as do peso do sector do calçado 
(refelectindo a lógica de especialização e integração em fileira), o 
dinamismo empresarial e a expansão urbana. As incertezas referem-se 
sempre à resolução da crise existente no sector e às condições 
desfavorecidas de acessibilidade. Como segunda opção surgem Paredes 
e/ou Penafiel e sempre com a justificação da auto-estrada e da ligação 
rápida ao Porto. 

- Das 5 entrevistas de Paredes, 4 referem Paredes como primeira opção: 
como argumentos apresentam-se as vantagens da auto-estrada, a 
concentração da indústria do móvel, o aumento da população e da imagem 
urbana e a diversificação local dos serviços. Como segunda opção, são 
apontados Paços de Ferreira, pelo seu desenvolvimento recente, e 
Lousada/Penafiel, pelo crescimento recente da indústria da confecção. 

- Das 5 entrevistas de Penafiel, 3 . referem Penafiel como primeira opção. 
Os argumentos são os da auto-estrada, do investimento industrial recente, 
da política de zonas industriais, da facilidade de ligação ao Porto e do 
impacte dos projectos do novo hospital, matadouro e pavilhão de feiras. As 
2a opções vão para Paredes/Felgueiras (importância da base industrial) e 
Paredes (crescimento do centro urbano). 

- 419 -



- As 9 entrevistas de Paços de Ferreira são aquelas em que a indecisão é 
maior. Paços de Ferreira é primeira opção para apenas 2 casos (apontando 
como vantagem uma posição central face ao sistema produtivo do 
mobiliário); como primeira opção surgem ainda Paredes (2 casos), 
Paredes/Penafiel (2 casos) e Paços de Ferreira/Paredes (1 caso). A 
indecisão joga sempre entre o facto de Paços de Ferreira, tal como Paredes, 
corresponder a uma concentração grande da indústria do mobiliário, 
verificando-se, por isso, uma indeferença locativa entre os dois. O facto de 
Paços de Ferreira jogar na inércia de uma centralidade adquirida e 
apoiada na imagem de "Capital do Móvel" é importante, sobretudo, para as 
actividades de comercialização de mobiliário. Por outro lado, o facto de 
ainda não se ter uma ideia muito clara quanto ao impacte da auto-estrada 
em Paredes explica as margens de indecisão quanto ao resultado entre o 
confronto da imagem de centralidade de Paços de Ferreira e de Paredes. 
Fora deste panorama, 3 empresários apontam Felgueiras como segunda 
opção e sempre com o argumento do potencial da produção de calçado. 

Deste cruzar de opiniões destacam-se algumas conclusões claras: 

- O Vale do Sousa nunca é equacionado como espaço dotado de 
homogeneidade e de coesão sócio-económica e territorial. 

- Não é atribuído a nenhum centro urbano qualquer estatuto de 
hegemonia hierárquica. Ao contrário, Lousada e Castelo de Paiva nunca 
são referidos como centros capazes de acumular qualquer vantagem 
comparativa. 

- Felgueiras assume-se nitidamente como centralidade específica, 
apoiada na especialização da sua base produtiva. São mais evidentes as 
suas afinidades com Guimarães e aponta-se a acessibilidade como o 
principal obstáculo ao desenvolvimento. 

- Paredes é sempre percebida, ou numa lógica de indefinição face à 
disputa com Paços de Ferreira como centro polarizador do móvel, ou 
numa lógica de coalescência com Penafiel (é "Penafiel de Baixo", como a 
denomina o bairrismo de Penafiel). A indefinição persiste entre um 
potencial efeito de liderança e centralidade conferido pela auto-estrada 
(o mesmo argumento serve para acentuar a maior excentricidade de 
Paços de Ferreira) e, contraditoriamente, pelo efeito de inércia da 
centralidade que Paços já adquiriu. É neste contexto que a estratégia de 
aprofundamento de central idades equiva lentes , apoiadas em 

- 420 -



especializações locais (o cenário é nítido para Felgueiras/calçado), 
encontra maiores obstáculos à sua implementação. 

- Penafiel, ou se quisermos, Paredes/Penafiel, é indiscutivelmente o 
aglomerado urbano de maior diversificação de serviços e funções 
urbanas. A dinâmica industrial soma-se o efeito acessibilidade, do 
dinamismo urbano, da proximidade de Paredes, do impacte de 
investimentos como o do hospital ou do matadouro, do politécnico, etc. 
Concertezà que a polarização sul do Vale do Sousa andará sempre por 
aqui e será reforçada com a futura nodalidade entre o eixo norte/sul 
(Felgueiras/Castelo da Paiva) e a auto-estrada. 

3.2.2 - Vale do Sousa - síntese da informação resultante das entrevistas a 
instituições não empresariais 

O suporte institucional não empresarial das funções de Serviços às Empresas 
no Vale do Sousa é apenas embrionário, estando longe de atingir a 
densidade e a diversidade que encontrámos no Vale do Ave. 

O panorama associativo empresarial é constituído exclusivamente por 
Associações Concelhias (comerciais e/ou industriais), estando fora da região 
as sedes das principais associações das fileiras industriais com maior 
importância local (ver Cap.I, para mais informação sobre este tipo de 
associações): 

ANIM - Associação das Indústrias de Madeiras (associação sectorial de 
âmbito nacional); fundada em 1958 e sediada no Porto; 

AP IMA - Associação Portuguesa da Indústria do Mobiliário e Afins 
(associação sectorial de âmbito nacional); fundada em 1984 e 
sediada no Porto; 

A P I C C A P S - Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado. 
Componentes e Artigos de Pele e seus Sucedâneos (associação 
sectorial de âmbito nacional); fundada em 1977 e sediada também 
no Porto. 

As associações concelhias limitam-se a prestar um leque de serviços de 
carácter rotineiro (informação sobre legislação e contencioso laboral, fiscal, 
contratação colectiva, etc.), prestando, ocasionalmente (como no caso da 
Associação de Paredes), serviços de contabilidade aos seus associados ou. 
como no caso da Associação de Paços de Ferreira, organizando exposições 
locais (neste caso respeitante ao mobiliário). A disponibilidade conjuntural 
de verbas para a formação profissional provenientes do Fundo Social 
Europeu explica também algumas acções nesta área, sobretudo na 
organização de cursos de formação em áreas horizontais, nomeadamente a 

- 421 -



informática. Em geral, estas associações possuem uma estrutura 
organizacional muito leve, tendo-se revelado, até ao momento, incapazes de 
prosseguir qualquer tipo de estratégia de concertação inter-concelhia; pelo 
contrário, a realidade corresponde mais a uma certa animosidade mútua 
ilustrada, por exemplo, pela disputa da organização da Feira do Móvel em 
Paços de Ferreira ( a associação deste concelho está a promover a construção 
de um Pavilhão Polivalente para a realização de feiras e certames 
industriais) e em Paredes, a PARMOVEL. No que toca às relações com as 
associações sectoriais acima referenciadas, ou com as associações regionais 
(a Associação Industrial Portuense, sobretudo), o panorama é também o de 
uma completa desarticulação de estratégias e objectivos. 

Relativamente às estrutura de apoio técnico e tecnológico, existem apenas 
projectos em curso, nomeadamente a construção do Centro de Formação e do 
Centro Tecnológico da Madeira e do Mobiliário, a localizar em Lordelo, 
concelho de Paredes (actualmente estas duas estruturas funcionam no 
Porto). Relativamente à indústria do calçado, existe apenas uma extensão 
em Felgueiras do Centro Tecnológico da Indústria do Calçado (sediado em 
São João da Madeira), cuja dimensão (3 técnicos permanentes em 1992) e 
leque de funções disponibilizadas são ainda muito incipientes. Este Centro 
Tecnológico prevê uma expansão a médio prazo, integrando laboratórios de 
controlo de qualidade e de prestação de serviços nas áreas físico-meeânicas, 
química e CAD/CAM. Ainda no âmbito da indústria do calçado, existe 
também em Felgueiras uma delegação do Centro de Formação Profissional 
da Indústria do Calçado (igualmente sediado em São João da Madeira), cuja 
oferta de cursos se dirige às qualificações profissionais mais rotineiras 
(cursos de costura, sobretudo, mas também de montagem, modelação e 
afinadores). 

A única instituição de ensino superior localizada na região é uma escola 
privada, o Politécnico Portucalense, localizado em Penafiel mas sem 
qualquer ligação ao tecido empresarial local. 

Em termos de ensino médio especializado tem-se registado alguma dinâmica 
nos últimos anos, nomeadamente através da formação de Escolas 
Profissionais. Destas, destacam-se a Escola Profissional Felgueiras (cursos de 
Informática, Controlo de Qualidade e Desenho Industrial, com estágios 
assegurados em empresas), e a Escola Profissional Vértice, em Paços de 
Ferreira (cursos de projectistas de mobiliário e desenhadores de vestuário). 
Trata-se, no entanto, de experiências ainda muito recentes, que surgiram 
com um forte envolvimento das autarquias e que não fazem parte de 
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qualquer estratégia concertada ao nível do Vale do Sousa. O mesmo acontece 
com a evolução dos cursos Técnico-Profissionais e Profissionais nas escolas 
públicas do Ensino Secundário e Complementar. 
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4. Comentário Final 

Tal como sistematizámos no ponto 4.2 do Cap.III, a intensidade com que 
actuam os processos de fixação e expansão local dos Serviços às Empresas 
em situações que denominámos de industrialização periférica actuam 
segundo a conjugação das seguintes componentes (QUADRO IV.II. 11). 

QUADRO IV.II. 11 - Componentes favorecedoras dos processos de fixação e 
expansão local dos Serviços às Empresas. 

- Existência de uma massa crítica de procura tradutora de uma 
dinâmica de captura de economias de aglomeração e/ou de 
localização, ao nível do sistema produtivo; 

- tipos de especialização industrial mais ou menos serviço-intensiva, 
estimuladores da procura de um determinado leque de serviços; 

- formas de integração nos mercados internacionais, minimizando 
efeitos excessivos de dependência; 

capacidade de "endogeneizar" localmente o processo de 
desenvolvimento, potenciando as virtualidades locais face ao choque 
da globalização dos mercados; 

- condições de regulação local do sistema produtivo e existência de 
mecanismos de flexibilização capazes de absorver as tensões  

Referindo-se aos "..."complexos de produção" integrados, flexíveis e 
internamente descentralizados (que) apoiam o seu funcionamento numa 
densa rede de fluxos materiais e imateriais, mercantis e não mercantis, que 
potenciam intensos efeitos locais de sinergia" (FERRÃO, 1992, 32), J. Ferrão, 
partindo da abordagem de diversos autores sobre tais " modos de 
organização territorial", propõe um esquema resumido das principais 
características inerentes a esses tipos de "espaços-territórios" (QUADRO 
IV.II.12): 
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QUADRO IV.II. 12  Caracterização resumida de alguns tipos de "espaços
território" (segundo FERRÃO, 1992, p.33)  

Tipos de 
"Espaços

Te r r i t ó r i os " 
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dominante 
de 
economias 
de escala 
externas 
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externas 

de carácter não mercantil de carácter mercanti l 
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com o 
exter io r 

"Distr i tos 
Industr iais" 
(Marshal l 
1 9 0 0 / 
Becattini 
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■o 
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£ 
o 
c 
o 
u 
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Redes interpessoais 
informais de circulação de 
informação; 
o conhecimento directo 
como factor de confiança; 
Meio sóciocultural com 
uma cultura técnica 
historicamente acumulada; 
Importância dos 
mecanismos de aprendiza

gem colectiva e de repro

dução por mimetismo; 
Transferência de 
mãodeobra 

Especialização produtiva 
numa óptica de divisão 
sectorial do trabalho; 
Tecido produtivo funcio

nalmente atomizado e 
signif icativa concorrên

cia horizontal; 
Importância das estraté

gias de adaptação à 
evolução do mercado 
(resposta à procura) 

Abertura ao exter ior 
via mercado das 
matér iaspr imas, 
tecnologias e/ou 
produtos f inais 

"hreas-

Sistema" 
(Garofoli 
1 9 8 3 ) / 
"Complexos 
Ter r i to r ia is 
de tipo 
Saturniano" 
(Leborgne e 
Lipietz 1987) 
"Meios 
Inovadores" 
(Áydalot e 
Keeble, Eds., 
1988) 
"Regiões de 
Produção 
Flexíve l " 
(Scot t ; 
Storper 
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Forte circulação de 
informação ; 
Proximidade geográfica 
como factor favorável a 
contactos pessoais directos 
para decisões estratégicas; 
Intensidade das relações 
extraprodução ( inst i tu i 

ções de ensino, formação, 
investigação, administra

ção pública, etc.) 
Importância e diversidade 
de relações nãomercantis 
formalizadas (alianças 
estratégicas, redes de 
cooperação, parceria, etc.) 

Diversificação produtiva 
numa óptica de divisão 
intrasector ia l do 
trabalho; Integração 
funcional (horizontal e 
vert ical) f lexível ; r e l a t i 

va estabilidade de clientes 
e fornecedores, subcon

tratação de especialidade, 
recurso a serviços de 
apoio qualificados e 
diversificados (sistema 
de "quase integração 
ver t i ca l " 
Importância das est ra té

gias de antecipação e 
de inovação face ao 
mercado 

Forte abertura ao 
ex te r io r ; 
Focos supranacionais 
de difusão de 
inovações 

Fonte: FERRÃO, 1992, p.33 (com modificações) 

Cruzando a informação constante nos dois quadros acima, as principais 
semelhanças e diferenças dos modelos do Sousa e do Ave podem ser 
sintetizadas da seguinte maneira: 

4.1 O Vale do Sousa 

 Segundo o esquema do QUADRO IV.II. 12, o suposto sistema produtivo 
industrial do Vale do Sousa apresentase de uma forma algo atípica, uma 
vez que não estão completamente satisfeitas as condições de identificação 
propostas nas 5 colunas desse quadro. O conceito de "distrito industrial" ou 
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de "sistema produtivo local" só parcialmente se aplica a este caso. Faltam-
lhe. sobretudo, as componentes da flexibilidade, entendidas aqui como um 
processo de sucessivos ajustes aos factores de competitividade e de 
modernização do sistema produtivo; principal razão pela qual, do ponto de 
vista do quadro conceptual dos sistemas produtivos localizados, o Vale do 
Sousa (na sua globalidade) não é uma unidade de análise pertinente 

A este respeito, a questão central refere-se à relativa rarefacção e 
desarticulação do sistema produtivo regional devido, sobretudo, à não 
coincidência territorial de uma mesma fileira de produção inscrita num 
quadro geográfico identificado (teoricamente, o principal factor de coesão 
territorial típico dos modelos de "Distrito Industrial", "Áreas Sistemas", etc.); 
a questão industrial do Vale do Sousa ficaria então reduzida à coexistência 
de dois sistemas produtivos dotados de um certa coesão: o do mobiliário de 
madeira e o do calçado. Dentro de cada sub-sistema, as situações também 
são, como vimos, distintas. 

4.1.1- O sistema madeira/mobiliário corresponde, tal como consta no 
QUADRO IV.II.12, a um meio sócio-cultural com uma cultura técnica 
historicamente acumulada, onde os mecanismos de aprendizagem colectiva 
e de reprodução por mimetismo (explicado, sobretudo, pelas trajectórias 
empresariais oriundas em operários de outras empresas semelhantes), 
detêm uma importância fundamental no crescimento extensivo do modelo. 
Faltam, no entanto, condições óbvias para a transformação deste sistema 
produtivo num meio inovador, uma vez que existem fortes entraves à 
circulação da inovação (tecnológica, organizativa, comercial, de produto, etc.) 
e uma generalizada inércia para ultrapassar modos de produzir de carácter 
tradicional. A explicação para esta situação assenta em várias ordens de 
factores mutuamente encadeados, entre os quais destacamos: 

- a excessiva pulverização do tecido produtivo (traduzida pela existência 
dominante de micro-empresas basedas no trabalho familiar); 

- a existência de uma cultura empresarial empírica, baseada na 
experiência e teoricamente pouco preparada para a abertura às 
inovações; 

- a ausência de instituições de apoio técnico e tecnológico com uma acção 
eficaz e a inexistência de instituições de formação avançada em áreas 
estratégicas (design, comercialização, processos de produção e 
acabamento, etc.); 
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- o peso excessivo de mecanismos de concorrência horizontal associados 
às trajectórias de investimento miméticas e ao predomínio de formas 
de concorrência através do preço e não da qualidade; 

- a inexistência de redes formais de cooperação e de alianças estratégicas; 

- as dificuldades de articulação de um sistema produtivo onde a 
diferenciação do produto (móvel "classico'Vde reprodução, móvel de 
linhas direitas, móvel contemporâneo, etc., e, dentro dos estilos, os 
móveis de quarto, de cozinha, a produção de peças soltas, etc.) não 
corresponde a uma organização de tipo "quase integração vertical"; 

- as dificuldades de adaptação à evolução do mercado e a ausência de 
uma estratégia comum ao sistema; 

- uma abertura quase nula aos mercados externos e, por isso, uma 
sujeição absoluta ao (reduzido) mercado nacional, ele próprio 
entretanto confrontado com a oferta de produtos importados. 

Num tal contexto, as componentes favorecedoras dos processos de fixação e 
expansão local dos Serviços às Empresas (QUADRO IV.II. 11) estão bastante 
limitadas: 

- a existência de uma massa crítica de procura de serviços está, desde 
logo, limitada pelo carácter excessivamente difuso e pulverizado do 
tecido produtivo que, por via das características apontadas acima, 
detém poucas possibilidades de obtenção de economias de aglomeração 
e, ao nível da cada empresa, acumula várias dificuldades em explicitar 
e viabilizar aquela procura. A densificação extensiva do modelo ( não 
intensiva, i.e., por melhoria do desempenho tecnológico, organizativo e 
comercial das empresas) está na raiz de um potencial de procura que 
permanece, por isso, apenas latente; 

- o tipo de especialização industrial, pouco "serviço-intensivo", funciona 
também como o principal inibidor da expansão (dentro e fora das 
empresas industriais) da oferta de serviços, sobretudo dos serviços 
mais especializados. O carácter "design-intensivo", típico de alguns 
distritos industriais italianos, incluindo a produção de mobiliário, 
encontra-se aqui totalmente bloqueado pela incapacidade de 
desenvolvimento local de uma cultura empresarial a este nível, 
explicada também, como já referimos, pela inexistência de instituições 
não empresariais nessa área (formação em design de mobiliário, 
informação, exposições permanentes, etc.); 

- as formas de integração no mercado (quase exclusivamente nacional) ou 
são controladas por empresas comerciais de distribuição grossista e 
retalhista (com consequências negativas óbvias para as empresas 
produtoras), ou correspondem a estratégias individuais de empresas 
com alguma dimensão. O predomínio do primeiro mecanismo constitui. 
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como já referimos, o principal processo catalizador da expansão local 
deste tipo de serviços; 

- uma fraca capacidade de "endogeneizar" o processo de desenvolvimento 
face ao choque da internacionalização dos mercados. Esta situação 
traduz-se pela quase ruptura do modelo tradicional, baseado no 
conhecimento empírico e na difusão local de técnicas e saberes 
tradicionais. Essa ruptura impede a formação de uma resposta colectiva 
do sistema a uma cada vez maior penetração do mercado nacional por 
mobiliário importado ou produzido por empresas estrangeiras (a 
questão do mercado internacional nem sequer se põe, dado o carácter 
residual que tem a exportação). A não "endogeneização" significa, 
portanto, a tal incapacidade (a que nos referíamos acima) da região se 
dotar de serviços estratégicos (privados ou não) nos segmentos mais 
sensíveis da produção do móvel de madeira; 

- finalmente, na sequência do último parágrafo, as dificuldades de 
emergência local de serviços explica-se em grande parte pela 
inexistência de instituições não empresariais, reguladoras do processo 
de inovação, uma vez verificadas as incapacidades e os bloqueamentos 
que os mecanismos de mercado e as (pequenas) empresas detêm a este 
nível. 

4.1.2- No caso do calçado, as condições são bastante diferentes, se bem que, 
no respeitante à capacidade de fixação local de serviços, os resultados sejam 
idênticos e se pautem pela mesma fragilidade. As grandes diferenças na 
estruturação do sistema produtivo local são: 

- em termos de captação de economias de aglomeração, o sistema do 
calçado de Felgueiras é bastante penalizado pelo seu grau de 
afastamento ao núcleo mais denso deste tipo de produção industrial, 
polarizado por São João da Madeira; a proximidade geográfica (nesta 
caso, a sua ausência) é um dos principais factores impeditivos da 
captação desse tipo de economias externas; 

- as relações entre empresas locais correspondem, genericamente, 
àquelas que são enunciadas no QUADRO IV.I.12 a propósito dos 
"Sistemas Produtivos Locais". Face a esse enunciado de características, 
as diferenças dizem respeito, sobretudo, à reduzida densidade do 
sistema e a um grau de divisão sectorial do trabalho pouco aprofundado 
e contendo formas instáveis e precárias de trabalho ao domicílio; 

- quanto às relações com o exterior, o modelo apresenta-se como 
excessivamente dependente (tecnologia, matérias-primas e. mercados 
de produtos finais) num contexto de forte internacionalização. 
Dominam, por isso, formas directas ou indirectas (via agentes de 
compras e "tradings") de subcontratação internacional e períodos 
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conjunturais de sobreconcorrência e crise, especialmente na gama de 
produtos de menor qualidade. 

As componentes favorecedoras dos processos de fixação e expansão local 
dos Serviços às Empresas (QUADRO IV.II. 11) estão tão limitadas como no 
caso do mobiliário, pese embora as diferenças existentes entre os dois 
sistemas produtivos. Apontaríamos, por isso, o mesmo tipo de fragilidades 
que referimos para o caso do mobiliário,, com algumas excepções ou 
especificidades associadas ao tipo de produto e à sua forma de inserção no 
mercado: 

 a existência de uma massa crítica de procura de serviços está, como no 
caso anterior, limitada pelas mesmas razões que foram aí apontadas; 
acrescentese que o modelo de dispersão polarizada da indústria do 
calçado ao nível nacional (tendo como principais pólos S. João da 
Madeira, Felgueiras e Benedita/Alcobaça e concelhos vizinhos destes), 
funciona como um dos factores dispersivos dessa massa crítica. Da 
mesma forma que o mobiliário, a importância de um crescimento de 
tipo extensivo em desfavor de um outro de tipo intensivo constitui 
também um outro factor inibidor da expansão local dos Serviços às 
Empresas; 

 tal como no caso do móvel, o tipo de especialização industrial, pouco 
"serviçointensivo", funciona também como o principal inibidor da 
expansão (dentro e fora das empresas industriais) da oferta de serviços, 
sobretudo dos serviços mais especializados. Deve acrescentarse que o 
domínio internacional dos mercados e da concepção do produto, bem 
como uma generalizada situação de importação de tecnologia e matérias 
primas, acentuam o carácter dependente do modelo e a sua 
incapacidade de reter um quota importante da cadeia de valor 
acrescentado; 

 as formas de integração no mercado (produção maioritariamente 
destinada à exportação) são quase exclusivamente dominadas por redes 
de intermediários (agentes e "tradings"). As experiências de formação 
de departamentos comerciais resultantes da cooperação entre empresas 
(facilitada, às vezes, pela existência de laços familiares), com um 
posicionamento activo no mercado, constituem ainda situações 
embrionárias de difícil avaliação; 

,.'■ a capacidade de "endogeneizar" o processo de desenvolvimento face ao 
choque da internacionalização dos mercados tem mostrado alguma 
agilidade. Essa agilidade resulta, sobretudo, da experiência empresarial 
acumulada na produção para o mercado externo, ainda que se 
mantenha a situação de forte dependência a que nos referimos acima. 
Do lado dos serviços, a prova mais visível desta flexibilidade resulta da 
emergência recente das empresas tipo "gestor de encomendas". Ao 
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nível não local, o esforço da associação do sector, a APICCAPS, e do ICEP 
tem também contribuído para a penetração em novos mercados (caso 
do Japão, por exemplo); 

- as dificuldades de emergência local de outros serviços organizados de 
forma empresarial e não empresarial explica-se em grande parte pela 
importância adquirida por São João da Madeira, onde se concentram o 
Centro Tecnológico e o Centro de Formação da Indústria do Calçado. 

4.2- O Médio Ave 

Pela sua densidade acumulada ao longo de um processo de industrialização 
que remonta há mais de um século, o sistema produtivo do Médio Ave 
apresenta um peso específico e um meio sócio-cultural com uma cultura 
empresarial mais estruturada e coesa do que no caso do Sousa. Esses 
sintomas de relativa maturidade do sistema podem ser equacionadas da 
seguinte forma: 

- um maior aprofundamento no processo de especialização produtiva, 
envolvendo uma estrutura industrial muito diversificada, desde a 
grande empresa verticalizada à miríade de pequenas e médias 
empresas posicionadas nos vários segmentos da fileira têxtil-vestuário; 

- o cruzamento de culturas empresariais empíricas, de carácter mimético, 
com trajectórias teórica e tecnicamente mais fundamentadas e mais 
versáteis no processo de ajustamento aos desafios da modernização e 
da competitividade. A conjuntura de crise no Ave constitui, por isso, 
uma situação que toca desigualmente segmentos produtivos e tipos de 
empresas, sendo especialmente visível nas empresas mais rigidificadas 
nos segmentos capital-intensivos, naquelas que insistiram até 
demasiado tarde em mecanismos de concorrência assentes nos baixos 
custos de mão-de-obra, nas grandes séries de produção e nos produtos 
de menor qualidade; 

- a existência de uma malha institucional mais densa, ao nível da 
prestação de serviços, embora apresentando situações de alguma 
desarticulação e de falta de coesão inter-institucional na definição de 
estratégias adaptáveis ao amortecimento dos choques exógenos e à 
dotação de recursos técnicos e humanos, especialmente importantes no 
caso das PME. Essa desarticulação verifica-se também ao nível do 
relacionamento entre as empresas e as instituições de formação 
avançada e de apoio técnico e tecnológico; 

- a existência activa de um processo de reconfiguração do sistema 
produtivo, pese embora a forte predominância de uma envolvente 
desfavorável, quer ao nível do enquadramento externo, quer ao nível 
das fragilidades internas, traduzidas pela permanência de baixos níveis 
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de qualificação da mão-de-obra e pela impossibilidade de reconversão 
de vários segmentos do tecido produtivo; 

- uma situação fortemente extrovertida e demasiado dependente das 
condições exógenas da variabilidade dos mercados, da forte rotação, dos 
produtos e, genericamente, sobre-pressionada por uma forte 
concorrência ao nível transnacional. Uma tal situação dificulta a 
concretização de estratégias mais activas e autónomas e uma maior 
liderança na monitorização local do processo de inovação (ao nível das 
empresas, individualmente e do sistema produtivo, no seu conjunto).. -

Num tal contexto, as componentes favorecedoras dos processos de fixação e 
expansão local dos Serviços às Empresas (QUADRO IV.II. 11) estão 
igualmente limitadas: 

- a existência de um potencial de procura elevado é contrariada por uma 
série de bloqueios, dentre os quais se destaca o carácter 
excessivamente dependente do modelo (matérias-primas, tecnologia e 
mercados dê produtos finais), traduzido por um peso excessivo das 
formas directas ou indirectas de sub-contratação internacional. Um 
outro bloqueio importante deriva também do peso das PME e da sua 
maior dificuldade em explicitar a procura e ter acesso a uma gama de 
serviços estratégicos; 

- o tipo de especialização industrial, genericamente pouco "serviço-
intensivo", funciona também como um factor fortemente inibidor da 
expansão (dentro e fora das empresas industriais) da oferta de serviços, 
sobretudo dos serviços mais especializados; 

- as formas de integração no mercado são caracterizadas, como já 
referimos, por uma excessiva dependência externa, anulando assim a 
procura de determinados serviços e, sobretudo, retirando à região uma 
capacidade de interiorizar segmentos importantes na cadeia de valor 
(nomeadamente os que resultam da concepção dos produtos e do 
domínio dos canais de comercialização); 

- esta última situação origina uma fraca capacidade de "endogeneizar" 
localmente o processo de desenvolvimento, uma vez que o sistema 
produtivo desenvolveu-se, até muito recentemente, numa estratégia 
passiva de inserção nos mercados externos demasiado assente no 
diferencial do custo da mão-de-obra e na proximidade aos mercados 
europeus. Os novos desafios, assentes na qualidade, no aumento do 
valor acrescentado, no acompanhamento activo dos mercados e das 
tecnologias, na valorização das pequenas séries de produção e no 
aumento de rotação da produção dessas séries, exigem a ruptura com 
métodos tradicionais de gestão e com culturas empresar ia is 
profundamente enraizadas; 
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- nessas condições, os mecanismos de regulação local do sistema 
produtivo no sentido de catalizar o processo de mudança exigem 
instituições agressivas, técnica e humanamente dotadas e fortemente 
articuladas entre si. As tentativas de actuar localmente através de uma 
política integrada (teoricamente, o caso da OID do Vale do Ave ou o 
programa de incentivos à diversificação industrial, o SINDAVE) 
reduziram-se, no primeiro caso, sobretudo ao nível da dotação 
infraestrutural e menos nos factores imateriais e informacionais do 
desenvolvimento, ..; 

4.3- Do que foi dito, e apesar do papel importante de alguns tipos de 
Serviços às Empresas (organizados sob forma empresarial ou não) na 
sustentação, na flexibilização e na adaptabilidade dos sistemas produtivos 
leais, os modelos de industrialização do Ave e do Sousa (mais no último 
caso) encontram-se numa situação bastante fragilizada, que lança algumas 
dúvidas sobre a ideia tão insistentemente difundida das virtualidades dos 
"distritos industriais" (ou de outros conceitos afins, como os que constam no 
QUADRO IV.II.12). Apesar do potencial de iniciativa empresarial que estes 
"espaços-territórios" têm demonstrado, a recente crise pôs a descoberto um 
conjunto de fragilidades que já enunciámos e que, globalmente, derivam da. 
insuficiência dos processos espontâneos dos simples mecanismos de 
mercado para ultrapassar essas crises. Falta, sobretudo, como no caso dos 
distritos industriais italianos, uma maior articulação entre os agentes 
privados do desenvolvimento e as redes de apoio institucional (públicas, 
privadas e mistas), uma definição, ao nível local, das características dessas 
redes e da sua forma de implementação e uma articulção entre políticas de 
desenvolvimento nacionais e sectoriais/regionais, em suma, uma visão 
estratégica para o conjunto dos respectivos terri tórios. Por outro lado, está 
também provada a ineficiência de meros programas e sistemas de 
incentivos financeiros, quando não acompanhados de uma política de 
prestação de serviços "reais" enquadrados por instituições dotadas de meios 
e de capacidades de enraizamento e acção local. 
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ANEXOS (CAP.IV) 
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ANEXO IV.l-Exemplar de inquérito utilizado 

Estrutura do inquérito utilizado 

Basicamente o guia de inquérito organiza-se em 8 pontos. 

- O primeiro ponto contêm um conjunto de informações gerais sobre o 
estabelecimento ou empresa inquirido. Desse conjunto de informação consta 
o nome da empresa, a localização, o ano de início da actividade, a forma 
jurídica, o capital social e a sua composição e o volume de vendas. 

- O segundo ponto refere-se ao perfil de especialização da empresa (peso 
aproximado de cada serviço no volume total das vendas do último ano) e à 
sua evolução futura. Nos casos em que isso se verifica, neste ponto organiza-
se também a informação sobre a estrutura do "grupo" de que a empresa faz 
parte. O conceito de "grupo" que utilizámos pretendeu ser o mais 
abrangente possível; assim foram registados todos os casos de 
interrelacionamento entre empresas, desde os grupos juridicamente 
formados (geridos por Sociedades Gestoras de Participações Sociais - SGPS), 
até conglomerados informais estruturados, por participações cruzadas entre 
as empresas ou entre sócios comuns. O objectivo principal era o de conhecer 
as várias estratégias de conglomeração empresarial e um mínimo de 
informação sobre o processo da sua evolução. Trata-se de uma informação 
que reputámos de especial interesse, uma vez que está aqui implícito, por 
exemplo, o conhecimento sobre as várias estratégias de aplicação de 
investimentos, sobre formas de co-produção de . serviços e produtos, ou 
sobre estratégias comuns de aproximação e aprofundamento a 
determinados mercados-alvo. Em resumo, a informação colhida neste ponto 
permite conhecer algumas formas de "economias de rede" e "economias de 
gama" que resultam do relacionamento inter-empresarial dentro de um 
mesmo "grupo". 

- Na mesma linha do ponto anterior, o terceiro grupo de questões refere-se 
à organização da actividade. Trata-se de obter informação o mais detalhada 
possível sobre as formas e as razões do relacionamento da empresa 
entrevistada com outras empresas, quer no que respeita à procura externa 
(subcontratação, por exemplo) de serviços ou produtos no âmbito daqueles 
em que essa empresa se especializou, quer no que respeita à procura de 
serviços de apoio não relacionados com essa especificidade (serviços 
financeiros, contabilísticos, limpeza, etc.). A localização das empresas ou 
profissionais liberais envolvidos nessa teia de relacionamento, fornece 
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também os limites do quadro espacial onde preferencialmente se 
desenvolve esse relacionamento. Esta última informação é relevante no que 
toca à questão do conteúdo das "externalidades" do meio de negócios em 
que a empresa entrevistada se move. Especialmente no que toca ao 
primeiro tipo de relacionamento (aquele que envolve a procura externa de 
serviços ou produtos relacionados com a especialização da empresa 
entrevistada), este tipo de informação ajuda também a compreender as 
várias estratégias alternativas que orientam a consolidação da rede: 
subcontratação de serviços similares por razões de excesso pontual de 
actividade, subcontratação de serviços especializados, redução de custos 
internos, etc.. 

- O quarto grupo de questões é inteiramente dedicado ao tema do emprego. 
Nesse sentido procurámos uma desagregação bastante detalhada das 
questões, no sentido de conhecer a importância de formas não 
convencionais de emprego (avenças, emprego temporário, emprego a tempo 
parcial, etc.). Procurou-se também distinguir as ocupações no âmbito dos 
serviços prestados pela empresa, das ocupações de suporte operacional 
(limpeza, telefonista,. contabilidade, etc.), bem como conhecer o peso dos 
diferentes graus de instrução do pessoal ao serviço. As duas últimas 
questões deste grupo referem-se à evolução quantitativa e qualitativa do 
emprego da empresa e de saber se. essa evolução era, na opinião do 
entrevistado, comum ao sector em que se inseria e quais as razões, em caso 
da opinião ser negativa. As respostas a esta última questão foram, 
normalmente, bastante esclarecedoras sobre a percepção que o entrevistado 
possuía sobre as tipologias e as diferenças existentes entre o sector e que se 
inseria. Tal como aconteceu para outros tipos de questões abertas e de 
opinião, os riscos de um excesso de subjectividade foram parcialmente 
anulados com a confrontação que procurámos fazer com base no 
conhecimento adquirido noutros casos. As respostas fornecidas sobre o 
perfil profissional desejável em termos de futuras contratações permitia, 
por sua vez, conhecer determinadas formas de mobilidade ihter-
empresarial, graus de adequação das qualificações de um primeiro emprego, 
ou opiniões sobre o sistema de ensino e formação profissional, por exemplo. 

- O quinto grupo de perguntas referiu-se a questões de localização da 
empresa. Fundamentalmente, o que pretendíamos esclarecer eram questões 
sobre a avaliação da localização actual em termos da ponderação que o 
entrevistado atribuía às diferentes vantagens ou desvantagens dessa 
localização. O mesmo tipo de questões era extensível a anteriores ou 
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futuras localizações, a localizações desejáveis e a situações em que a 
empresa possuía várias localizações (filiais ou armazéns, por exemplo). A 
um nível "micro-urbanístico", o tipo de perguntas (sempre abertas) induzia 
o entrevistado a avaliar "externalidades" inerentes a factores de localização 
de diversa ordem (muito variáveis consoante o tipo de actividade e de 
empresa), desde questões de notoriedade social dos sítios até questões 
ligadas, ao mercado imobiliário e às condições logísticas de uso e 
proximidade a infraestruturas viárias estruturantes. 

- O sexto grupo de questões orientou-se fundamentalmente para o 
conhecimento sectorial e espacial do mercado-alvo da empresa. O 
tratamento global deste tipo de informação constitui um valioso contributo 
para conhecer o alcance geográfico do mercado polarizado pela AMP, bem 
como o tipo (sector e dimensão das empresas) preferencial da clientela dos 
diferentes serviços. Neste ponto as respostas nem sempre foram fáceis de 
obter devido ao facto das empresas, normalmente, não terem estas 
situações quantificadas. A imagem final é pois de tipo "impressionista", 
baseada em ponderações aproximadas sobre as opiniões dos entrevistados. 
Este pacote de questões incluía perguntas sobre possíveis áreas geográficas 
de expansão da actividade e sobre estratégias a utilizar nesse contexto 
(abertura de filiais, agentes, acordos com outras empresas, etc.). 

- O sétimo grupo de questões referia-se ao equipamento da empresa, 
sobretudo na área da informática e das telecomunicações. Daqui derivavam 
dois tipos de informação: por um lado conhecer o tipo de equipamento 
usado, e por outro saber em que medida essas tecnologias modificam o 
modo de trabalho da empresa e seu relacionamento com os clientes. A 
ponderação relativa (em relação ao volume total de investimentos, por 
exemplo) e absoluta (o valor atribuído ao equipamento existente) do 
investimento em tecnologias de informação révelou-se, no entanto, de difícil 
quantificação por várias razões: modo de pagamento e de amortização desse 
investimento, rápida desvalorização do equipamento informático, épocas 
diferentes da sua aquisição, etc.. 

- Finalmente, o oitavo grupo de questões abrangia perguntas sobre a 
formação de preços e sobre a concorrência. Trata-se de um campo 
particularmente mal conhecido da micro-economia dos serviços. Optámos, 
por isso, por uma combinação de perguntas abertas e fechadas, de modo a 
captar ao máximo as várias estratégias e opiniões inerentes a sectores de 
actividade muito diversificados. O tipo de questões punha o entrevistado 
numa situação particularmente delicada, uma vez que ele era confrontado 
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com pedidos de informação potencialmente confidencial e estratégica em 
termos do posicionamento da empresa no mercado. O papel do 
entrevistador complicava-se também na medida em que teria que existir 
um mínimo de conhecimento prévio sobre a especificidade da actividade em 
questão, uma vez que disso dependiam subtilezas e modulações difíceis de 
captar. Este grupo de questões fechava com perguntas de opinião sobre a 
evolução próxima do sector em que a empresa entrevistada se inseria e 
sobre o impacte da formação do Mercado Único Europeu. Finalmente eram 
solicitados contactos para outras empresas do mesmo sector que, na opinião 
do entrevistado, fossem o mais diferentes possível da sua (dimensão, tipo 
de mercado, implantação comercial, etc.). Na estratégia que adoptámos para 
a constituição da amostra, esta informação foi-nos particularmente 
importante para aprofundar a diversificação da amostra que pretendiamos. 
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Modelo de inquérito utilizado 

1. CARACTERIZAÇÃO GERAL 

1.1.2 Data da entrevista ; : 
1.1.3 Entrevista efectuada por _ 
1.1.4 Nome da empresa/estabelecimento . 
1.1.5 Endereço .. 

Concelho '  
1.1.6 Classificação nas Páginas Amarelas 
1.1.7 C.A.E. principal ' [ 
1.1.8 Ano de início da actividade da empresa [ : 
1.1.9 Função do entrevistado na empresa r  

1.2 Tipo de estabelecimento 
1.2.1 Estúdio/Escritório Profissional _________ Ql 
1.2.2 Estúdio/Escritório em associação .LJ 
1.2.3 Sociedade L.D.A ; □ 
1.2.4 Sociedade S.A. ; __ □ 
1.2.4 Cooperativa _ LJ 
1.2.5 Outro (especificar) ' „ LJ 
1.2.6 Capital Social (quando for o caso, em contos) 
1.2.7 Percentagem de participação de capital estrangeiro 
1.2.8 Facturação no ano de 1988 (contos) 

2- PERFIL DE ESPECIALIZAÇÃO 

2 . 1  Indique, por favor, o leque de serviços oferecido pelo 
estabelecimento/empresa, e o peso (%) aproximado no volume de 
v e n d a s n o a n o d e 1 9 8 8 (se algum dos serviços foi introduzido de novo depois do inicio 
de actividade da empresa, indique o ano em que isso se verificou, p,f.)l 

% % 

□ O-" 
□ □ 
□ □ 
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2.2.1 Prevê para os próximos 5 anos alguma modificação na importância 
de algum(s) dos serviços que enunciou? 

acréscimo decréscimo 
de importância de importância 

□ □ 
□ 
□ Q 

□ 
2.2.2 Prevê para os próximos 5 anos alguma introdução de novos 

serviços para além dos que enunciou? Sim Q Não LJ 
.Em caso afirmativo, quais? ' ;  

2.3 Se o estabelecimento faz parte de um grupo ou empresa, indique, por 
favor, a localização e o tipo de serviços/produtos oferecidos: 

3. ORGANIZAÇÃO DA ACTIVIDADE 

3.1 O estabelecimento trabalha em 
. Encomendas/projectos próprios □ 

_ □ 
□ 

3.2 A empresa subcontrata algum tipo de actividade a outa empresa ou 
profissional liberal? 

. Em parte de encomendas/proj. subcontratados por outros 
Em encomendas conjuntas com outras empresas 

Empresa Sim □ 
Não □ 

Prof.Liberal Sim □ 
Não □ 

3.3 Tipo de actividades preferencialmente exteriorizadas e razões: 

ACTIVIDADES 

Excesso de 
actividade em 

determinados 
períodos 

Necessidade de 
competências 

específicas 

Redução de custos 
internos 

Outras razões 
(especifique) 

2, 
3.. 
4.. 
5._ 
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3.4 Localização das empresas ou profissionais liberais para onde é 
exteriorizada parte da actividade: 

ACTIVIDADES LOCALIZAÇÃO 

4.. 
5, 

3.5 Relações mais frequentes com outras empresas de serviços para 
aquisição de serviços ou produtos destinados a: 

LOCALIZAÇÃO 

- Administração/finanças LJ 
- Informática [ ' LJ 
- Recursos humanos LJ '  
- comercialização LJ 
- Seguros - LI 
- Limpeza LJ 
- Outros (especifique) LJ 
- □ ' 

4. EMPREGO 

4.1- Emprego interno 

Ocupados no 
âmbito dos 
serviços oferecidos 
pela empresa 

Ocupados em 
actividades de 
suporte operacional 
interno 

H M H M 

e 
X 
'€ 
e 
« 
L 
a 
E 
u 

Tempo 
inteiro 

Titulare3/Sócio3 e 
X 
'€ 
e 
« 
L 
a 
E 
u 

Tempo 
inteiro Dependentes 

e 
X 
'€ 
e 
« 
L 
a 
E 
u 

Tempo 
inteiro 

TOTAL 

e 
X 
'€ 
e 
« 
L 
a 
E 
u 

Tempo 
parcial 

Titulares/Sócio3 

e 
X 
'€ 
e 
« 
L 
a 
E 
u 

Tempo 
parcial Dependentes 

e 
X 
'€ 
e 
« 
L 
a 
E 
u 

Tempo 
parcial 

TOTAL 

e 
X 
'€ 
e 
« 
L 
a 
E 
u TOTAL 
Empreqo 
temporário TOTAL 

4.1- Emprego externo Número Localização 
. Colaboradores 
. Consultores , 
. Outros (especifique) 
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4.2 Grau de Instrução Escolar/Técnica do pessoal interno 
Instrução 
Universitária 

Instrução 
secundária 

Curso 
Técnico 

Nível 
infer ior 

H M H M H M H M 

o 
X 

o 

k. 
a 
E 
LU 

Tempo 
inteiro 

Titulares/Sócios o 
X 

o 

k. 
a 
E 
LU 

Tempo 
inteiro Dependentes 

o 
X 

o 

k. 
a 
E 
LU 

Tempo 
inteiro 

TOTAL 

o 
X 

o 

k. 
a 
E 
LU 

Tempo 
parcial 

Titulares/Sócios 

o 
X 

o 

k. 
a 
E 
LU 

Tempo 
parcial Dependentes 

o 
X 

o 

k. 
a 
E 
LU 

Tempo 
parcial 

TOTAL 

o 
X 

o 

k. 
a 
E 
LU 

TOTAL 

4 . 3  Tota l do pessoal ao serviço em 1980 (ou no primeiro ano de actividade caso 
este tenha ocorrido entre 1981 e 1992, indicar esse ano) 

4.4.1 Como pensa que será a evolução quantitativa e qualitativa da 
ocupação na empresa nos próximos 2 anos? 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Evolução qualitativa 
Necessidades profissionais futuras (indicar o perfil profissional) 

4.4.2 Acha que esta evolução é comum ao sector em que se insere? 
Sim □ 
Não □ 

. Em caso negativo, mencione as razões, por favor. 

Evolução quantitativa 
Aumento considerável 
Aumento limitado 
Situação estacionária 
Decréscimo considerável 
Decréscimo limitado 
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5. LOCALIZAÇÃO 

5.1 Localização inicial do estabelecimento De outras 
instalações da empresa (indique quais p.f.) 

Razões dessa localização 

5.2 Vantagens e desvantagens da actual localização: 
5 . 2 . 1 .  Da sede 

Vantagens 

Desvantagens 

5 .2 .2 .  De armazéns e/ou de outras unidades da empresa 
(indique quais, p.f.) 

Vantagens  

Desvantagens 

5.3 Área ocupada (aproximada): m 2 

 Da sede da empresa 
 De outras unidades (quais?) ; . 

5.4 Existem projectos futuros para localização de um novo 
estabelecimento ou para relocalização do actual? 

Sim □ 
Não □ 

. Em caso afirmativo, mencione as razões, por favor. 
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5.5 Quais as condições que julga serem as melhores para a localização 
das empresas com o perfil desta? 

6. CLIENTES 
6.1 Qual o número aproximado de clientes no áno de 1988? 

■ • 

6.2.1 Quais os principais tipos de empresas a que presta os seus 
serviços ? (indique % aproximada, p.f.) % 
.Pequenas empresas (menos de 50 trabalhadores) 
.Médias (50  250 trabalhadores) 
.Grandes (mais de 250 trabalhadores) 

6.2.2 Quais os principais sectores de actividade dessas empresas? 
% aproximadas do Subsectores 
volume de vendas mais frequente 
de 1988 

. Entidades Públicas 

. Associações/Sindicatos/Partidos... ■  

. Indústria Transformadora 

. Construção Civil 

. Comércio Grossista ; ; 

. Comércio Retalhista . 

. Bancos/Soe.Financeiras '  

.Seguros 

. Outras Empresas de Serviços: ;  

6 . 2 . 3  O n d e se l o c a l i z a m ? (indique números aproximados, p.f.): 

. G r a n d e PortO (Porto, Matosinhos, V.N.Gaia, Maia, Gondomar e Valongo) 

. N o r t e e Les te do G.PortO (indique principais concelhos, p.f.) 
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. Sul e Leste do G.Porto, até Aveiro (indique principais concelhos, p.f.) 

Resto do País 
Estrangeiro 

6.3 No futuro, pensa que existirão modificações na áreas de mercado que 
indicou? Em caso afirmativo indique, por favor: 

Áreas em crescimento 
Áreas em diminuição  
Novas áreas 

6.3 Possui agentes, representantes ou quaisquer outros intermediários 
fora do concelho de localização? 

Onde? Quantos? 

6.4 De que forma é que a empresa comunica preferencialmente com os 
clientes? (máximo de duas respostas) 
. Telefone LJ v . Por telefax LJ 
. Visita directa LJ .Outro (especifique, p.f.) 
. Visita directa de intermediário D LJ 
. Por correio LJ LJ 
. Por telex □ □ 

7. Equipamento da empresa 

7.1 A empresa dispõe de equipamento informático? 
Sim □ Não □ 

7.1.1 Em caso afirmativo, qual é a função desse equipamento? 
 Processamento de dados LJ 
 Processamento de texto LJ 
 Design assistido por computador (CAD) LJ 
 Outros fins (especifique, p.f.) 

□ 
□ 

- □ 
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7.1.2 Tipo de utilização desse equipamento 
 Fins internos (gestão, contabilidade, ficheiro de clientes...) LJ 
 Fins externos (de produção final do serviço ou da sua preparação) LJ 

7.1.2.1 Peso do investimento em "soft" ou "hardware" em 1988: 
investimento % nos custos 

(contos) 
 Equipamento 
 Material de suporte ("packages",manutenção...) 
 Despesas em formação profissional 

7.1.3 Em caso de não possuir equipamento informático, vê alguma 
utilidade na sua aquisição futura? 
.Sim □ 
.Não Ll .Não particularmente LJ 

Considerações eventuais 

7.1.4 Acha que as inovações tecnológicas no campo da informática e da 
comunicação modificarão sensivelmente o modo de trabalho da 
e m p r e s a ? 
.Sim t J .Não põe o problema LJ 
.Não CJ .Não particularmente LJ 

Considerações eventuais 

8. Formação de preços e concorrência 

8.1 Que modalidades são mais comuns na formação dos preços dos 
serviços oferecidos pela empresa (máximo duas respostas) 
 Com base no preço da concorrência — LJ 
 Utiliza tarifas profissionais  LJ 
 Utiliza um índice com base no tempo/n° de pessoas LJ 
 Discute um preço sugerido pelo cliente  LJ 
 Outras formas (especifique, p.f.) 
- □ 

□ 
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8.2 Existem problemas sérios de concorrência? 
 Não, nenhum   J 
 Sim, grande concorrência — LJ 
 Sim, mas muito débeis LJ 

Considerações eventuais 

8.2.1 Em caso afirmativo, por parte de quem? (pôr um n° por ordem decrescente 
de importância, p.f.) 
a Das empresas industriais que tendem a realizar internamente os serviços em 

questão  LJ 
b  De outras empresas locais de serviços  LJ 
C De outras empresas de serviços entretanto surgidas próximas 

dos clientes de fora do Grande Porto  LJ 
d De outras empresas estrangeiras de serviços localizadas na área LJ 
e De outras empresas de serviços localizadas no estrangeiro LJ 
f De outras empresas de serviços nacionais (excepto c) LJ 

 Outros casos (especifique, p.f.)    LJ 
- □ 
- □ . 

8.3 Que imagem genérica possui do sector em termos da sua futura 
evo lução? 

Positiva " 

Negativa 

8.4 Que condições trará a formação do Mercado Único Europeu? 
Vantagens 

Desvantagens 
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ANEXO IV.2- Empresas anunciadas em mais que um título nas 
Páginas Amarelas, Região do Porto, 1989/90. 
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RADAR 

TELECOMUNICAÇÕES 

ORMZ.PROD.QUIMID.> 

IrtRMZ.TINTAS] 

M AT CONSTRUÇÃO 

ENG.CIVIS 

L PROJECTOS/PLANTAS 

ARQUITECTOS 

r— 
( I N S T A L A Ç Õ E S I N D U S T . ) ECONOMISTAS REV.QFIC.DONTAS 

LIMPEZJCONSËRTI 

PROP.COMP/VENDAI 

Lr MED .OFICIAIS] 
I  AGEN .TRES? ASSES 

FINAN/MVEST. SEGUROSAGENTES 

[ DESIGN 

PUBLICIDADE 

L BANCOS 

I—ILEASINGI I—^GEN .CONTRÉ" 

L, SEGUROSRESSEG. 

TRACTO./REPftRA.l (fa COMPRIMIDO) 

TRACTORES 

r IMAQ.ESTRADASI 

MAQ.TERRAPLAN. 

GUirC./GRUÃSl 
CAMIONAGEM 

1 
EMPILH APOR ftSpl TR ANSP JG ARB AS 

NAQ.AGRCOL 
OPERADORES PORT ChRGAS/DESC TRANSITÁRIOS 

LEGENDA 

2 
I ,4 

8 
■ ■ ■ ■ 16 

TRftNSP.FLUV 
DESPACHANTES QF. 

80 casos de anúncio da mesma empresa 
em mais que um t í tulo das Páginas 
Amarelas do Grande Por to , 1 9 8 9 / 9 0 
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M ATER .ELÉCTRICOS I 

GjlARHES)] 

IBOBIN/REBOBl 

"RICOS 1 ^ 1 

ÍÃRM|sh I 

a I 

QUEIMADORES IND 

AQUECIM.iriDUST. 

MOTORES MARIT MOT.DESEL 

AGRIC. /PECUAR IA 

INST. INDUSTRIA IS 

ARMZ .BACALHAU 

IPEIKE CDNGJ 
ARMZBATATÃ] 

VÁLVULAS 

HIDRAULICA-EOUIP 

r lAGUA-CAPATACAO 

IBOMBASI 
AR COMPRIMIDO 

(H AQ.ESTR APA"§) Q/ERR AM.PNEUMT) 

<M AO .FERRAMENTAS) 

ARMZ .MERCÊ ARI A 

ÇCDMPUT ADORES) 

AGUA-FILTRAGEM 

ANILINAS PLASTICOS-MAT.PRIMAS 

b IL 

<MÃQ£ÃL£ÃD0) 

COR ANTES/TINT AS 

REPRESENTAÇÕES 

AGENTES COMERC. 

vçõESin 

E»»./1MP. —' 

ARMZ. IMP .PROD.QUIM. 

TRADING 

r 
ARMZ TECIDOS] ALGODÃO 

r 

MAQ.ENSAIQMAT 

APAR.NST.PREDISAO 

L ABORT. -ART .EQUIP. 

M AQ .MADEIRA 

ALUMÍNIO 
Tzn 

i 
AÇO INOX irlFERRAM.CQRTE 

IMÃT.FER.N/FER. 

[| 
SOLDADURA 

-I J L i ITUBOS 

I H FERRO | hl 
ARMZ .FERR AMENT AS|——I ARMZ .FERR AG~1 

MAQ .CALÇADO MAQ FERRAMENTAS 

FERRAMENTAS ELECT. 

FERRAMENTAS PRECIS. 

FERRAMENTAS PNEUMTH 

ÕUÃRÕÃS MOf̂ T I ( R AST-MAT .PR IMAS) | TUBOS BORRACHA 

r = l MAQ.TRICOT 

=1 MAQ .COSTURAI 
L—IMAQ.CALÇADO 

I IMAQ.CORT.TECIDOSI 
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ANEXO IV.3 - Exemplos de estruturas de "grupos" 
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T i p o de grupo  participações dos sócios no capital das vár ias empresas 
S e c t o r : Informática; comercialização de hardware e produção de sof tware 
Especia l i zação : Informática (serviços e equipamento) engenharia e arqui tectura; gestão hospitalar 

Composição do 
Volume de Negócios: 6598 Margens de comercialização "hardware" 

2058 Formação (apoio a clientes) 
1098 Serviços : soft de gestão e de projecto de construção C Í Y Í I 

Cl ien tes : 4098 empresas de construção c iv i l 
2058 indústria t ransformadora 
1598 organismos públicos (sector da saúde) 
1598 serviços (arquitectura e engenharia) 
1098 comércio grossista 

Emprego : 20 empregados e 3 técnicos avençados 
Qual i f icações do emprego in terno: 4598 instrução superior; 5098 secundária; 598 técnica 
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Tipo de grupo  participações dos sócios no capital das yárias empresas 
S e c t o r : Serviços relacionados com o transporte internacional de mercadorias 
Especia l i zação : Transi tár io ; Agente de Navegação 

Composição do 
Volume de Negócios: 5555 Transporte TIR 

205(5 Transporte marít imo 
105? Entreposto de armazenagem 

Cl ientes : 1055 Despachos (serviços pagos a terceiros) 
555 Carga aérea 
6055 Indústria t ransformadora ( têx t i l ) 
2055 Indústria da construção CÍY Í I 
1095 Comércio grossista 
1055 Comércio a retalho 

Emprego : 8 0 empregados internos; 15 eventuais; 2 consultores 
Qual i f icações do emprego in terno: 6.855 instrução univers i tá r ia ; 2056 secundária; 73.255 básica. 
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Tipo de grupo  participações dos sócios no capital das várias empresas 
Sector : Agência de Publicidade 
Especialização : Vários serviços de publicidade 

Composição do 
Volume de Negócios: 3695 Publicidade para televisão 

3095 Publicidade Gráfica 
3298 Serviços Diversos 
295 Publicidade Exterior 

Clientes: 2095 Organismos Públicos 
1595 Indústria transformadora 
1595 Indústria da Construção Civil 
1595 Comércio Grossista 
1595 Comércio Retalhista 
2095 Diversos 

Emprego : 8 empregados internos e 3 avençados 
Qualificações do emprego interno:3895 instrução superior; 5095 secundária; 1255 técnica 
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Cap. V- Políticas de intervenção ao nível local e regional 
no âmbito dos Serviços às Empresas - exemplos 
recentes no NO industrializado de Portugal 

Considerações prévias 

Na sequência da estratégia de análise que vimos seguindo ao longo desta 
dissertação e, especialmente no capítulo anterior, o Cap.V iria centrar-se no 
conteúdo e no confronto entre dois modelos distintos de definição de 
políticas de intervenção no âmbito dos Serviços às Empresas: o modelo de 
política no contexto de uma Area Metropolitana (a Area Metropolitana do 
Porto) e o modelo de política em áreas de industrialização difusa, periféricas 
à AMP. 

No entanto, assim não aconteceu pela simples questão de que a informação 
(e a experiência empírica) que conseguimos reunir para o último exemplo 
apresenta-se de uma forma bastante mais coerente a articulada, de modo a 
permitir uma análise com um maior nível de aprofundamento e mais rica 
em termos de conteúdo. A exclusão da AMP não resulta por. isso de uma 
eventual menor importância atribuída às políticas de intervenção no âmbito 
dos Serviços às Empresas num tal contexto (antes pelo contrário). A 
principal razão que justifica essa exclusão deriva apenas do carácter 
fragmentário e embrionário do tipo de experiências e estudos em que 
participámos, os quais, dificilmente podem ser equacionados enquanto 
elementos de uma política global mais vertebrada e melhor articulada no 
âmbito, por exemplo da definição de um Plano Estratégico para a AMP. 
Como é sabido, os Serviços às Empresas ocupam um papel de grande 
importância na construção e na operacionalização de tais planos (já nos 
referimos a isso no primeiro capítulo desta dissertação). 

De qualquer das formas, a título meramente indicativo, não podemos deixar 
de referir que os três estudos em que nos envolvemos no quadro da AMP e 
em matérias explicitamente ligadas com a promoção dos serviços (o Plano 
Director Municipal de Matosinhos, o Ante-projecto do Parque de Ciência e 
Tecnologia do Porto, e o Estudo Sócio-Económico da AMP; cf. DOMINGUES, 
1990; DOMINGUES, 1991 e FIGUEIREDO, DOMINGUES e MARQUES, 1992; e 
DOMINGUES, 1993, respectivamente), poderiam constituir, sem dúvida, 
peças potencialmente mobilizáveis para a formalização de uma estratégia 
mais coesa ao nível da formalização de uma política articulada de promoção 
dos Serviços às Empresas na AMP. Faltou, no entanto, a indispensável 
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concertação e grau de "amadurecimento" institucionais para que tal fosse 
possível. 

- No caso de Matosinhos, a estratégia contida no respectivo PDM, inclui a 
primeira experiência ao nível nacional de um Plano de Reconversão de uma 
antiga zona industrial (Matosinhos-Sul, uma área de cerca de 105 ha com 
uma localização estratégica no contexto da AMP e das acessibilidades 
metropolitanas e regionais), com uma forte componente de atractividade de 
funções "avançadas" de serviços (cf. CMM, 1993). Ao nível geral do quadro 
territorial da AMP, este tipo exemplar de intervenção poderia ter um 
desenvolvimento interessante enquanto acção fortemente voluntarista de 
descomprimir a actual tendência sobre-concentracionista da Zona da 
Boavista (em termos de localização de serviços de carácter avançado) e 
constituir um embrião de uma política de articulação de novas centralidades 
ao nível do núcleo mais denso da AMP. 

- No capítulo dos serviços avançados de matriz tecnológica, de I&D e de 
forte ligação com a investigação e o ensino superior, o projecto do Parque de 
Ciência e Tecnologia (pólo Maia), poderia igualmente constituir uma acção 
concertada no quadro da definição de uma política mais eficaz de atracção e 
desenvolvimento de um tipo de serviços cuja sub-dotação no quadro da 
AMP ficou suficientemente demonstrada (ver Cap.IV.I). 

- Finalmente, o Estudo Sócio-económico da AMP, quer no capítulo dos 
serviços, quer nos restantes capítulos, pode constituir um bom começo para 
o desenvolvimento de uma política mais articulada e mais consensual ao 
nível metropolitano. O tipo de aprofundamento que o estudo proporciona 
em matérias diversas, tais como, o modelo de desenvolvimento económico, 
as características do mercado de emprego, o potencial de formação 
profissional média e superior, etc., (cf. PLANUM et al., 1993) permitiria 
rapidamente lançar as bases de um planeamento de tipo estratégico, não 
fossem os fortes bloqueamentos de arquitectura e de relacionamento e 
concertação inter-institucional ainda existentes na AMP (ao nível da própria 
Junta Metropolitana, mas também ao nível do relacionamento desta e dos 
municípios com outras instituições públicas e privadas). 

Sem pretendermos ir mais longe sobre o equacionamento das condições 
favorecedoras de um tipo de intervenção mais eficaz em matéria de política 
da promoção dos Serviços às Empresas na AMP e das condições de 
operacionalização de uma tal política, julgamos que estas breves 
considerações são suficientes para não investirmos muito mais sobre essa 
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temática (no quadro desta dissertação, obviamente, porque o campo de 
investigação fica em aberto para futuros desenvolvimentos). A natureza 
fragmentária das acções e propostas até agora vançadas, reflectir-se-ia da 
mesma forma sobre a estruturação desse sub-capítulo. 

O desenvolvimento posterior do Cap.V será, por isso, exclusivamente 
direccionado para as políticas de promoção daquele tipo de serviços em 
áreas fortemente industrializadas, na periferia imediata da AMP. 

1. Introdução - síntese das principais recomendações de política regional de 
intervenção na promoção dos Serviços às Empresas 

Antes de passarmos à explicitação e à fundamentação das propostas de 
política de promoção dos Serviços às Empresas no Vale do Sousa e no Médio 
Ave, faremos uma breve síntese das principais recomendações de política 
regional nesse contexto propostas por autores de reconhecido mérito nessas 
matérias, em contextos territoriais diversos. Dividiremos essa síntese em 
dois blocos distintos: no primeiro agrupar-se-ão os principais pressupostos 
que, segundo esses autores, justificam a pertinência dos Serviços às 
Empresas como instrumentos estratégicos da política e desenvolvimento 
regional e a sua articulação com outras medidas de pol í t ica 
(sectorial/industrial, social e infraestruturas viárias, sobretudo); no segundo 
apresentaremos um quadro comentado de duas experiências nesse campo, 
levadas a cabo na Itália (Emília-Romana) e em Espanha (País Vasco). 

1.1- Os Serviços às Empresas como instrumentos estratégicos da política de 
desenvolvimento regional - contributos de diversos autores 

Os contributos (e os respectivos autores) apresentados de seguida não foram 
ordenados por qualquer critério sequencial. Procurámos, sobretudo, reunir 
uma série de informação sobre o papel dos Serviços às Empresas como 
instrumentos estratégicos da política de desenvolvimento regional, 
especialmente em quadros sócio-económicos do tipo "marshalliano". No final 
procuraremos sistematizar os "máximos divisores comuns" desses 
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contributos, fazendo aí a arrumação temática que falta ao ordenamento 
sequencial dos contributos seleccionados. 

- BAILLY. A.S.: MAILLAT. D. (1990. 252-254) 

Estes autores partem de um princípio geral de enquadramento que 
equaciona a promoção dos Serviços às Empresas como resultado evidente da 
crescente in tegração funcional no seio do sistema produtivo entre 
actividades industriais e de serviços. Os efeitos esperados da política de 
promoção dos Serviços às Empresas actuam, por isso, ao nível de 
determinados vectores estratégicos do desenvolvimento, nomeadamente: 

- na melhoria do acesso das empresas à informação científica e técnica: 
- na dotação de apoios e meios para a avaliação tecnológica (estudos de 

viabilidade, auditorias tecnológicas, etc.); 
- no assegurar da ligação entre as instituições de investigação e as 

e m p r e s a s (papel das instituições e actividades de serviços como 
"interface" tecnológico); 

- em encontrar soluções para minorar a ausência de fundos próprios 
(políticas no âmbito da prestação de serviços financeiros, 
especialmente no quadro das soluções tipo capital de risco); 

- na orientação das empresas para o marketing e para as vendas 
(estudos de mercado, procura de parceiros comerciais, etc.); 

- no âmbito da reciclagem e aperfeiçoamento profissional dos 
dirigentes, quadros e mão de obra das PMEs; 

- e no estímulo a diversas formas de cooperação e parceria. 

- BRUSCO. S. (1991. 262-269) 

Como condição preliminar, Sebastiano Brusco sustenta que "os mecanismos 
do mercado, por si sós, não são suficientes para dotar as empresas de um 
distrito industrial com um conjunto de serviços essenciais à manutenção e 
reprodução das condições de competitividade, nas componentes, sobretudo, 
dos mercados e das tecnologias" (BRUSCO, 1991, 262). A esta insistência 
sobre uma política voluntarista no campo dos Serviços às Empresas, o autor 
acrescenta algumas críticas sobre a inadequação (a palavra utilizada é a de 
"falência) dos planos sectoriais, a favor de medidas de outra natureza, 
particularmente "de políticas horizontais direccionadas para os factores de 
p r o d u ç ã o e não apenas para os sectores" (idem, ibidem, 263). Nessas 
políticas horizontais insiste-se nos mesmos vactores já anteriormente 
apontados por S. Bailly e Maillât, nomeadamente nas novas tecnologias, 
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estruturas de informação, conhecimento dos mercados, serviços técnicos 
especializados, formação profissional e promoção do investimento. 

A insuficiência dos mecanismos de mercado para a implementação destes 
serviços, e, por isso, a necessidade de uma política pública, deve-se, 
sobretudo, aos elevados montantes de investimento inicial necessários e a 
restrições que derivam da reduzida dimensão da procura (real, não 
necessar iamente potencia l ) de determinados serviços a l tamente 
especializados. Estes condicionalismos são especialmente explicados pelo 
peso das PME na estrutura produtiva dos distritos industriais. Defende-se, 
no entanto, que as instituições a criar consigam uma capacidade crescente 
de auto-financiamento e resultem de uma política de envolvimento entre 
associações de produtores, empresários, universidades, câmaras d e 
comércio, órgãos administrativos regionias e locais, etc., prevendo-se mesmo 
a existência de apoios financeiros para a formação de sociedades privadas 
resultantes de acordos entre empresários para a formação de Centros de 
Serviços. 

Sobre a importância de instituições como os Institutos Técnicos Locais e os 
Centros de Serviços (localizados nos distritos industriais), S. Brusco reforça 
os seus papéis enquanto instituições prestadoras de serviços estratégicos e 
inovadores (novas qualificações profissionais e difusão de tecnologias 
electrónicas, por exemplo) que entram em ruptura com os saberes e as 
experiências empíricas locais. Para além disso, o autor salienta também a 
importância dessas instituições não mercantis como prestadoras de serviços 
a preços compatíveis com as possibilidades das PME, e como soluções para a 
obtenção de economias de escala e possibilidades de captar meios 
financeiros para a prestação de serviços como: 

- a investigação aplicada; 
- o acesso e a difusão da informação sobre inovações; 
- a avaliação e o acompanhamento dos mercados; 
- o conhecimento sobre as vantagens oferecidas por mercados potenciais; 
- a avaliação dos méritos da maquinaria sofisticada; 
- o controlo dos mecanismos de acesso a feiras de negócios; 
- e a formalização e implementação de estratégias tendentes a ultrapassar 

limitações indirectas da competitividade ligadas com as mudanças de 
normas dos produtos para mercados de exportação. 

No capítulo da articulação entre a implementação deste tipo de medidas de 
carácter horizontal e as especificidades sectoriais dos distritos industriais, o 
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autor propõe a existência de programas que facilitem a adaptabilidade da 
aplicação das medidas gerais às necessidades específicas dos sectores de 
produção. 

- CUADRADO ROURA. J.R.: RIO GOMEZ. C. et ai. (1989. 234-239) • 

Como pano de fundo, os autores sustentam uma cada vez maior importância 
dos Serviços às Empresas como uma nova componente da política regional 
de desenvolvimento económico, e como "um dos mecanismos para superar 
as deficiências em termos de produtividade e competitividade que a crise 
económica pôs em evidência no âmbito das empresas industriais" (idem, 
ibidem, 239). Depois de uma apresentação comparada sobre as Políticas 
Regionais em matéria de Serviços às Empresas em diversos países 
(nomeadamente a Itália, a Espanha, a Inglaterra, e os EUA), os máximos 
divisores comuns desse tipo de experiências são sintetizados em 8 pontos: 

1- A exemplo de outras recomendações de política nesta matéria, começa-
se por pôr em evidência a "necessidade de uma actuação coordenada 
entre os diversos agentes ou actores (públicos ou privados) da política 
r e g i o n a l " (234). Como exemplo aponta-se a experiência do "Ente 
Régionale per la Valorizzazione Económica dei Territorio-ERVET", um 
dos casos (na região italiana da Emília-Romana) em que essa actuação 
coordenada é exemplarmente posta em prática (sobre a estrutura 
organizativa do ERVET, ver Fig. V.I); 

2- a articulação entre os diversos agentes públicos e privados, e partes 
interessadas e envolvidas na política regional de desenvolvimento, 
aconselha a formação de uma instituição ou "ente regional" único, cuja 
função é a de definir estratégias e coordenar as actuações previstas: 

3- nesta linha, e chamando mais uma vez a atenção sobre o modelo 
italiano, privilegiam-se as acções de carácter associativo, não só como 
uma necessidade da moderna política regional, como também enquanto 
meio de optimização de recursos e concentração de acções; 

4- a importância da Universidade é salientada como um dos parceiros a 
envolver nas fases de formulação e execução da política regional, 
particularmente nas componentes da I&D e da implementação de 
Parques Tecnológicos ou estruturas com papéis semelhantes no 
processo de aproximação entre a investigação e o mundo empresarial; 

5- salienta-se a importância e os resultados das acções de promoção 
empresarial assentes na oferta de serviços "reais", mais do que as que 
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se apoiam na mera disponibilização de recursos financeiros. As 
instituições de execução dessas acções, bem como os programas e 
instrumentos associados, apesar de coordenados e centralizados não 
devem ser muito numerosos. As finalidades da nova política regional 
vão claramente orientadas para o desenvolvimento económico de cada 
região através do potenciar da capacidade empresarial mediante 
procedimentos como, sobretudo: 

- financiamentos (para lá da mera subvenção) 
- prestação de serviços 
- dotação de infraestruturas 
- apoio tecnológico 
- formação profissional 

6- a eficiência da implementação de políticas e projectos implica um 
"aligeirar a carga burocrática com o fim de flexibilizar os projectos de 
ac tuação , bem como aligeirar os trâmites que qualquer programa ou 
instrumento contenha"; 

7- o desenvolvimento dos serviços relacionados com a inves t igação , a 
formação p rof i s s iona l e as novas formas de gestão, são uma 
componente estratégica na formalização de uma política para as 
economias mais avançadas, onde o desafio tecnológico constitui um dos 
principais pilares da competitividade; 

8- A promoção dos Serviços às Empresas como novo instrumento da 
moderna política regional cobre uma gama muito diversificada de 
funções e formas institucionais. "Predomina, no entanto, a criação de 
centros "ad hoc", monosectoriais ou plurisectoriais (...), como, por 
exemplo os Centros de Empresas (Business Centres), os Comités de 
In ic ia t ivas , os Comités de Desenvolv imento , os Centros 
Interempresariais (monosectoriais e plurisectoriais), as Agências 
Regionais para o Desenvolvimento, os Centros de Investigação, os 
Centros Tecnológicos, os Parques Tecnológicos, os Centros de Design, os 
Centros de Marketing, e os Centros de Empresas e Inovação, entre 
outros" (236) 

- FISHER. A. Í1992. 171-175) 

André Fisher, a propósito das políticas de desenvolvimento no contexto da 
promoção dos Serviços às Empresas em França, salienta duas ideias base: 

- a importância crescente das políticas de apoio à transferência d e 
tecnologia, prioritariamente dirigidas às PME; 

- e a centragem dos apoios públicos, menos na ajuda directa às empresas 
e mais na qualificação do "environnement" e do "millieu" da empresa. 
Esse tipo de estratégias devem incidir sobretudo em: 
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- assegurar a difusão da inovação - das novas t e cno log i a s , 
especialmente - da informação científica e técnica no conjunto da 
estrutura industrial, de maneira a permitir às PME participarem 
igualmente no processo geral da modernização, e 

- assegurar a difusão da informação científica-económica-tecnológica 
sobre o conjunto do território nacional, salientando o papel das 
colectividades locais/regionais: " ... quanto mais a actividade 
industrial se torna sofisticada, menos a estratégia da colectividade 
pode ser simples e limitar-se a uma oferta de imobiliário ou de 
serviços elementares; a acção simultânea da colectividade sobre a 
qualidade do "millieu" e do "environnement", sobre o 
desenvolvimento de externalidades de serviços, sobre a 
possibilidade de obtenção de sinergias com as actividades de 
investigação, de formação, etc., é cada vez mais um meio de 
realização e de eficácia das estratégias dessas colectividades locais 
" (idem, ibidem, 174/175); são apontados como exemplos os casos 
de Toulose, Montpellier e Grenoble. 

Como exemplos de instituições a operarem na prestação de funções de 
serviços especialmente dirigidos a PME, referem-se as seguintes: 

- ARIST - Agência Regional para a Informação Científica e Tecnológica 
(lançadas em 1977); . 
- ANVAR - Agência Nacional Para a Valorização da Investigação (1980); 
- CRITT - Centros Regionais de Inovação, e dê Transferência de 
Tecnologia (1982); 
- e os Ninhos de Empresas. 

- ILLERIS. S. Í1989. 118-126V 

Sven Illeris, no seu documento de avaliação de um dos programas FAST II 
(Forecasting and Assessment in Science and Techonology), especialmente no 
Cap. VII- Ends and Means of a Regional Service Policy, traça algumas 
conclusões, das quais destacamos: 

- a análise geral do desenvolvimento regional das actividades de serviços, 
especialmente rios países da Europa, parece indicar que "a descentralização 
geográfica dos serviços (incluindo aqui os Serviços às Empresas) tende a 
ocorrer em países onde aconteceu uma considerável devolução de poderes 
para os governos locais e regionais" (idem, ibidem,! 18); 
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- a política regional, no capítulo da promoção dos serviços, deve ter em 
conta uma adequada articulação entre as especificidades regionais da 
procura e da oferta; 

- as componentes infraestruturais da política regional (redes de transporte e 
comunicações, por exemplo) não devem constituir opções isoladas mas sim 
articularem-se com instrumentos e acções que melhorem o funcionamento 
do mercado em áreas como: 

- a produção de informação: 
- a criação de bancos de dados acerca da oferta de serviços; 
- o desenvolvimento de iniciativas para articular a procura e a oferta de 

serviços especializados: 
- a criação de locais de troca de conhecimentos e experiências: 
- e o lançamento de Parques de Ciência e Tecnopólos como "meio para 

obter sinergias entre a oferta e a procura de serviços especializados em 
alta tecnologia (idem, ibidem, 126). 

Relat ivamente às dimensões mais "imateriais" das polí t icas de 
desenvolvimento regional, o autor chama a atenção para a experiência dos 
"Service Brokers", na Dinamarca. O trabalho destas instituições é o de 
servirem de mediadoras entre as empresas locais (de quem, supostamente, 
são bons conhecedores) e os prestadores (públicos e privados) de serviços, 
no sentido de darem sequência à resolução de problemas identificados 
nessas empresas. 

- MARSHALL. J.N. et. ai. ri988. 205-245) 

Depois de apresentar um resumo das principais políticas europeias de 
incentivos regionais no âmbito dos Serviços às Empresas até 1986 (cf. 
pp.234 a 236), assentes, sobretudo, em esquemas de incentivos à criação e à 
mobilidade de empresas de serviços, na política de relocalização de 
escritórios (descompressão das grandes concentrações metropolitanas, como, 
por exemplo, no caso da Área Metropolitana de Londres), na 
desconcenração de serviços e laboratórios públicos e nos investimentos em 
redes de telecomunicações, a conclusão geral, segundo os autores, aponta 
para as limitação ainda existente no esforço de assistência às actividades de 
serviços (como já referimos, a análise desenvolve-se até 1986). 

Como recomendações a serem atendidas para contrariar essa situação, 
propõe-se: 
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- a mobilização de recursos adequados , segundo as diferentes 
especificidades dos serviços (investimentos em tecnologias de 
informação, em recrutamento de emprego qualificado, incentivos 
fiscais, etc.); 
- a necessidade das políticas de incentivos requererem um s i s t e m a 
descentralizado de administração e de poder de decisão de elegibilidade 
de projectos tendo em conta as características das economias regionais 
e o envolvimento de instituições financeiras locais: 
- a necessidade de uma maior coordenação entre as autoridades e 
políticas regionais e centrais; 
-." a necessidade de ter em conta, em qualquer programa de incentivos 
ao nível regional, as inter-relações entre os Serviços às Empresas e as 
outras actividades e prever assistência coordenada; 
- a não separação entre "o desenvolvimento de infraestruturas ou as 
políticas dirigidas ao sector público, e as políticas de ajuda f inance i ra 
aos serviços privados" (idem, ibidem, 245) 

- GAROFOLI. G. ri991. 85-101) 

Gioacchino Garofoli, um dos principais teóricos do desenvolvimento do 
conceito de "área-sistema" no contexto économico-territorial italiano e um 
estudioso dos processos de industrialização difusa, centra as suas reflexões 
na promoção de estratégias de desenvolvimento desse tipo de complexos 
sócio-económico-territoriais. 

O acento tónico das suas propostas em matéria de promoção dos Serviços às 
Empresas é posto em duas questões interligadas: a coerência da intervenção 
ao nível local e a necessidade de identificação de uma estratégia adaptada à 
manutenção e ao reforço da competitividade dos sistemas produtivos locais. 

As principais fragilidades inerentes aos sistemas produtivos locais (o autor 
utiliza alternativamente os conceitos de distrito industrial e de áreas de 
industrialização difusa) que justificam tais intervenções, , resul tam, 
sobretudo: 

- da dimensão limitada das empresas: 
- dos modos de acesso à função empresarial: 
- da dificuldade constante em identificar novas tecnologias apropriadas; 
- das dificuldades no acesso à inovação: 
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- dos limites apertados do mercado da oferta de serviços específicos e 
adaptados; 

- das dificuldades em controlar os mercados finais: 
- e, acima de tudo, da ausência de uma estratégia apropriada para o 

sistema produtivo local. 

Este tipo de bloqueamentos deve conduzir à identificação de formas 
específicas e instrumentos apropriados de apoio público local, apontando-se 
como exemplos as experiências dos Centros Tecnológicos, das Agências de 
Difusão de Serviços às Empresas, dos Centros de Controlo de Qualidade, dos 
Centros de Formação Profissional, e, em geral, das "instituições que regulam 
a competitividade inter-empresarial, promovendo a introdução de novos 
produtos e processos", contrariando assim os mecan ismos de 
competitividade baseados nos custos de produção e. indirectamente, nos 
custos salariais (idem, ibidem, 98). 

O autor resume, sustentando que " ... é somente ao nível local que se podem 
identificar as necessidades específicas que têm que ser atendidas para 
robustecer e consolidar os sistemas espaciais associados à industrialização 
difusa, e que se podem planear e introduzir (depois de um debate alargado 
e do envolvimento directo das forças e instituições sociais locais) políticas de 
intervenção coerentes com a finalidade de eliminar os "pontos fracos" do 
processo de industrialização difusa e dos sistemas produtivos locais" (idem, 
ibidem,100) . 

Este tipo de filosofia vai no sentido de rever e contrariar a política 
económica ao nível nacional, tornando-ta suficientemente desagregada ao 
nível espacial e sectorial de modo a que a intervenção pública responda de 
uma forma coerente à diversidade dos modelos regionais de 
desenvolvimento que coexistem no quadro nacional. Explicitamente, o autor 
reforça também a insuficiência das intervenções excessivamente baseadas 
nos investimentos públicos em infraestruturas e na provisão de serviços e 
equipamentos, contrapondo com a necessidade de uma maior intervenção 
mais activa ao nível da esfera económica. 

- MARTINELLI. F. Tl991 e 1992) 

O esquema de orientações de política de promoção dos Serviços às Empresas 
proposto por Flavia Martinelli parte de um conjunto de pressupostos sobre o 
papel dessas actividades nos novos modelos de desenvolvimento. 
Resumidamente, as linhas de força dessa argumentação são: 
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- os Serviços às Empresas são uma componente cada vez mais importante de 
criação de valor acrescentado nos processo de produção contemporâneos; o 
aprofundamento da divisão e da especialização do trabalho nesse tipo de 
processos "dão lugar a uma cadeia de valor acrescentado cada vez mais 
complexa, onde os serviços ganham uma parte cada vez mais importante" 
(MARTINELLI, 1992, 199); 

- a presença desses serviços constituem uma componente estratégica da 
competitividade das empresas e das regiões, tendo consequências notáveis 
ao nível do aumento da produtividade e da difusão de inovações; o conteúdo 
estratégico de certos serviços explica-se pelos papéis que desempenham 
como "condutores das decisões que estabelecem a direcção das mudanças 
(...) e os efeitos de modernização na estrutura produtiva" (idem, ibidem, 
199); 

- são também importantes enquanto' criadores de e m p r e g o , quer ao nível 
quantitativo, quer, sobretudo, ao nível qualitativo. 

As orientações de política reforçam, sobretudo, a pertinência do quadro 
regional de intervenção e as regiões menos centrais (caso dos distritos 
industriais). Nestes casos e na sequência do que foi dito acima, "o 
desenvolvimento dos Serviços às Empresas contribui para a apropriação, por 
parte da região, de segmentos importantes da cadeia de valor acrescentado, 
para a maior compe t i t iv idade das empresas, bem como para a geração e 
qualificação do emprego" (MARTINELLI, 1991, 81). Desta forma: 

- a política de serviços não deve ser pensada isoladamente: " a estrutura 
industrial da região tem que ser cuidadosamente analisada e qualquer 
política de serviços deve estar fortemente integrada com a política 
regional". Partindo do princípio que o desenvolvimento dos Serviços às 
Empresas é função das mudanças na organização da produção e que o 
aprofundamento da divisão e especialização do tabalho cria novas 
funções de serviços especializadas, a política regional deve partir da 
compreensão destes processos, das estruturas espaciais associadas e 
dos diferentes modelos de desenvolvimento regional; sendo " a procura 
a determinante maior da oferta de serviços "(MARTINELLI, 1992, 210), 
as características do sistema produtivo regional devem ser tidas em 
conta na procura de soluções ajustáveis em matéria de definição de 
estratégias de promoção local de Serviços às Empresas; 

- as especificidades dos serviços (actividades com alto conteúdo de 
informação e conhecimento) requerem fórmulas adaptadas; 
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- as políticas devem ter um carácter estratégico: as regiões e os países 
têm que identificar potencialidades e prioridades, como também 
bloqueamentos, quer na procura, quer na oferta de serviços 
(MARTINELLI, 1991, 85); 

- finalmente F. Martinelli faz um conjunto de reflexões sobre os 
mecanismos que explicam a tendência de forte polarização dos Serviços 
às Empresas nas regiões centrais dos países desenvolvidos 
(identificação de processos cumulativos de interacção entre a oferta e a 
procura, economias de aglomeração, polarização da procura por parte 
das grandes empresas industriais, concentração dos investimentos em 
serviços e infraestruturas de telecomunicações, etc.), reforçando assim 
a importância das políticas locais de Serviços às Empresas em áreas 
menos centrais, de modo a contrabalançar o agravamento d a s 
desigualdades regionais derivadas desses processos de crescimento 
cumulativo e polarizado e a reforçar a posição concorrencial das áreas 
periféricas. 

- SCOTT. A.J.: STORPER. M. Í1992Í 

A argumentação de A. Scott e M. Storper deriva da conceptualização dos 
modelos de "região de produção flexível": "a flexibilidade resulta da 
fragmentação do processo de fabrico entre múltiplos produtores, tornando 
mais fácil as mudanças rápidas nas redes de interconexão, tanto horizontais 
como verticais e facilitando a passagem rápida de um produto a outro e as 
variações nos níveis de produção" (idem, ibidem, 21). Este tipo de regiões 
inserem-se num contexto global: "um mosaico de sistemas de produção 
regional especializados, cada um possuindo a sua própria rede densa de 
trocas no interior da região e um funcionamento específico do mercado de 
trabalho. Por outro lado, o mesmo mosaico insere-se na rede planetária das 
ligações industriais, de fluxos de investimento e de migrações de população" 
(idem, ibidem, 25). 

"Nesta nova ordem económica global/local diminui a aptidão do estado-
nação para regular a sua economia; por um lado, a intensificação da 
concorrência internacional e a interdependência económica reduziu as 
possibilidades de uma regulação macro-económica ao nível nacional; por 
outro, a proliferação de distritos industriais marshallianos especializados 
como forma de progresso da organização da produção flexível, significa que 
o ordenamento e a criação de instituições são muito provavelmente bastante 
mais eficazes se elas disserem respeito, para lá dos sectores e ao nível 
nacional, às aglomerações que tenham a sua própria lógica de produção à 
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escala regional" (. . .)" a viabilidade das aglomerações actuais de produção 
flexível dependem, em grande parte, da criação de instituições eficazes ao 
nível regional" (idem, ibidem, 25). 

Nesta longa citação encontra-se, segundo os autores, o essencial da definição 
das políticas de promoção dos Serviços às Empresas: uma intervenção ao 
nível regional de forma a promover uma melhor articulação do 
desenvolvimento interno das aglomerações de industrialização flexível, por 
um lado, e, por outro, para tornar estas mais competitivas face ao quadro de 
integração à escala global de que fazem parte. 

Apesar da diversidade de autores e, implicitamente, da desigualdade das 
situações (regionais, nacionais, institucionais, etc.) em que foi produzido este 
conjunto de reflexões, surgem-nos nitidamente um conjunto de invariantes 
sobre as estratégias mais adequadas para a promoção dos Serviços às 
Empresas, especialmente no quadro dos distritos industriais "marshallianos". 
Quanto ao carácter pertinente deste tipo de políticas, existe também um 
acordo claramente definido sobre o papel estratégico desses serviços rio 
processo de desenvolvimento económico, aos mais diversos níveis: 
competitividade, desempenho empresarial, elementos-chave na cadeia de 
valor acrescentado, diversificação e qualificação do emprego, etc. 

Finalizaremos este conjunto de reflexões com uma listagem dos divisores 
comuns mais pertinentes em matéria de política de promoção dos Serviços 
às Empresas: 

- E reconhecida, implícita ou explicitamente, a insuficiência dos 
mecanismos de mercado para dotar as empresas, sobretudo 
as PME, de um conjunto de serviços considerados 
estratégicos. Daqui resulta a necessidade da definição de 
políticas voluntaristas, de forte componente pública, no 
âmbito da esfera económica e dos Serviços às Empresas, em 
particular; 

- é insistentemente referida a necessidade de articulação das 
intervenções sectoriais e das políticas nacionais (sobretudo as 
de âmbito eminentemente financeiro), com políticas de tipo 
horizontal direccionadas para os factores de produção; 

- enunciando este princípio de outra forma, defende-se uma 
centragem dos apoios públicos menos na ajuda directa às 
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empresas e mais ao nível do desenvolvimento de 
externalidades baseadas na promoção e diversificação dos 
serviços (difusão da informação e da inovação, transferência 
de tecnologia, apoio técnico e tecnológico, certificação e 
controlo de qualidade, investigação aplicada, formação 
profissional, informação sobre mercados, etc.); 

- justifica-se a pertinência do quadro regional - sobretudo nas 
situações em que esse quadro corresponde à lógica de 
articulação de "sistemas produtivos locais", "aglomerações de 
industrialização flexível", "distritos industriais", etc. - como 
supor te ter r i tor ia l mais adequado à definição e 
implementação de políticas de promoção de programas e 
instituições de prestação de Serviços às Empresas; 

- salientam-se as vantagens do envolvimento com os actores 
locais (associações, empresas, instituições financeiras, 
u n i v e r s i d a d e s , câmaras de comérc io , o rganismos 
administrativos, etc.), quer na definição das políticas, quer na 
sua implementação; 

- refere-se de várias formas a necessidade de actuações 
coordenadas entre esses diversos agentes (públicos e 
privados), através da criação de "entes regionais" únicos em 
que participem de forma activa e com quem se identifiquem 
os vários parceiros envolvidos. A dotação de meios 
suficientes, a capacidade de decisão ou a flexibilidade e a 
ligeireza burocrática, devem constituir atributos necessários 
dessas instituições, de modo a que a sua acção local seja mais 
eficaz; 

- neste sentido, apela-se para uma maior coordenação entre 
autoridades e políticas regionais e centrais, defendendo-se as 
v i r t u a l i d a d e s de um s i s t ema de admin i s t r ação 
descentralizado e dotado de poder de decisão sobre a 
elegibilidade de projectos e de definição de prioridades, 
tendo em conta as características das diferentes bases 
económicas regionais; 

- o acento tónico é claramente posto nas políticas assentes na 
criação de instituições que ofereçam "serviços reais", 
articuladas com outras políticas de dominante meramente 
financeira e subvencionista; 

- apesar do predomínio das políticas regionais baseadas na 
dotação infraestrutural (rede viária, telecomunicações, etc.), 
defende-se um esforço de articulação desses tipos de 
intervenção com outros de carácter dominantemente 
"imaterial", nomeadamente na área dos Serviços às Empresas; 
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 finalmente, a política regional deve partir da identificação de 
uma estratégia adaptada à manutenção e ao reforço da 
competit ividade dos sistemas produtivos locais. Essa 
estratégia deve ser concentrada num leque reduzido de 
objectivos prioritários, deve ter um carácter selectivo que 
resulte da definição dessas prioridades, do reconhecimento 
de potencialidades e vantagens comparadas, e deve ir de 
encontro à resolução dos principais bloqueamentos 
detectados. No âmbito dos Serviços às Empresas é dada uma 
especial importância àqueles que assumam um carácter 
estratégico e que entrem em ruptura com a inércia de 
procedimentos e conhecimentos empíricos locais, e de 
culturas empresariais desfasadas das novas condições de 
competi t ividade. ■ 

 472 



1.2 Políticas Regionais de Promoção dos Serviços às Empresas: exemplos da 
EmíliaRomagna e do País Vasco 

1.2.1 O exemplo da EmíliaRomagna: uma política articulada ao nível 
regional 

Fig.V.l EmíliaRomagna: Modelo de Política Industrial e de Serviços às 
Empresas 
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 O ERVET Ente Régionale per la Valorizzazione Económica dei Território é 
um organismo criado por iniciativa da região em 1974, sob forma jurídica 
de sociedade por quotas. A partir de 1985 a sua actividade foi impulsionada 
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com a criação dos Centros de Serviços às Empresas, organizando a sua 
actividade a partir de projectos básicos de actuação (sectoriais, horizontais e 
territoriais) (cf. IKEI; QUASAR, 1991, 57 e CUADRADO ROURA; RIO GOMEZ, C. 
et ai., 1989, 224).' 

- Os Projectos Sectoriais correspondem, basicamente, à promoção de serviços 
"reais" destinados às empresas de cada sector, estando localizados nas 
cidades mais especializadas nesses sectores. O custo dos serviços prestados é 
relativamente baixo, sobretudo para as empresas associadas (cf. cf. IKEI; 
QUASAR, 1991, 57). 

- Os Projectos Horizontais orientam-se para a promoção de serviços dirigidos 
às pequenas e médias empresas, independentemente do sector, com a 
finalidade de responderem de maneira eficaz às exigências de especialização 
e de normalização produtiva, de qualificação de produtos, de redução de 
custos, de aumento da produtividade, de flexibilidade e de autonomia 
operacional, num contexto de integração e de colaboração inter-empresarial 
(cf. idem, ididem, 59). 

- Os Projectos Terr i tor iais centram-se no desenvolvimento de áreas 
equipadas para a produção industrial e artesanal e na promoção de serviços 
colectivos. Trata-se de um modelo de política regional de Serviços às 
Empresas bem estruturado e de iniciática pública. Participam agentes sociais 
de carácter privado, sobretudo financeiros, apesar do ER VET contar com a 
presença da sociedade financeira FINEMIRO como instrumento de 
financiamento dos seus projectos de desenvolvimento (cf. idem, ididem, 59). 

O modelo de política regional industrial de serviços às Empresas na Emília-
Romagna é justamente apontado como um exemplo bem estruturado do que 
podem ser esse tipo de políticas. 

Como se pode constatar da análise da Fig.V.l, a arquitectura institucional do 
modelo prevê várias formas de concertação público/privado que se 
consubstanciam num leque de Projectos de Desenvolvimento articulados por 
um organismo único, o ERVET. Ao nível da organização de administração 
pública, a existência de uma instância de poder ao nível regional constitui, 
sem dúvida, uma das condições altamente favorecedoras para a 
implementação de uma política eminentemente regional, coesa e articulada, 
adaptada às especificidades económico-territoriais locais e envolvendo, para 
além da concertação com organismos públicos centrais, uma série de actores 
locais. Desta forma, o modelo contém em si a maior parte das 
recomendações sobre implementação de políticas de promoção dos Serviços 
às Empresas que enunciámos acima (ver final do ponto 2.1), pelo que não 
avançaremos muito mais sobre essa matéria. 
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Neste contexto, é interessante salientar a estratégia de divisão e de 
•articulação sectorial e territorial dos diferentes Projectos, cuja filosofia de 
desenvolvimento aposta fortemente na promoção de instituições que 
oferecem serviços "reais", se bem que a componente financeira esteja 
sempre assegurada pela presença de instituições de crédito no corpo dos 
respectivos accionistas, nomeadamente a FINERIMO. 

Os Centros de Serviços Sectoriais (com um perfil muito próximo do que são 
os Centros Tecnológicos em Portugal) foram pensados numa lógica de 
especialização, dirigida ao reforço da competitividade dos "sistemas 
produtivos locais"/ "áreas sistema"/ "distritos industriais", típicos desta 
região italiana. São, por isso, instituições localizadas nas principais 
aglomerações industriais de produção especializada e com um perfil de 
prestação de serviços muito concentrados no apoio técnico e tecnológico (o 
ASTER é o único centro que se afasta deste perfil, uma vez que as suas 
funções, independentemente dos sectores, se restringem sobretudo à 
transferência de novas tecnologias, possuindo, assim, um carácter mais 
horizontal). Tal como nos outros projectos, a questão do financiamento é 
sempre resolvida de uma forma progressiva: uma grande dose de 
financiamento público na fase de arranque e de dotação tecnológica e 
técnica dos centros, e uma progressiva tendência para o auto-financiamento 
apoiado na geração de receitas próprias provenientes da prestação de 
serviços. As fontes bibliográficas que consultámos não nos adiantam mais 
informação sobre esta questão. É compreensível, no entanto, que a questão 
do financiamento destes centros seja uma questão delicada e de difícil 
resolução, tal como o são determinados pressupostos estatutários (sobre os 
quais também não temos informação) que podem, de igual modo, constituir 
entraves ao normal funcionamento de um centro com um estatuto 
juridicamente privado mas sem fins lucrativos - é, pelo menos, essa a 
situação dos Centros Tecnológicos nacionais. Sabemos, no entanto, que para 
manter uma real aproximação com as PME, a questão dos preços dos 
serviços disponibilizados pelos Centros não pode, de forma alguma, orientar-
se por uma lógica exclusivamente empresarial. Assim, a injecção de fundos 
públicos (contando com linhas de financiamento nacionais e comunitárias) é 
especialmente importante na fase inicial, como dissemos; a questão está, 
depois, em manter fontes de financiamento equilibradas (receitas derivadas 
dos serviços prestados, quotas dos associados e/ou reforços de 
financiamento por parte destes, subvenções públicas, etc.) capazes de 
assegurar a constante modernização dos equipamentos tecnológicos dos 
Centros e a fixação de bons técnicos adequadamente remunerados a fim de 
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desencorajar a sua "fuga" para o sector privado e a excessiva rotação de 
pessoal altamente qualificado daí resultante (situação claramente 
desvantajosa em termos do funcionamento dos Centros). 

Os Centros de carácter horizontal (com equivalência, no caso português, a 
instituições públicas nacionais como o LNETI ou o Instituto Português da 
Qualidade) complementam o perfil de funções dos Centros Sectoriais, 
tocando áreas também no domínio de tecnologias horizontais (caso da 
energia, no exemplo em questão, mas também noutras áreas como poderiam 
ser as do ambiente, gestão de resíduos, técnicas de embalagem, etc.)- No 
entanto, as complementaridades são mais importantes em domínios como a 
formação/requalificação de quadros e empresários, a promoção de 
mercados, a assessoria de gestão, a qualidade, a normalização, etc. A 
participação das universidades e de outras instituições de formação 
avançada não é referida pelos autores que consultámos. 

No caso português, os Centros Protocolares para a Formação Profissional (co-
promovidos pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional) têm, 
sobretudo, um carácter vertical/especializado (calçado, têxtil-vestuário, 
construção civil e obras públicas, e outros) e não estão especialmente 
vocacionados para a formação avançada; na Região Norte esse tipo de 
formação é disponibilizada, de uma forma contínua ou descontínua, por 
associações (caso da Associação Industrial Portuense, por exemplo), por 
universidades, instituições financeiras (caso do Instituto de Estudos 
Financeiros, ligado ao BPA) ou mesmo pelos próprios Centros Tecnológicos 
(ver Cap.I). Falta, por isso, uma articulação ao nível regional, do tipo da que o 
modelo da Emilia-Romagna contém. No caso das instituições de crédito 
(exceptuando a actividade normal dos Bancos, em especial dos Bancos 
Comerciais, das instituições privadas de locação financeira e de capital de 
risco e dos fundos públicos de capital de risco geridos no âmbito do PEDIP), 
também não existem instituições equivalentes na Região Norte, cuja 
finalidade esteja articulada com uma estratégia e com uma política de 
promoção do investimento ao nível regional (esse seria, em princípio, o caso 
das Sociedades de Desenvolvimento Regional). 

Os Projectos Territoriais, são, neste modelo também co-geridos pelo ERVET e 
com forte participação dos organismos públicos administrativos locais e 
provincia is . Trata-se de projectos com uma forte componente 
infraestrutural - criação de áreas industriais equipadas -, apesar de 
incluirem também uma componente informacional de elaboração de estudos 
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t e r r i t o r i a i s t e n d e n t e s a m e l h o r e n q u a d r a r e m te r r i to r i a l e e c o n o m i c a m e n t e o 
per f i l d a q u e l e t ipo de in f raes t ru tu ras . 

O contraponto nacional na Região Norte está num estádio apenas 
embrionário. Existe uma experiência inter-municipal no caso do Vale do Ave 
mas que se limita apenas a organizar e difundir uma informação sobre a 
disponibilidade de locais para a instalação industrial - loteamentos 
municipais, loteamentos particulares e zonas industriais definidas pelos 
Planos Directores Municipais - em que não existe a componente "imaterial" 
da prestação de serviços comuns às empresas instaladas nesses locais (cf. 
CCRN, 1991). De resto, a política de disponibilização de solos industriais 
minimamente infraestruturados resume-se a acções municipais ou privadas, 
no quadro dos Planos Directores Municipais. A única iniciativa que se afasta 
deste modelo é a do Parque de Ciência e Tecnologia do Porto, PCT-P (ver 
Cap.I), cuja implementação está ainda numa fase inicial. Nos três pólos 
previstos (Maia, STa Maria da Feira e Taipas-Guimarães) pretende-se 
conciliar a componente imobiliária e fundiária do Parque com uma política 
de atracção de empresas, laboratórios, instituições de ensino e formação 
superior, e serviços, cuja tónica dominante é a de proporcionar um ambiente 
de ligação entre a I&D, a universidade e outras instituições de investigação, 
por um lado, e as empresas de tecnologia sofisticada, por outro. 
Institucionalmente, o PGT-P apresenta-se como uma forma de articulação 
institucional ao nível regional, uma vez que a associação promotora do 
Parque, a APCT-P, é composta por uma diversidade de agentes públicos e 
privados, incluindo instituições financeiras, universidades, associações 
empresariais, empresas, etc. (ver Cap.I, DOMINGUES, 1991, e FIGUEIREDO; 
DOMINGUES; MARQUES, 1992). 
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1.2.2- O exemplo do País Vasco: proposta de um modelo integrado de 
politica de promoção de Serviços às Empresas ao nível regional 

O modelo que apresentamos de seguida, Fig.V.II, resultou da formalização 
de uma proposta, após um estudo das características regionais do tecido 
produtivo do Pais Vasco (cf. CUADRADO ROURA; RIO GOMEZ, C. et al.,1989). 

Como se verá de seguida, a estratégia de promoção dos Serviços às 
Empresas^ em particular dos serviços ditos avançados, deu origem a uma 
arquitectura institucional bastante ambiciosa que, segundo os seus autores, 
pretende ser (cf. IKEI QUASAR, 1991, 66/67): 

Coordenada e Única - no sentido de maximizar a eficiência da intervenção e evitar a 
duplicação de iniciativas; a tarefa central de coordenação compete ao SPRI, como 
Órgão Delegado da Administração Regional para o Desenvolvimento da Política 
Industrial no plano dos Serviços às Empresas e das novas tecnologias; 

Integradora e Participativa - englobando iniciativas já existentes, procurando a 
concertação e envolvendo instituições públicas e privadas locais; 

Operat iva - isto é, dotado de características que permitam uma aproximação efectiva 
ao tecido produtivo e às PMEs, em particular; 

Art iculada e Hierarquizada - orientando-se para uma política de equilíbrio 
territorial e para a localização das diferentes instituições em várias aglomerações 
urbanas da região "nas quais se atinjam economias de escala necessárias à 
prestação dos serviços mais especializados, sobretudo aqueles que se ligam com a 
introdução de novas tecnologias, produtos e processos" (idem,ibidem, 66); 

Complementar e incentivadora do sector privado - na medida em que se procura 
passar de um esforço de componente essencialmente pública, para uma situação 
em que o sector privado, traduzido pela procura empresarial, assuma os custos 
directos da oferta de serviços; 

G e r a l - ou seja, incluindo todas as áreas estratégicas de prestação de serviços 
avançados ; 

F l e x í v e l - isto é, preparada para responder às iniciativas dos agentes públicos e 
privados e para se ir adaptando ao processo de articulação entre a procura e a 
oferta de serviços. 
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Fig.V.II Modelo de política industrial de Serviços Avançados às Empresas 
no País Vasco 
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Fonte : IKEI OUASR SA , 1991 ,p .93 (com simplificações) 

O objectivo geral deste modelo de intervenção é o de "impulsionar a 
capacidade de inovação da indústria vasca, com o fim de garantir a sua boa 
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posição competitiva num futuro próximo. Este objectivo geral concretiza-se 
em duas grandes linhas de actuação: 

1. A modernização das empresas existentes e 

2. A diversificação do tecido industrial mediante o potenciamento e o 
desenvolvimento de sectores modernos, geralmente conhecidos como 
sectores de futuro" (Idem, ibidem, 65). 

O modelo é projectado para um período de médio-longo prazo, sendo, por 
isso, de tipo "progressivo", de modo a facilitar ajustes e correcções à medida 
que se processe a sua implementação. O esquema da Fig.V.II corresponde, 
portanto, a um cenário desejável de chegada. 

De acordo com a Fig.V.II, as instituições implicadas e respectivas funções são: 

Departamentos da Administração Regional do País Vasco implicados no modelo de 

política industrial: 

- Departamento de Indústria e Comércio, na qualidade de responsável directo da 

promoção e do desenvolvimento industrial. 

- Departamento de Economia e Planeamento Económico, com competências em matéria 

de informação e estudos. 

- Departamento do Trabalho e da Segurança Social, especialmente vinculado a tarefas 

de formação profissional, (idem, ibidem, 67) 

- SPRI (Sociedade para a Promoção e Reconversão ' Industrial) - é um Órgão Delegado 

do Governo Vasco (a exemplo do IMPIVA para Valencia), constituído em 1981 com a 

finalidade de ser o responsável directo da Política de Inovação Industrial do País Vasco. 

O objectivo central do modelo institucional de que faz parte corresponde à "inovação do 

tecido industrial da Euskadi, através da dotação de serviços avançados e de inovação 

tecnológica orientada para o desenvolvimento de sectores de futuro. Tais requesitos 

sugerem a conveniência de que a SPRI conte com": 

- Uma nova distribuição de accionistas - um modelo de integração de iniciativas 
públicas e privadas, embora com uma estrutura acccionista maioritariamene 
pública. A dimensão regional do projecto implica a presença de bancos, empresas 
e instituições como as Câmaras de Comércio, Organismos do Poder Local, 
Associações Empresariais, etc. 

- Uma nova organização adequada a uma dupla frente de intervenção (o apoio a 
sectores tradicionais/maduros, e a promoção e desenvolvimento de sectores de 
futuro). Assim, a organização interna prevê duas grandes áreas de actuação ou 
divisões operativas: a dos serviços avançados e a tecnológica. "Ambas 
desempenharão uma actuação autónoma e independente, ainda que em estreita 
relação" (idem, ibidem,69). 
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- Uma capacidade suficientemente ampla para subscrever acordos de colaboração 
com os diversos agentes regionais, nacionais e europeus especialmente 
relacionados com a economia vasca e, em particular, com o seu tecido industrial. 
Uma tal diversidade de objectivos a desenvolver neste quadro implica a presença 
de especialistas que dificilmente a SPRI pode conter (formação, marketing, 
informática, tecnologia, financiamento,...). Para correspoder a estes objectivos, as 
relações institucionais a desenvolver pela SPRI consistiriam em acordos de 
colaboração em áreas específicas previamente identificadas. Dentro destes 
acordos de colaboração, é importante destacar os que se relacionam com a 
Associação do Terciário Avançado, cuja criação deveria promover-se entre 
empresas de serviços avançados (nas áreas da engenharia, consultadoria, 
auditoria, marketing, etc.) especialmente relevantes dentro do País Vasco. A 
presença deste tipo de Associação e a sua colaboração com a SPRI corresponderia, 
sobretudo, à necessidade de assegurar a máxima qualidade do serviço prestado e a 
definição de programas específicos relacionados com os serviços avançados (idem, 
ibidem,71). 

- Uma estrutura financeira adequada à dimensão do projecto, com a presença de 
recursos financeiros abundantes, especialmente para o financiamento de 
infraestruturas imobiliárias e técnicas nas quais se sustenta o modelo de actuação. 
Embora esses recursos possam ser administrados directamente pela SPRI, 
considera-se igualmente viável e talvez mais adequada, a presença de uma 
Sociedade Financeira que, com a aprovação prévia da SPRI, destine esses recursos 
às finalidades específicas definidas pela SPRI e que dizem respeito ao seu 
programa e projectos de intervenção dirigidos às PME(s). A Sociedade Financeira 
contaria com um capital misto (público, regional e provincial, e privado); por 
outro lado, a Sociedade actuaria como agente de coordenação de outro tipo de 
instituições de financiamento (Capital de Risco, por exemplo). Um Comité Técnico, 
com representação dos diferentes accionistas, . supervisaria a actuação desta 
Sociedade Financeira que apresentaria uma natureza pública mas com uma 
presença importante de capital privado, nomeadamente regional (cf. idem, 
ibidem,71). 

- Uma infraestrutura técnica e tecnológica igualmente adequada. Em última 
instância, esta infraestrutura estaria representada pelos Centros de Serviços, os 
Centros de Empresas e Inovação-CEI e os Parques Tecnológicos, para além de uma 
série de agentes para a promoção de Áreas Industriais Equipadas (cf. idem, 
ibidem,73). 

- Programas de Serviços - os Programas de Serviços baseiam a sua acçãc 

basicamente, na inovação (gestão, comercial e tecnológica) dirigida às empresas 

pertencentes aos sectores industriais tradicionais. Os Programas apoiam-se no 

desenvolvimento de uma série de instrumentos que podem integrar-se em três 

grandes blocos: 

1.- Áreas Industriais Equipadas, que consistem na dotação de instalações industriais 

equipadas e com uma relativa concentração espacial, destinadas à localização de PME 

industriais. Contando com o parecer da SPRI, estas Áreas podem assumir várias formas 

("polígonos", parques tecnológicos, . . . ) , consoante a sua iniciativa de criação local, 

provincial ou regional (cf. idem, ibidem,73). 

2.- Centros de Inovação e Serviços-CIS. O objectivo central dos CIS é o de contribuir 

para o processo de inovação empresarial das PME pertencentes aos sectores 

- 481 -



tradicionais da indústria vasca, através da realização e/ou gestão de serviços reais 
dirigidos a esse tipo de empresas (assistência organizativa, tecnológica, comercial, 
etc.). Neste sentido, os CIS, são concebidos como intermediários entre a pequena 
indústria e as fontes e os agentes da inovação , (centros tecnológicos, investigação 
universitária, empresas privadas de serviços, unidades de I&D das grandes empresas, 
bases de dados, etc.). De entre esses agentes, deve-se destacar a própria Administração 
Pública através dos seus vários instrumentos de apoio e promoção da actividade 
industrial, particularmente mediante o Projecto Inovação-PI proposto (ver adiante). Os 
critérios básicos que devem orientar a criação e funcionamento dos CIS devem estar de 
acordo com os estabelecidos para o conjunto do modelo, em particular: 

- modéstia das propostas e carácter progressivo das suas actividades; 
- flexibilidade na sua definição e funcionamento; 
- impulso dos empresários e das suas organizações; 
- participação pública decrescente com o tempo; 

- coordenação de actividades com os distintos agentes; 

- complementaridade com a oferta privada. 

De acordo com estes critérios gerais, os CIS constituir-se-iam como entidades de direito 
privado, com um corpo accionista composto pelo SPRI, pelas "Diputaciones" do Governo 
Vasco responsáveis pela política industrial , "Ayuntamientos" in te ressados , 
organizações e associações empresariais sectoriais ou regionais, Câmaras de Comércio, 
Centros ' de Serviços pré-existentes, entidades financeiras, consultores e serviços 
privados, etc. (cf. idem, ibidem, 74/75). 

Dentro do modelo proposto, distinguem-se dois tipos de Centros: 

2 . 1 - Centros Sectoriais, orientados para as PME de um determinado sector, através da 
prestação de uma ampla gama de serviços. Estes Centros têm como primeiro objectivo 
operativo o de se converterem na referência fundamental das PME de um determinado 
sector no que diz respeito à procura de serviços e às relações com a Administração no 
âmbito dos programas de apoio. A sua localização deve estar de acordo com a 
concentração geográfica significativa de empresas do sector respectivo. Os objectivos 
gerais dos Centros Sectoriais inscrevem-se, por um lado, na melhoria da 
competitividade das empresas (gestão, culturas empresariais, informação, formação e 
comercialização) e, por outro, no seu desenvolvimento tecnológico (incorporação 
contínua de inovações técnicas, acesso aos canais e às fontes de inovação tecnológica e 
de I&D, qualidade industrial, desenvolvimento de produtos, novos materiais, ambiente, 
novas tecnologias, etc.). A criação dos Centros Sectoriais levar-se-ia a cabo mediante a 
assinatura de acordos de colaboração entre as respectivas Associações Empresariais 
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Sectoriais e a SPRI, podendo aderir também empresas que o desejassem. Esta fórmula, ao 
mesmo tempo que gera economias de escala, especialmente benéficas para as PME, 
const i tui uma forma de ultrapassar o comportamento individual is ta que, 
tradicionalmente, caracteriza o empresário vasco (cf. idem, ibidem,74-79). 

Organização e Funções de um Centro Sectorial (esquema): 

CENTRO SECTORIAL 

Política Industrial 
Programas Gerais 

UNIDADE DE 
SERVIÇOS 
Difusão 
Concentração 
Implementação 

PROGRAMAS 
ESPECÍFICOS 

Vi V\ 
O O 

E> 
CO Û . 

GAMA DE SERVIÇOS 
Ligação a Bases de Dados 
Cursos, As.Comercializa
ção, Estratégia de Empresa, 
Divulgação de Ajudas 
Públicas, BIC/CEI (novas 
empresas), Consórcios 
Sectoriais, Inf.Localização/ 
Solos, outros. 

UNIDADE 
TECNOLÓGICA 
Ligações com 
C.Tecnológicos 
e Universidade 

Política Tecnológica 
Programa Inovação 

PRESTAÇÃO 
DIRECTA 

GAMA DE SERVIÇOS 
Difusão de Novas Tecnologias 
Auditoria Tecnológica 
Asses .Formação Técnica 
Infor. Tecnológica 
Ensaios, Certificação 
Projectos I&D interempresas 
Desenvolvimento Produtos 
Transferência de Tecnologia 
outros. 

V\ Vé o o o. -o fj 
CO 0-

PME(s)/SECTOR 

Fonte: IKEI; QUASAR, 1991, 80. 

De salientar que: 

. as Unidades de Serviços funcionam como acesso único ("ventanilla única") para 
as empresas do sector na instrumentação dos diversos programas de actuação que 
integram a política industrial. Estas unidades de serviços participam também na 
concepção e desenvolvimento de programas específicos de apoio e serviços 
dirigidos exclusivamente às indústrias do respectivo sector; 

. as Unidades trabalham em estreita colaboração com as empresas privadas de 
serviços, organizando relações de cooperação e criando redes estáveis de 
consultores homologados (cf. idem, ibidem, 81); 

no âmbito da I&D, as Unidades Tecnológicas têm competências, sobretudo, em 
acções de pouca complexidade tecnológica e nas que a missão fundamental da 
Unidade é a de fazer "interface" entre as empresas e os centros de I&D públicos e 
privados (cf. idem, ibidem, 82). 
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Perfil dos Centros Sectoriais de Serviços propostos: 

GSS do Papel e Pasta localização  localização: Tolosaldea 
 Fomento da integração empresarial 
 Serviços relacionados com a comercialização de produtos 
 Modernização das técnicas de gestão 

■.'■' Assessoria em investimentos financeiros 
 Serviços relacionados com o meio ambiente 

CSS da Metalomecânica e Automação • local ização: Duranguesado 
 Integração empresarial (integração vertical) 
 Desenvolvimento de produtos, diversificação 
 Informação (intercâmbio electrónico de dados) 
 Gestão e Estratégia Empresarial 
 Tecnologia e Qualidade 

CSS das M ã q u i n a s  F e r r a m e n t a s  loca l ização: Bajo Deba 
 Comercialização e Mercados Externos 
 Gestão e Estratégia Empresarial 
 Tecnologia de Processos 
 Informação e Formação Técnica 
 Qualidade Industrial 

CSS da Fundição  localização: Urola Costa 
 Fomento de Agrupamentos Empresariais 
 Comercialização e Mercados Externos 
 Design e Desenvolvimento de Produtos 
 Formação Técnica 
 Qualidade e Modernização Produtivas 

CSS do Mobiliário e Madeira localização: Urola Costa 
 Comercialização e Marketing (Mercados Externos) 
 Qualidade e Tecnologia Produtiva 
 Design de Produtos 
 Agrupamentos Sectoriais 
 Gestão e Estatégia Empresarial 
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2.2- Centros Gerais/Horizontais de S e r v i ç o s - C f í S . especializados em serviços de 
uma determinada área empresarial (comercialização, por exemplo) e dirigidos a 
qualquer sector. A ideia de constituir Centros ( e não "programas gerais") 
corresponde à necessidade da existência de uma infraestrutura ou de um organismo 
específico encarregado de dirigir e supervisar esses programas gerais, bem como 
prestar apoio operacional e técnico à sua aplicação pelos Centros Sectoriais; por outro 
lado, um CGS responde também à necessidade de cobrir áreas geográficas (Vitoria, em 
particular) que não possuam uma clara especialização industrial suficiente para 
justificar um Centro Sectorial (cf. idem, ibidem, 84/85). 

Perfil dos Centros Gerais propostos: 

Design Industrial- localização: ? 
- Desenvolvimento de Novos Produtos 
- Formação Técnica 
- Promoção, Assessoria e Gestão de Projectos para Pequenas Empresas 
- Articular com o "Centro de Diseno de la Diputación de Vizcaya". 

Comerc ia l i zação- local ização: Vitoria 
- Promoção de Estruturas e Iniciativas Comerciais de tipo Inter-empresarial 
- Coordenar os diversos programas de ajudas ao comércio externo 
- Trabalhar em estreita colaboração com o ICEX. 

Homologação, Patentes e Ensaios - localização: Alava 
- Adaptação aos padrões nacionais e internacionais de qualidade 
- Articulação com o "Laboratório de Ensayos Industriales de Alava". 

Meio Ambiente e Energia - localização: Vitoria 
- Melhorias na área meio-ambiental das empresas 
- Assessoria e Diagnósticos para Pequenas Empresas 
- Articular com organismos da área energética localizados em Vitoria. 

Formação Superior - localização: Bilbao 
- "Centro de Excelência" orientado para a formação e reciclagem de profissionais 

de élite 
- Articulação com as Universidades do País Vasco. 
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3- Centros de Empresas e Inovação-CEI - Trata-se de uma modalidade de Centro 

de Serviços que conta com o apoio da CE através de um programa específico. São 

associações sem fins lucrativos com representação da Administração Autonómica e 

Local e entidades de âmbito económico, financeiro, empresarial e social. Os objectivos 

básicos consistem em: 

captar empreendedores e ideias empresariais; 
minimizar o risco de fracasso das novas empresas; 
diversificar o tecido industrial. 

Neste sentido, os serviços básicos a prestar seriam: 

- orientação empresarial geral; 
- assessoria na realização do Plano de Empresa: análise de viabilidade comercial, 

técnica e financeira do projecto; 
- gestão e acesso a fontes de financiamento; 
- locais de arrendamento e serviços administrativos para a fase de lançamento da 

e m p r e s a . 

A sua localização deve levar-se a cabo em zonas de alta densidade industrial e com 
grandes potencialidades de criação de novas ideias empresariais como Bilbao, 
S.Sebastian e Vitória (cf. idem, ibidem, 86-88). 

- Projecto Inovação - Inspirado no modelo de política industrial que se tem vindo a 
desenvolver na região italiana da Lombardia, o Projecto Inovação "consiste em activar 
iniciativas verdadeiramente inovadoras que, ao mesmo tempo, sirvam de apoio aos 
sectores tradicionais e contribuam para a diversificação e modernização do tecido 
industrial do País Vasco, de modo a fazer frente a uma competitividade crescente" (cf. 
idem, ibidem, 88). A presença de algumas empresas privadas em determinados sectores 
"de futuro" (robótica, laser, novos materiais, software aplicado, CAD/CAM e 
biotecnologia, por exemplo) permitiram identificar prioritariamente esses sectores. A 
figura recente dos "Parques Tecnológicos" constitui o suporte mais adequado para o 
potenciamento destes sectores, nos quais a investigação constitui um elemento de 
primeira importância. De acordo com o modelo mais difundido, um Parque Tecnológico 
(Science Park) é uma entidade que oferece terrenos e que: 

- "Se encontra próxima de uma universidade ou centro de investigação avançada e 
mantém vínculos operativos com essas instituições". 

- "E dirigida, sobretudo, para empresas que trabalham primordialmente com 
conhecimentos científicos". 
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- Facilita, graças à sua intervenção activa, a transferência de tecnologia das 
instituições universitárias ou de investigação locais, às empresas ou organismos 
que se encontram no Parque ou nas suas próximidades"(idem, ibidem, 89). 

Objectivos do Parque Tecnológico: 

Os principais objectivos dos Parques são a investigação, o desenvolvimento e o design, 
de modo a que se concebam novos produtos e que se desenvolvam até à fase de 
comercialização. As actividades de I&D das empresas localizadas no Parque realizam-se, 
sobretudo, no âmbito da concepção de protótipos ou de produtos únicos altamente 
aperfeiçoados. Os Parques, são, por isso, viveiros de iniciativas e de empresas 
inovadoras, onde as Universidades, os Centros de Investigação e os próprios Centros de 
Empresas e Inovação (CEI), têm um papel importante. Funções e características 
principais dos Parques: 

- "Investigação; 
- Relação com as Universidades e Centros de Formação; 
- Acolhimento de Indústrias Avançadas; 
- Ambiente adequado para fixar actividades de I&D; 

Estruturas que facilitem os encontros entre investigadores, financeiros e 
indus t r i a i s ; 

- Características adequadas de lazer e ambiente" (idem, ibidem, 90). 

Condições de localização dos Parques Tecnológicos: 

- "Suporte de um núcleo urbano com cerca de um milhão de habitantes (mínimo) e 
com uma oferta diversificada de serviços culturais, profissionais e sociais". 

^ "Existência de uma Universidade e Centros de. Formação Empresarial com 
disponibilidade de técnicos qualificados e de serviços ligados com ã Universidade 
(Biblioteca, Centro de Cálculo, Laboratório, etc.)". 

- "Ambiente de vida agradável, com lugares de lazer, centros culturais, espectáculos, 
centros comerciais, um custo de vida moderado e sem excessiva congestão". 

.- "Um tecido industrial maduro com grandes possibilidades de subcontratação, 
serviços de assistência, uma cultura industrial sólida e um tecido financeiro 
desenvolvido". 

- "Uma boa rede de infraestruturas de comunicação (proximidade a um aeroporto, 
acessos rápidos ao núcleo urbano e às principais vias de comunicação), recursos 
hídricos e disponibilidade abundante de solos a preços moderados" (idem, ibidem, 
90). 

Gestão e Organização dos Parques Tecnológicos: 

- "Sociedades especialmente criadas para o efeito". 

- 487 -



- "Criação e lançamento do Parque, realizando os trâmites oportunos com as distintas 
adminis t rações" . 

- "Estabelecimento e vigilância do cumprimento das directrizes que inspiram o 
funcionamento do Parque". 

- "Estabelecimento de relações de colaboração com as instituições públicas ou 
privadas cuja actividade possa ter interesse para o Parque". 
"Gestão, lançamento e promoção do Parque, quer externamente, quer 

impulsionando a criação e a colaboração com as outras estruturas que surgirão do 
próprio funcionamento do Parque (Associação de Utentes, e Comissões de 
Assessoria e Sociedades de colaboração na gestão e manutenção)". 

- "Dinamização e animação sócio-cultural do Parque, com vista a criar um clima de 
relação entre todos os seus integrantes" (idem, ibidem, 91). 

Tipo de relacionamento dos Parques Tecnológicos: 

- Primeiro, com as instituições sócio-económicas da Região, envolvendo-as num 
projecto comum que é suposto na Política Industrial de Serviços Avançados às 
Empresas. Este tipo de relacionamento pode constituir um bom suporte accionista, 
tanto na SPRI como na Sociedade Financeira. 

- Segundo, com a Universidade, Escolas Técnicas e Centros de Investigação e 
Formação, instituições cuja presença constitui um dos factores favoráveis de 
localização de um Parque numa determinada zona. 

Terceiro, com outros Parques, tanto nacionais como estrangeiros. Este 
relacionamento é especialmente importante no caso dos Parques propostos para a 
região (Zamudio e S.Sebastian), de modo a alcançar um máximo de coordenação e 
de eficácia no respectivo funcionamento. 

- Finalmente, é importante que os Parques mantenham relações estreitas com os 
Centros de Serviços e os Centros de Empresas e Inovação (CEI), com a finalidade de 
facilitar o acesso das PME(s) à informação, I&D, etc., que tenham lugar naqueles 
Parques (cf. idem, ibidem, 91/92). 

A explicação detalhada que os autores desenvolvem no sentido de se 
perceber a complexidade orgânica e o tipo de perfil e funções aconselháveis 
para os vários projectos que compõem o modelo de Política Industrial de 
Serviços Avançados Prestados às Empresas no País Vasco é, na nossa 
opinião, suficiente para a compreensão da estratégia e do modelo de 
intervenção nessas matérias. Essa é a razão principal para que nos 
tenhamos alongado no bloco de excertos da bibliografia a que tivemos 
acesso. 
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Relativamente ao confronto com o modelo anterior, o da Emília Romagna, as 
semelhanças são óbvias, destacando-se: 

- Uma importância decisiva dos organismos públicos da administração 
regional na criação de estruturas autónomas - o ERVET e a SPRI -
responsáveis pela coordenação de uma política integrada em matéria de-
promoção de Serviços às Empresas, especialmente às PME; 

- apesar da importância da iniciativa pública, a existência de uma mesma 
filosofia de procurar envolver e estabelecer consensos com instituições 
locais públicas ou privadas, particularmente as associações empresariais, 
universidades e outras estruturas de formação profissional avançada, 
instituições financeiras, órgãos do poder local e regional e as empresas; 

- a preocupação de construir modelos "à medida", resultantes das 
características produtivas, sociais e institucionais de cada região e da 
identificação de estratégias concretas para potenciar os sectores 
"tradicionais", promover os sectores "de futuro" e ultrapassar os principais 
bloqueamentos do processo de modernização e competitividade do tecido 
produtivo regional; 

- em termos de financiamento dos programas e projectos, pretende-se, em 
ambos os casos, um equilíbrio entre as fontes e as iniciativas de 
financiamento públicas (comunitárias, nacionais ou regionais) e uma 
capacidade crescente de auto-financiamento, especialmente no caso das 
instituições prestadoras de serviços "reais". Nos dois casos, o ERVET e o 
SPRI, articulam-se directamente com Sociedades Financeiras de capital 
misto, de modo a facilitar a acumulação e a gestão de fundos financeiros 
destinados ao desenvolvimento dos vários projectos; 

- o custo previsto dos seíviços disponibilizados pelos vários Centros 
constitui sempre motivo de reflexão em ambos os casos. Com maior ou 
menor suporte de sustentação financeira pública desses Centros (a quota de 
financiamento público na fase de arranque e nos primeiros anos de 
funcionamento é sempre elevada, nos dois casos), o que se refere de uma 
forma clara é que, sendo os Centros especialmente dirigidos às PME, o factor 
custo dos serviços deve ser cuidadosamente equacionado enquanto 
obstáculo real do efeito de aproximação a esse tipo de empresas; 

- a vontade explícita em articular políticas sectoriais no domínio económico 
(ajustadas aos sectores com maior implementação regional ou dirigidas a 
serviços de carácter horizontal) com políticas territoriais, através de uma 
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lógica de localização de instituições (os vários Centros previstos nos dois 
modelos e o desenvolvimento de parques industriais, parques tecnológicos e 
outras áreas de acolhimento de empresas) concordante com a articulação 
espacial dos sistemas produtivos e com as características do sistema urbano; 

- a forte incidência na criação de instituições prestadoras de serviços "reais", 
em detrimento dos programas de conteúdo meramente financeiro; ou, em 
caso de coexistência dás duas modalidades, a preocupação de articular as 
medidas de apoio e de incentivos financeiros com a prestação de serviços 
"reais"; 

- finalmente, no âmbito do ajustamento entre a promoção da oferta de um 
leque específico de Serviços às Empresas e as características distintas dos 
vários sistemas produtivos, existem também fortes coincidências no tipo de 
serviços considerados estratégicos, nomeadamente: 

- a formação profissional, especialmente dirigida a quadros e empresários; 

- a promoção da I&D aplicada, envolvendo a colaboração com a' 
universidade e outras instituições públicas ou privadas com funções 
nesse campo; 

- a importância da promoção de serviços nas áreas de apoio técnico e 
tecnológico e de desenvolvimento de produtos: transferência de 
tecnologia, acesso a informação, consultadoria, auditorias tecnológicas, 
acções de demonstração, estudos de viabilidade de novas tecnologias, 
CAD/CAM, automação, robótica, design, novos materiais, etc. 

- a importância atribuída a serviços relacionados com a homologação de 
produtos, normalização, qualidade, certificação, testes l abo ra to r i a i s , 
p a t e n t e s , etc., ou seja, a um conjunto de funções estratégicas que 
incidem claramente nas condições indirectas da competitividade; 

- a importância atribuída à concentração e difusão de informação em 
vários domínios, para além dos que já foram referidos: comercialização, 
novos mercados, bases de dados, sistemas de financiamento, técnicas de 
gestão, assessoria e gestão de projectos para PME, diagnósticos 
estratégicos, etc. 

- a incorporação de programas e instituições directamente relacionados 
com a promoção do investimento e a criação de novas empresas, 
especia lmente nos sectores considerados avançados: Parques 
Tecnológicos, Ninhos de Empresas, suporte a iniciativas empresariais e a 
ideias inovadoras, etc. 
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2. Fundamentação das propostas de política de promoção dos Serviços às 
Empresas no Vale do Sousa e no Médio Ave 

2.1. Considerações gerais 

À análise sobre a base produtiva industrial do Vale do Sousa e do Médio 
Ave evidenciou a existência de três sistemas de especial ização 
especialmente importantes nessas áreas: o sistema madeira/mobiliário, 
territorialmente inscrito, sobretudo, nos concelhos de Paços de Ferreira e 
Paredes, o sistema calçado, correspondente ao concelho de Felgueiras e o 
sistema têxtil-vestuário, no Médio Ave. 

Genericamente, os efeitos de coesão funcional existentes no interior destes 
sistemas - traduzidos por uma densidade de relações mercantis entre 
empresas de um mesmo sector ou fileira de produção -, apontam para a 
pertinência de um tipo de análise e de políticas de intervenção semelhantes 
àquelas que alguns autores designam como de "Especialização Flexível" ou 
de "Complexos Flexíveis de Produção" (cf. STORPER; SCOTT, 1989 el992). 

Estes Complexos Flexíveis de Produção, territorialmente inscritos em 
contextos geográficos específicos, traduzem-se na existência de sistemas de 
produção constituídos por conglomerados de empresas relacionadas entre si 
(PME, micro-empresas, trabalho ao domicílio, grandes empresas, grupos 
empresariais, etc.), por relações de coesão assentes em sub-sistemas de 
integração produtiva (baseadas em laços formais ou informais de 
subcontratação ou de outro tipo de relacionamento produtivo), constituídos 
por unidades produtivas especializadas nos diferentes segmentos da fileira 
industrial. A progressiva especialização inter-empresas faz-se, portanto, 
acompanhar de uma crescente coesão do conjunto. A proximidade física 
existente entre os diferentes componentes deste sistema, o uso comum que 
se faz de um conjunto de infraestruturas e recursos locais, a existência de 
formas de relacionamento que não se esgotam nas meras relações 
mercantis, de mercados de trabalho (internos ao conjunto do sistema) 
especializados, de culturas empresariais e laborais próprias, etc., apontam 
também para a identificação de um "contexto ou meio social" típico do 
sistema. Passam também por aqui outros efeitos de coesão típicos destes 
conglomerados territorializados de produção, os "sistemas produtivos locais". 

A abordagem "meso-económica", centrada na articulação do sistema e na 
especificidade da sua integração geográfica - uma espécie de 
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territorialização do sistema produtivo e do seu contexto social -, permite, 
sobretudo, esclarecer as externalidades e as economias de aglomeração (mas 
também as debilidades) que resultam da progressiva densificação e coesão 
do conjunto. Deriva daqui a pertinência da análise centrada em contextos 
territoriais específicos e, por via disso, a própria legitimidade da 
intervenção e do desenho de políticas especialmente ajustadas aos quadros 
locais e regionais do desenvolvimento. Esta é, de resto, uma orientação 
comum das diferentes políticas que analisámos no ponto anterior. Entenda-
se também que essa pertinência não se limita apenas à esfera económica, 
mas estende-se igualmente ao contexto social e ao quadro de vida. 

O carácter eminentemente "endógeno" deste tipo de abordagem não deve, 
no entanto, esgotar-se numa perspectiva demasiado fechada, i.e., autónoma, 
do sistema. Embora possam ser facilmente constatadas a flexibilidade e as 
soluções de ajustamento dos sistemas locais e, portanto, os graus de 
liberdade da sua autonomia relativa, a consideração do c o n t e x t o 
e x t e r n o / e x ó g e n o reveste-se de uma importância primordial. Essa 
importância é tanto maior quanto o é o carácter dependente e extrovertido 
do sistema. Essas "dependências" traduzem-se em formas de integração em 
mercados cada vez mais internacionalizados, na internacionalização das 
formas de competitividade que lhe estão associadas, no acesso à informação 
sobre a evolução dos mercados e sobre as oportunidades comerciais, sobre a 
inovação tecnológica, ou na integração em quadros nacionais (ou supra
nacionais) das políticas de regulação macro-económica, só para citar alguns 
exemplos pertinentes. 

A fundamentação das propostas da política local de promoção dos Serviços 
às Empresas no Vale do Sousa e no Médio Ave teria que ter tudo isto em 
consideração. Gomo pano de fundo genérico, assume-se desde já que os 
Serviços às Empresas desempenham papéis considerados estratégicos, quer 
no que respeita ao aumento da coesão e da eficiência dos sistemas 
produtivos locais, quer no que respeita ao aumento da fluidez e da 
facilidade de ajustamento ao contexto "exógeno". Desta forma, a emergência 
e diversificação dos serviços às empresas no contexto dos "complexos 
flexíveis de produção" participam da tendência generalizada para a 
exteriorização de funções e para o aprofundamento da divisão social do 
trabalho (uma espécie de diversificação e especialização interna das fileiras 
"produtivas", alargada às funções de serviços), como, ao mesmo tempo, 
assumem funções de regulação, i.e., de coordenação das relações inter-
empresas e de agentes de indução de inovação no sistema. Se preferirmos, a 
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um nível teórico, as funções especializadas e mais qualificadas de serviços 
diminuem os custos de transacção (no acesso ao conhecimento sobre 
tecnologias e mercados, nos processos de ajustamento aos embates 
exógenos, no aumento da flexibilidade da resposta a esses embates, na 
organização das redes de produção, na resposta a novas necessidades de 
formação profissional, nó aumento da fluidez dos processos de difusão da 
informação e da inovação, etc.) e potenciam as externalidades e as 
economias de aglomeração próprias dos sistemas flexíveis de produção. 

É claro que tudo isto é muito variável consoante a especificidade dos 
sistemas, o seu grau de coesão interna e as formas de articulação com o 
exterior. Por isso, apesar da existência de algumas invariantes, as duas 
fileiras que caracterizam, por exemplo, o Vale do Sousa - a do calçado e a do 
mobiliário - põem, como vimos no final do capítulo anterior, problemas 
distintos. Apesar das semelhanças das duas estruturas produtivas -.'. uma 
igual pulverização em PME, micro-empresas e formas de trabalho ao 
domicílio e um quadro social semelhante, por exemplo -, existem grandes 
diferenças sobretudo no que toca à natureza do produto e às formas de 
inserção nos mercados: o calçado e o vestuário são "produtos-moda" 
destinados sobretudo ao mercado de exportação; o mobiliário não tem 
(ainda) aquelas características e destina-se sobretudo ao mercado nacional. 
Em comum, os dois casos possuem também características idênticas, 
nomeadamente no que toca às trajectórias dominantes do investimento - de 
características eminentemente endógenas e baseadas na multiplicação de 
trajectórias familiares e/ou originadas em empresas locais - e às "culturas 
empresarias", as mais das vezes adquiridas em processos de imitação de 
práticas já existentes, de características igualmente familares quanto aos 
modelos de gestão e sem grande formação teórica. Os dois sistemas 
partilham igualmente uma fraca intensidade de incorporação de serviços no 
processo produtivo. Essa particularidade advém-lhes sobretudo do carácter 
relativamente pouco sofisticado dos processos e das tecnologias de 
produção, de uma generalizada "leveza" dos modelos organizacionais das 
empresas e de formas de dependência exterior quanto à concepção dos 
produtos e ao controlo dos mercados (esta última situação é particularmente 
evidente no caso do calçado). 

Neste contexto, a intensidade dos choques externos é um dos grandes 
factores de tensão e de recomposição dos sistemas produtivos locais. A 
estratégia de intervenção no capítulo da promoção local dos Serviços às 
Empresas vai, exactamente, no sentido de diminuir as condições adversas 
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que dificultam os processos de ajustamento. Os serviços, como é sabido, 
cumprem funções eminentemente informacionais, cabendo-lhes um papel 
estratégico na difusão da informação e da inovação e, por via disso, 
funcionando, quer como factores que aumentam os efeitos de coesão interna 
dos sistemas produtivos flexíveis, tornando mais eficiente a sua capacidade 
de resposta, quer como elos de ligação entre a variabilidade das condições 
exógenas e as especificidades do potencial endógeno. 

Ao nível do estímulo à procura de serviços avançados por parte das 
empresas industriais, a estratégia que propomos é eminentemente 
horizontal, não contendo, por isso, nenhum limite ou recomendação sectorial. 
Os alicerces desta estratégia assentam em duas situações interligadas: um 
sistema de incentivos ao investimento imaterial dará resultados tantos 
melhores, quanto melhores forem os recursos humanos da empresa; desta 
última condição depende quer a formalização das candidadturas e o seu 
grau de adequação aos problemas de fundo da empresa, quer o êxito dos 
resultados em função da aplicação daqueles incentivos. 

Ao nível do estímulo à oferta, a política que defendemos é eminentemente 
vertical e com uma grande componente não privada. Trata-se de potenciar, 
ao nível da escala e da aglomeração dos sistemas do calçado, do mobiliário e 
do têxtil-vestuário, um conjunto de instituições de apoio técnico, tecnológico, 
de concepção do produto, de formação profissional, de difusão de 
informação, etc., que sejam capazes de injectar inovação no sistema, mudar 
culturas empresariais, favorecer a fluidez da circulação da informação e da 
inovação,..., tudo isto obtendo uma escala e um conjunto de recursos que 
nenhum dos elementos do sistema, isoladamente, conseguiria. São 
instituições que, pelo menos no início do seu percurso, não são viáveis numa 
lógica de mercado e de investimento privado, dados os fortes custos que 
envolvem, quer em tecnologia instalada, quer, sobretudo, em termos das 
qualificações profissionais requeridas. 

Finalmente, procurámos não perder de vista as questões relativas ao 
envolvimento das instituições e empresas locais e, sobretudo, explicitar o 
carácter r e t i c u l a r que deve estar presente na arquitectura e no 
funcionamento das instituições (existentes e propostas). 
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2.2 Enquadramento da estratégia de promoção dos Serviços às Empresas no 
Vale do Ave 

A tese que defendemos como pano de fundo para a estratégia de promoção 
dos Serviços às Empresas no Vale do Ave enquadra-se em dois cenários 
distintos mas complementares. 

- O primeiro, particularmente dirigido ao sistema têxtil-vestuário, vai no 
sentido da sustentação das condições de competitividade num contexto que 
já genericamente denominámos como de "dependência activa" (ver Cap. 
IV.IL, 3.1.1). Aqui, é dada uma relevância particular ao reforço e aumento 
de coesão da rede de instituições particularmente orientadas para a 
prestação de serviços qualificados à indústria têxtil e vestuário (formação, 
difusão de informação, apoio técnico e tecnológico, etc.). Ao mesmo tempo, 
esse reforço institucional é complementado com instrumentos de apoio 
dirigidos à modernização das empresas industriais e ao aumento das suas 
condições de competitividade, e à promoção da criação local de empresas de 
serviços. 

O segundo, de carácter mais horizontal, orienta-se para a criação de 
condições locais que permitam a emergência de uma base produtiva mais 
qualif icada e mais diversificada, podendo assim, potencia lmente , 
diminuirem-se os efeitos da dependência. Essas condições envolvem várias 
componentes que constam da estratégia global de desenvolvimento 
económico e social do Vale do Ave. A Formação Profissional média e 
superior, a qualidade ambiental, a melhoria das infraestruturas, a 
qualificação do espaço urbano, as políticas de atracção de investimento 
exógeno, as acções de comunicação e imagem, etc., são algumas das 
componentes dessa estratégia. Neste contexto, reputamos de especial 
interesse o aumento e a diversificação da oferta de diplomas técnicos 
médios e superiores (caso do projecto de uma Escola Politécnica), a 
implementação do projecto do PCT-P (pólo Taipas) e a montagem de uma 
estratégia agressiva de promoção do Vale do Ave enquanto área potencial 
de investimento, nomeadamente de investimento estrangeiro portador de 
inovação, fixação de emprego qualificado e de valor acrescentado. 

a). O conceito de "dependência" deriva das formas específicas de inserção 
internacional da fileira da indústria Têxtil/Vestuário do Vale do Ave. Trata-
se, como é conhecido, de um indústria fortemente exportadora, integrada 
em mercados cada vez mais internacionalizados. Este carácter extrovertido 
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diz respeito não só à internacionalização dos mercados de produtos finais, 
como também aos mercados da tecnologia e das matérias primas, dos quais 
o Ave é igualmente dependente. 

Estas características de forte extroversão e dependência do sistema 
produtivo local foram já equacionadas e desenvolvidas no Cap. IV.II, 3.1.1., 
bem como o tipo de papéis que determinados serviços prestam no domínio 
desse modelo de articulação externa. 

b). Não sendo previsível a modificação deste estatuto de dependência, 
nomeadamente em relação ao poder crescente dos dis tr ibuidores 
internacionais, a saída do ciclo vicioso da competitividade baseada no baixo 
custo da mão-de-obra, no produto de baixa qualidade e na política 
monetária e cambial, implica uma dinâmica de "dependência in te raca t iva" 
que oriente as empresas para produtos com maior qualidade e com maior 
incorporação em moda, isto é, com maior incorporação de valor 
acrescentado. Sem esse valor acrescentado não será possível elevar a 
produtividade que é exigida a uma mão-de-obra pouco qualificada e mal 
paga. Por outro lado, o aumento dos salários e o investimento na formação 
profissional só podem ser possíveis se se aumentar o nível do VAB. 

Pondo a questão de uma forma muito simples, a situação que se está a 
prefigurar é a de uma completa separação entre as lógicas de organização 
das funções da produção e as das funções do design e da comercialização. 
Esta separação pode ser lida quer ao nível micro, quer ao nível macro
económico. Ao nível micro, o que é mais comum encontrar no Ave são as 
lógicas da subcontratação, sobretudo da subcontratação internacional; as 
funções comerciais e de design dentro das empresas industriais limitam-se 
a uma mera gestão da dependência face às encomendas e aos contratos de 
produção que se conseguem (ou não) arranjar. Ao nível macro, como já foi 
dito, a tendência é para uma progressiva especialização entre quem cria e 
distribui (controlando assim os mercados de consumo), e que, 
progressivamente, tende a exteriorizar as actividades de produção, jogando 
com as vantagens de custo/qualidade/prazo de entrega, existente em vários 
pontos do globo. 

Ao nível meso-económico, i.e., ao nível da organização do sistema produtivo 
do Ave, a crise actual apresenta-se como um processo de ajustamento ao 
contexto exógeno, agudizado agora pela recente política monetária e 
cambial. Para além do posicionamento individual de cada empresa face a 
esse ajustamento, o que está em causa é o grau de reactividade, de 
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flexibilidade, do sistema produtivo no seu conjunto. Ou seja, a empresa, 
enquanto organização dotada de uma certa autonomia, tende a transformar-
se numa ficção jurídica que só é inteligível no contexto da rede de que faz 
parte.. O Ave constitui, assim, um "complexo flexível de produção" 
territorialmente inscrito num contexto geográfico (e social) específico. Esse 
complexo corresponde a um sistema de vários elementos especializados 
(desde os segmentos a montante da confecção, aos segmentos intermédios 
da tinturaria, estamparia e acabamento de tecido ou malha, aos vários 
segmentos da confecção de criança, roupa interior, desportiva, ganga, malha, 
etc.), cuja tendência é para uma progressiva especialização e divisão do 
trabalho (e de utilização das tecnologias adequadas), acompanhada por uma 
crescente interrelação ou coesão do conjunto. 

Neste contexto, a estratégia da "dependência activa" terá então que incidir 
em dois processos complementares: 

- ao nível do aumento da capacidade de reactividade e ajustamento do 
sistema produtivo, no seu conjunto, 

- e ao nível da criação de condições para que, individualmente, as empresas 
que compõem o sistema sejam capazes de responder à variabilidade dos 
produtos e dos mercados, tenham acesso aos canais de informação sobre 
tecnologias, sobre apoios e sistemas de incentivos e sobre formas de 
modernização organizacional e de valorização do capital humano. 

O primeiro objectivo envolve de sobremaneira os Serviços às Empresas. 
Alguns destes serviços, os denominados serviços avançados, desempenham 
papéis estratégicos, quer no que respeita ao aumento de coesão e da 
eficiência do sistema produtivo local, quer no que respeita ao aumento da 
fluidez e da facilidade de ajustamento ao contexto exógeno. Diminuem-se, 
assim, os custos de transacção (envolvidos no acesso ao conhecimento sobre 
inovações tecnológicas, mercados, oportunidades comerciais, organização de 
redes de produção, disponibilidade de qualificações profissionais, 
instrumentos de apoio financeiro, etc.) e aumentam-se as economias de 
aglomeração e as externalidades próprias dos sistemas de produção 
flexíveis, como é o caso do sistema têxtij-vestuário do Ave. 

Dada a grande pulverização empresarial que domina os sub-sectores mais a 
jusante da fileira têxtil-vestuário, as instituições (i.e., as organizações não 
empresariais) prestadoras de serviços desempenham um papel primordial 
que, no conjunto, se sobrepõe, como vimos no capítulo anterior, à fragilidade 
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da oferta empresarial/privada qualificada. De resto, a própria pulverização 
da procura potencial de serviços, ou mesmo a incapacidade de explicitar 
essa procura (própria das culturas empresariais dominantes no Ave), 
funcionam como um dos entraves ao desenvolvimento de uma oferta maior 
e mais diversificada, localmente instalada; por outras palavras, a lógica do 
mercado, por si só, não é capaz de desenvolver uma oferta local, sobretudo 
nas funções mais qualificadas de serviços. A conjuntura actual de crise 
reforça esta última situação. No entanto, é exactamente nos períodos de 
crise que o efeito estratégico dos serviços se revela mais urgente e 
necessário. 

c). Tendo em conta a existência prévia de uma arquitectura institucional no 
Ave ao nível da prestação de serviços, o conteúdo da estratégia que 
defendemos vai mais no sentido do reforço institucional existente - Fig.V.3-, 
do que para propostas de criação de estruturas ex-nuovo. 

No entanto, a evolução recente dessas dinâmicas institucionais tem revelado 
uma generalizada desarticulação, ou seja, uma grande dificuldade de 
funcionamento em rede. Correm-se assim riscos de ineficiência, de repetição 
de funções e, sobretudo, aumenta-se a dificuldade dessas instituições serem 
percebidas e visualizadas pelas empresas locais. A estratégia de intervenção 
que se consubstancia nas medidas e projectos descritos a seguir, não se deve 
limitar, portanto, a um somatório de ajudas distribuídas por um conjunto de 
tomadores. Esses tomadores devem, por isso, demonstrar previamente uma 
real vontade de inter-concertação e, desejavelmente, de prossecução de 
objectivos articulados. Essa concertação pode, na maior parte dos casos, ser 
facilitada pelo facto de, frequentemente, os mesmas organismos estarem 
presentes nos corpos directivos dessas instituições tomadoras (veja-se a 
Fig.V.3). 

Para uma explicação pormenorizada do tipo de instituições que constam na 
Fig.V.3, ver o ponto 3.1.2 do Cap. IV.II. 
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Fig.V.3  Rede institucional de apoio técnico e tecnológico à indústria no 
Vale do Ave 
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Nota: UM-Universidade do Minho; AMAVE-Associação de Municípios do Vale do Ave; LNETI-
Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial; ACIG-Associação Comercial e 
Industrial de Guimarães; AIM-Associação Industrial do Minho; IAPMEI-Instituto de Apoio às 
Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento; ICEP-Instituto do Comércio Externo de Portugal; 
INESC-Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores; NET-Novas Empresas e Tecnologia 
("ninho de empresas"); AIP-Associação Industrial Portuense; AURN-Associação das 
Universidades da Região Norte; UCP-Universidade Católica Portuguesa (as restantes siglas estão 
descodificadas no texto). 

Ainda sobre a questão do reforço das instituições de apoio ao tecido 
produtivo do Ave, tem-se frequentemente ventilado a necessidade de 
criação de uma estrutura de apoio ao Design e Marketing (ver, 
designadamente, CADILHE, 1992). A pertinência desta estrutura é, 
indiscutível. De facto, quer o Design quer o Marketing, são, como já se disse, 
segmentos estratégicos da competitividade têxtil e de fixação de uma quota 
maioritária da cadeia de valor deste tipo de produtos. Para além disso, 
trata-se de funções indissociáveis que, por via disso, tem tido formas de 
abordagem desadequadas. No caso do Design, por exemplo, é frequente 
promover-se a formação de estilistas e a organização de passagens de 
modelos e espectáculos de moda, como se isso bastasse para resolver as 
carências a este nível. As mais das vezes, este tipo de acções tem resultados 
qualitativos duvidosos, ou, quando assim não é, orienta-se muito para 
posturas de tipo "vanguardista", desadequadas da produção massificada. No 
caso do marketing é vulgar também autonomizar as estratégias de 
agressividade comercial, sem ter em conta o tipo de produtos envolvidos, as 
especificidades dos mercados-alvo e a inércia do poder das cadeias 
internacionais de comercialização. 

O cenário de dependência que descrevemos atrás não deixa, no entanto, 
muitas margens de liberdade para a criação e autonomização de um design 
próprio. Para contrariar essa dependência seriam necessários meios 
financeiros muito vultuosos e uma articulação com políticas de promoção ao 
nível nacional. Só assim se poderiam abrir algumas brechas nos mercados 
até agora dominados por marcas já muito conceituadas e suportadas por 
máquinas de promoção extremamente organizadas, poderosas e com meios 
financeiros adequados. 

A nossa aposta vai, portanto, menos para o lado criativo e mais para o lado 
do aumento da eficiência da circulação da informação, (acções do tipo das 
que desempenha o Gabinete Moda da ANIVEC), da qualificação profissional 
(como aquela que existe no CITEX, para o caso dos cursos de estilismo) e da 
inovação tecnológica (particularmente na área do CAD/CAM). A estas acções 
deve acrescentar-se a formação e qualificação de técnicos de marketing 
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(competência que recai nos projectos de formação profissional contidos na 
estratégia proposta para o Vale do Ave) com conhecimentos específicos das 
lógicas dos mercados da moda. 

Desta forma, o tipo de acções que propomos em matéria de política 
industrial e no domínio específico da promoção local dos Serviços às 
Empresas, pode ser esquematizado da seguinte maneira: 

1 - Reforço das instituições de apoio técnico e tecnológico à indústria. 

1.1 Programa de Reforço Institucional do CIDE (Centro de Informação e 
Dinamização Empresarial). Consolidação, expansão e aumento da 
capacidade de enraizamento local e de protagonização de acções de 
promoção internacional do Vale do Ave. 

1.1.1 - Dotação de meios humanos e materiais para o desenvolvimento de 
acções de Auditoria Estratégica com vista, nomeadamente, a apoiar as 
empresas (PMEs, sobretudo) na elaboração de planos integrados -de 
modernização e de reestruturação. Na perspectiva do acesso a 
sistemas de financiamento e de incentivos, estes diagnósticos poderão 
ser importantes para articular as diferentes candidaturas e sustentar 
a sua viabilidade junto das entidades gestoras dos sistemas do 
financiamento ê de concessão de crédito. 

1.1.2 - Criação de um Centro de Informação Estratégica para a Indústria 
Têxtil e Vestuário. O objectivo desta proposta é o de reunir, organizar 
e difundir um conjunto de documentação relevante, nomeadamente 
sobre a evolução dos mercados externos e sobre as condições de 
competitividade da indústria local, sobre sistemas de incentivos, etc.. 
Dentro deste contexto, foi já estabelecido pelo CIDE um protocolo com 
uma universidade, no sentido de se fazer um estudo a 4 empresas-
piloto, alargando sucessivamente a rede de contactos para o aumento 
do conhecimento sobre as lógicas de coesão das fileiras produtivas e o 
funcionamento do sistema industrial. A necessidade deste tipo de 
informação é de importância crucial no sentido de melhor se 
conhecerem as margens de competividade do sistema têxtil-vestuário 
do Vale do Ave, informando assim a formalização de políticas de 
incentivos a estes sectores industriais. A criação do Centro de 
Informação implica também o financiamento para infraestruturas e 
condições de arranque (meios humanos e materiais) de uma Base de 
Dados e de uma Rede Telemática de difusão da informação produzida 
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(o projecto envolveria a co-participação do CEDE com o IAPMEI, ICEP, 
Eurogabinetes, Ministério da Indústria e outras insti tuições, 
nomeadamente financeiras, no sentido de melhor coordenar e ter 
acesso a informação considerada relevante neste contexto). 

1.1.3 - Apoio financeiro para a preparação de Documentação e acções de 
Comunicação. Imagem e Publicidade do Vale do Ave como zona de 
atracção de invest imento, nomeadamente de inves t imento 
es t rangeiro . Na tentativa, sobretudo, de captar investimento externo 
na lógica da diversificação, o CIDE trabalha em complemento com o 
ICEP e com o IAPMEI, tendo sido já contactado para prestar 
indicações sobre as condições locais de investimento, por parte de 
empresas nacionais e estrangeiras; esta articulação institucional deve 
também ser coordenada com a AMAVE (sobretudo no capítulo da 
disponibilidade de infraestruturas) e com o futuro Pólo Taipas do 
PCT-P (Parque de Ciência e Tecnologia do Porto). 

1.2 - Reforço das Instituições de "Interface" Universidade/Empresas e de 
outras instituições de apoio técnico e tecnológico à indústria, 
nomeadamente o CITEVE. a TECMINHO. o IDITE-MINHO e o PCT-P 
(pólo Taipas). 

- O envolvimento directo da UM no projecto do Pólo Taipas do Parque de 
Ciência e Tecnologia do Porto pode vir a constituir uma oportunidade 
muito interessante para desenvolver as instituições de "interface" da 
universidade com as empresas e dar outra importância, outro 
enquadramento e outros meios a esse esforço. A própria localização 
prevista para o PCT-P (pólo Taipas), geograficamente próxima da 
Escola de Engenharia, constituirá, sem dúvida, uma razão logística 
importante para um melhor envolvimento da UM. Esta universidade 
possui já duas instituições deste tipo: a TECMINHO e o IDITE-MINHO. 
O reforço deste tipo de instituições, e de outras que venham a surgir 
por parte desta ou de outras universidades, orienta-se sobretudo 
para a prestação de funções de I&D aplicada, Transferência de 
Tecnologia, Informação Tecnológica, etc., e de Formação Avançada, 
originadas em estruturas de matriz universitária. 

- No contexto específico do apoio à Indústria Têxtil e Vestuário devem ser, 
por isso, atendidas questões de não sobreposição com as funções do 
CITEVE que, neste último caso, devem orientar-se sobretudo para o 
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apoio à qualidade, normalização, certificação, testagem de produtos e 
matérias- primas, acções de demonstração e auditorias tecnológicas, e 
outras acções inseridas no propósito global dos Centros Tecnológicos 
poderem cumprir plenamente o papel que lhes é reservado como 
instrumentos da política industrial nos vários campos da melhoria da 
qualidade dos produtos, da produtividade, do acesso à inovação, da 
modernização tecnológica, etc., através de uma acção pedagógica 
contínua, e da prossecução de efeitos de demonstração tendentes a 
estimular e a captar um universo cada vez maior de empresas, no 
sentido de aumentar a sua eficiência e competitividade. 

1.3- Reforço das instituições de formação técnica e tecnológica, 
nomeadamente no capítulo da formação e qualificação de quadros e 
gestores, ao nível médio e superior (ver projectos inseridos no 
capítulo da Valorização dos Recursos Humanos, especialmente no que 
toca à criação de um Instituto Politécnico e ao reforço da rede de 
Escolas Profissionais (cf. QUATERNAIRE, 1992 a). 

2. Programas de Incentivos para estimular a procura de serviços por par te 
das empresas: linha de apoio para a fixação de empresas de serviços 
no Vale do Ave - a adequação destes programas aos problemas e 
especificidades locais aconselha a existência de uma Comissão de 
Selecção de Projectos com alguma representatividade local. 

2.1 - Sistema de incentivos para a fixação de Empresas de Serviços às 
Empresas no Vale do Ave. 

2.1.1.- Linha de financiamento para a fixação de Empresas de Serviços às 
Empresas no Vale do Ave. Dada a extrema diversificação das 
actividades de serviços, a definição da prioridade e da elegibilidade 
das candidaturas deve privilegiar, sobretudo, critérios de qualificação 
do emprego criado. Para além disso, o incentivo deve orientar-se 
fundamentalmente para a criação de empresas localmente sediadas. 
No caso de estabelecimentos de empresas sediadas fora do Ave, deve 
ter-se em consideração a fundamentação das condições de 
enraizamento local. Apesar do SINDAVE (Sistema de Incentivos ao 
Desenvolvimento do Vale do Ave, programa da responsabilidade do 
poder central e direccionado para sectores de actividade que não o 
Têxtil, Vestuário e Calçado, com o propósito de fomentar a 
diversificação industrial da região) abranger também as empresas de 
serviços, torna-se necessário criar uma linha de apoio independente, 
de modo a se obterem critérios de elegibilidade de projectos 
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independentes daqueles que se utilizam para as actividades 
industr iais . 

2.1.2.- Projecto de lançamento de um Ninho de Empresas - este projecto 
deve ser enquadrado institucionalmente por um organismo do tipo 
Incubadora de Empresas. A este respeito, existe já um projecto em 
curso, o NETMINHO, promovido por um protocolo entre a TECMINHO e 
a NET SA. Desejavelmente, o consórcio promotor devia também 
incluir instituições financeiras capazes de se envolverem em 
projectos do tipo JEEP (Jovens Empresários de Elevado Potencial, 
programa da iniciativa do grupo financeiro liderado pelo Banco 
Português do Atlântico) e FAIJ (Fundo de Apoio ao Investimento de 
Jovens Empresários), e/ou de participarem com soluções de "capital 
de semente" e capital de risco. A Universidade do Minho/TECMINHO, 
o CIDE e o Pólo Taipas do PCT-P, são, à partida, parceiros 
institucionais a envolver. A inclusão deste projecto neste ponto não 
restringe o perfil do Ninho de Empresas unicamente às actividades de 
serviços, podendo englobar também empresas industriais. 

2.2 - Programa de Incentivos ao Investimento Imaterial dirigido a 
empresas industriais. 

2.2.1 - Articulação com a proposta de uma linha específica para 
financiamento dos Planos Estratégicos Globais Integrados de 
Empresas (ver projecto no capítulo do apoio à indústria, cf. 
QUATERNAIRE, 1992 a) 

2.2.2 - L i n h a de Financiamento para o Reforço de Quadros Intermédios nas 
empresas - dada a generalizada sub-dotação de Quadros Intermédios 
nas empresas, sobretudo nas PME, torna-se também necessária a 
existência de um estímulo para a integração de quadros. Uma vez 
constatada também a generalizada fragilidade das estruturas 
organizacionais das empresas e as limitações de práticas e culturas 
familiares de gestão, o reforço dos quadros intermédios permite, não 
só melhor explicitar as próprias necessidades das empresas, como 
também, numa fase seguinte, implementar, rendibilizar e articular os 
apoios a que terão acesso. 
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2.3 Enquadramento da estratégia de promoção dos Serviços às Empresas no 
Vale do Sousa 

Os objectivos da política de promoção de Serviços às Empresas no Vale do 
Sousa não diferem, em termos gerais, daqueles que foram enunciados para o 
Vale do Ave. Tal como neste último caso, optamos por um tipo de 
intervenção em que é privilegiado o envolvimento de instituições locais 
detentoras de projectos ou acções já previstas ou em fase de lançamento. No 
Vale do Sousa existem, no entanto, condições institucionais, características e 
condições de estruturação da base produtiva radicalmente diferentes 
daquelas que encontrámos no Ave (ver, nomeadamente, ponto 3.2.2 do 
Cap.IV.II). Uma vez constatados esses constrangimentos, o modelo proposto 
não apresenta, por isso, um grau de coerência tão- avançado como aquele 
que para aí se propôs. Numa perspectiva compreensiva da situação que nos 
foi dado diagnosticar no Sousa, por um lado, e tendo em conta, por outro, o 
tipo de limitações que possivelmente poriam em causa a execução de um 
programa mais ambicioso, optámos por uma solução mais modesta e apoiada 
sobretudo na promoção de estruturas de apoio técnico e tecnológico 
articuladas com as duas fileiras produtivas mais implantadas na região: o 
calçado e o mobiliário. A estratégia compõe-se dos seguintes programas e 
medidas: 

1. Programa de Incentivos à Procura e ao Investimento Imaterial em 
Funções de Serviços. 

1.1- Apoio às empresas para a realização de Auditorias Estratégicas. 
1.2- Apoio à Integração de Quadros Intermédios nas empresas. 

2. Programa de apoio ao desenvolvimento de instituições locais de prestação 
de Serviços às Empresas. 

2.1- Apoio ao desenvolvimento e reforço de Estruturas de Serviços de 
Apoio Técnico e Tecnológico 

2.1.1- Reforço do CTIMM- Centro Tecnológico da Indústria da Madeira e 
do Mobiliário. 

2.1.2- Reforço da delegação de Felgueiras do CTC-Centro Tecnológico do 
Calçado. 

2.1.3- Criação de um Centro de Divulgação de Design do Móvel. 
2.1.4. - Criação da Agência de Promoção do Desenvolvimento do Vale do 

Sousa. 
2.1.5.- Reforço do Associativismo Empresarial Local 
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2.2- Programa de Apoio ao lançamento de Empresas de Serviços às 
Empresas. 

3. Programa de apoio ao desenvolvimento de instituições e programas locais 
de Serviços no âmbito da Formação Profissional. 

3.1- Reapetrechamento técnico e humano dos Centros de Formação 
Profissional do Calçado e do Mobiliário 

3.2- Programa de incentivos financeiros para a criação de uma rede de 
Escolas Profissionais 

3.3- Formação para Quadros Dirigentes e Empresários 

1. Programa de Incentivos à Procura e ao Investimento Imaterial em 
Funções de Serviços 

1.1- Apoio às empresas para a realização de Auditorias Estratégicas 

Com este programa de natureza horizontal visa-se criar uma linha de 
incentivos dirigida às empresas industriais, no sentido de se estimularem 
formas de Gestão Estratégica. Complementarmente, as acções de 
consultadoria necessárias à prossecução desse objectivo permitirão às 
empresas uma utilização mais racional dos vários incentivos e linhas de 
financiamento disponíveis, evitando-se assim os riscos inerentes a atitudes 
demasiado oportunistas e de natureza errática. O Plano Estratégico da 
Empresa (tornando mais consequentes e integrados os diversos 
investimentos em tecnologia, organização, prospecção de mercados, 
formação de recursos humanos, etc.) visa contrariar modelos de gestão de 
tipo empírico e imediatista, tornando mais eficiente, quer a obtenção de 
sinergias resultantes da utilização dos incentivos por parte das empresas, 
quer a própria articulação, ao nível da procura, das políticas que os 
enquadram. Em causa está também uma acção no âmbito da mudança 
progressiva das culturas empresariais dominantes na região, preparando-as 
melhor no processo de adaptação a uma envolvente de negócios cada vez 
mais complexa. 
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1.2- Apoio a Integração de Quadros Intermédios 

Dada a generalizada insuficiência ou inexistência de Quadros Intermédios 
nas empresas do Vale do Sousa, este programa visa duas ordens de 
objectivos: 

1. Dotar as empresas de um corpo técnico mínimo que lhes permita 
in t e r io r i za r competênc ias nas d iversas áreas (ges tão , 
comercialização, processo e tecnologia, concepção e design, etc.), de 
modo a permitir-lhes uma maior capacidade de adaptação e poder 
de resposta aos choques externos. O aumento dessa capacidade 
passa, nomeadamente, pela necessidade de a empresa ser capaz de 
explicitar e teorizar os seus bloqueamentos e vantagens para, a 
partir daí, clarificar as estratégias a implementar. 

2. Criar internamente capacidades para dar continuidade e tornar 
consequentes as recomendações, orientações de acção e utilização 
de incentivos que resultarem da aplicação do Plano Estratégico da 
empresa . 

2. Programa de apoio ao desenvolvimento de instituições locais de Serviços 
às Empresas 

2.1- Apoio ao desenvolvimento e reforço de Estruturas de Serviços de 
Apoio Técnico e Tecnológico 

Este projecto visa potenciar a oferta ins t i tucional de serviços avançados, 
particularmente dirigidos a PME. Trata-se de preencher uma das lacunas 
típicas dos sistemas produtivos locais baseados em estruturas produtivas 
muito pu lver izadas . Nesses casos, as empresas não possuem, 
individualmente, capacidade para interiorizarem esse tipo de serviços; por 
outro lado, existe uma procura potencial ao nível do conjunto do sistema 
mas que não estimula a oferta privada, pelo facto dessa procura estar 
exageradamente fragmentada ou não existirem condições para a sua 
explicitação; por via disso, e como já foi repetidamente evidenciado, os 
custos que este tipo de instituições envolvem, requerem uma forte 
componente de apoio público. A esta situação devem acreseentar-se 
também três ordens de questões: 
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- a primeira resulta do facto de que a maior parte das PME 
visualizam a questão dos serviços como um custo e não como um 
investimento. No início não estarão, por isso, predispostas a viabilizar 
uma oferta organizada em moldes privados e cujo volume inicial de 
investimento é particularmente elevado e dificilmente rendibilizado 
no curto/médio prazo. Decorre daqui a importância de criar 
estruturas mistas, não lucrativas, de forma a que se possam praticar 
preços inferiores aos reais; 

- a segunda tem a ver com o efeito pedagógico e difusor que estas 
instituições terão que desempenhar. As culturas empresariais 
dominantes e a própria fragilidade das empresas fazem com que a 
procura de serviços dificilmente seja visualizada ou mesmo percebida 
como estratégica. É necessário por isso um efeito de antecipação da 
oferta para despoletar essa potencial procura; 

- a terceira prende-se com a função estratégica que estas instituições 
desempenham como elos de ligação entre o sistema produtivo local e 
as condições exógenas, i.e., como estruturas reguladoras do 
ajustamento do sistema aos choques externos, sobretudo quando a 
natureza e o impacte desses ajustamentos colide com rotinas 
culturais demasiado enraizadas, envolve soluções de ruptura com 
esse tipo de procedimentos e exige uma mobilização não viabilizada 
pelo tipo de coesão do sistema produtivo local e pelos mecanismos de 
mercado. 

2.1.1- Reforço do CTIMM- Centro Tecnológico da Indústria da Madeira e 
do Mobiliário. 

Apoio financeiro para o desenvolvimento de um leque de funções nas áreas 
de: normalização, homologação e certificação sectorial, qualidade, auditoria 
tecnológica, análises laboratoriais e ensaios, apoio técnico e tecnológico, 
unidades de demonstração, informação técnica e bases de dados, I&D 
aplicado (de iniciativa própria ou contratualizado) e formação especializada. 
O cumprimento destas funções exige uma dotação adequada de meios 
humanos e laboratoriais e uma estrutura organizativa eficiente e agressiva, 
quer para acelerar a sua dinâmica de enraizamento local, quer para gerir 
redes de articulação com outras instituições, em áreas como a I&D aplicada, 
a formação, o apoio técnico, etc., ao nível nacional e internacional. 
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2.1.2- Reforço da delegação de Felgueiras do CTC-Centro Tecnológico do 
C a l ç a d o , com objectivos semelhantes aos anteriormente referidos, e com 
uma maior possibilidade de enraizamento local, visto o CTC estar sediado em 
S.João da Madeira. 

2.1.3- Criação de um Centro de Divulgação de Desien do Móvel. 

O contexto que determina a urgência de uma instituições deste tipo resulta, 
por um lado, das fragilidades constatadas ao nível do design do mobiliário e, 
por outro, da falta de informação sobre a segmentação e as culturas dos 
mercados de consumo. As atitudes empíricas e expeditas até agora 
dominantes terão concerteza que ser substituídas por uma maior 
profissionalização e preparação teórica dos criadores de mobiliário, com as 
quais se poderá dar uma resposta mais eficiente às mutações , 
designadamente do mercado nacional. 

O Perfil do Centro de Divulgação de Design destinar-se-á a cumprir um 
conjunto de funções, nomeadamente: 

- um centro de exposição permanente de mobiliário clássico e 
moderno, com exposição de protótipos e um centro de documentação. 
Este centro de documentação poderá incluir uma diversidade grande 
de documentação gráfica convencional (livros e revistas da 
especialidade), bem como um ficheiro informatizado de imagem com 
possibilidade de acesso a um terminal CAD; 
- um gabinete para organizar e difundir informação na área comercial 
e da evolução das culturas de consumo do móvel. Trata-se, mais uma 
vez, de acelerar o ajustamento entre as capacidades produtivas locais 
e as mutações do mercado; 
- a criação de um departamento de exposições não permanentes de 
peças de "design de autor" (nacionais e estrangeiros) e a promoção de 
um Prémio Anual de Design do Móvel. 

O cumprimento desta diversidade de funções exige uma articulação do 
Centro com outras instituições ao nível nacional (Escolas de Design e outras 
instituições de formação, Centro Português de Design, CTIMM, ICEP, 
Associações, etc.) e internacional. Um projecto assim desenhado pode, 
aparentemente, significar uma estrutura demasido pesada e excessivamente 
ambiciosa. A única forma de ultrapassar essa tendência passa por uma 
filosofia de funcionamento dependente de uma articulação em rede, 
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nomeadamente para facilitar o acesso a informação especializada e à sua 
permanente actualização. 

2.1.4. - Agência de Promoção do Desenvolvimento do Vale do Sousa. 

Ô papel principal desta Agência é o de desempenhar um papel mediador 
entre, por um lado, a capacidade produtiva e os recursos locais e, por outro, 
protagonizar a função de promoção exterior do Vale do Sousa. 

Ao nível local compete-lhe, sobretudo, uma acção de acompanhamento e 
consultadoria junto de PME, sobretudo daquelas que demonstrem uma real 
capacidade de reestruturação e de modernização. Segundo a disponibilidade 
de recursos que a Agência conseguir, o seu papel pode ir desde a prestação 
directa de serviços de Auditoria Estratégica e encaminhamento de 
candidaturas a fundos e sistemas de incentivos, até à simples informação 
sobre incentivos, formação profissional, apoio tecnológico, etc. 

Ao nível externo prefiguram-se, sobretudo, funções de promoção e de 
acolhimento de investimento. O capítulo da promoção compreende acções de 
preparação de documentação pertinente (características do tecido produtivo, 
mercado de trabalho, disponibilidade de infraestruturas, etc.). As funções de 
acolhimento de investimento extra-local dizem respeito a funções 'quer de 
prospecção de potenciais investidores (organização de jornadas de 
divulgação, por exemplo), quer de encaminhamento desses investimentos 
(eventuais joint-ventures, contactos com as Câmaras Municipais, gestão de 
bolsas de terrenos e instalações industriais, etc.) 

Este projecto põe pelo menos dois tipos de questões: 

1. O primeiro diz respeito à engenharia institucional que suportará a 
Agência. Desejavelmente, a Agência deveria constituir-se como 
instituição privada de interesse público, sem fins lucrativos; dotada, 
portanto, de uma capacidade autónoma para definir as suas próprias 
estratégias. Por outro lado, e dado o tipo de funções que lhe estariam 
conferidas, seria imprescindível o envolvimento nos seus órgãos 
directivos de associações locais e/ou sectoriais, bem como de outras 
instituições potencialmente afins (nomeadamente as financeiras e as 
instituições públicas do tipo ICEP, IAPMEI, etc.). No sentido de se 
conseguir uma articulação mais consequente com as estratégias locais 
de desenvolvimento, seria imprescindível uma ligação preferencial 
com a Associação de Municípios . do Vale do Sousa. No entanto, a 
especificidade do perfil de funções definidas para a Agência 
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aconselha que essa articulação com a Associação seja conseguida a 
partir da representatividade desta na direcção daquela. O mesmo se 
poderá dizer da forma de relacionamento a efectivar-se com as 
outras instituições onde, nomeadamente, haverá que distinguir entre 
associados com funções de direcção e associados apenas com funções 
consultivas. 

2. O segundo refere-se à questão da não sobreposição com 
competências de outras insti tuições, nomeadamente as das 
associadas. Por outro lado e pensando, por exemplo, nos organismos 
centrais do tipo ICEP ou IAPMEI, ou mesmo nas instituições 
financeiras, a ideia é a de praticar uma filosofia de "canal 
preferencial de contacto" de forma a tornar localmente mais eficiente 
a circulação da informação e a formalização de candidaturas a 
sistemas e fundos de incentivos. 

Tudo indica, portanto, que se deve valorizar um modelo de "instituição-
rede", de acordo com a filosofia já apontada para o Centro de Divulgação de 
Design do Móvel. 

2.1.5.- Reforço do Associativismo Empresarial Local 

Este objectivo contém dois tipos de acções. 

A primeira refere-se à disponibilidade de financiamento para o 
apetrechamento técnico das associações locais. Trata-se de precipitar o 
esforço de modernização das estruturas associativas, dotando-as de um 
corpo técnico permanente que permita aumentar a capacidade e a qualidade 
das suas respostas às novas solicitações. Essa necessidade resulta da cada 
vez maior complexidade do enquadramento jurídico e económico da 
actividade empresarial (regulação nacional e comunitária no domínio 
ambiental, fiscal, laboral, comercial, etc.), bem como das fragilidades 
inerentes à pulverização do tecido produtivo local. 

A segunda é uma orientação dirigida às políticas de concertação inter-
associativa. A questão põe-se ao nível do relacionamento entre associações 
locais e destas com as sectoriais (nomeadamente com as associações dos 
sectores do mobiliário/madeira e calçado). Uma das questões que, a este 
respeito, se põe com mais aquidade, é a da organização das feiras e 
exposições locais de mobiliário. Mais do que a colaboração, tem-se assistido 
até hoje a uma excessiva concorrência, donde resulta uma redundância de 
acções e de candidaturas a investimentos. No sentido de se evitarem 
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ineficiências e duplicação de custos, aconselha-se, portanto, uma 
aproximação e uma negociação mais consequente. Outra questão é a da 
potencial participação das associações nos organismos que foram referidos 
(especialmente em 2.1.3 e 2.1.4). Neste caso, as associações devem gerir 
claramente a separação entre as funções que irão desempenhar 
internamente (apoio jurídico e fiscal, acções de formação, organização de 
exposições, prestação de serviços rotineiros, etc.) e aquelas que poderão vir 
a existir nas instituições a que se associarem. 

(ver articulação com o Objectivo 6 da proposta global de intervenção para o Vale do 
Sousa - "Reforçar o quadro institucional local de apoio ao desenvolvimento" - , 
nomeadamente as acções 6.1 e 6.2 - "Reforçar o papel e consolidar a Associação de 
Municípios na Coordenação da estratégia de desenvolvimento a pôr em prática" (cf. 
QUATERNAIRE, 1992). 

2.2 Programa de Apoio ao lançamento de Empresas de Serviços às Empresas 

À medida que se vai consolidando localmente a rede institucional de apoio à 
actividade empresarial, deve-se, ao mesmo tempo, criar um clima favorável 
ao investimento privado em funções avançadas de serviços localmente 
sediadas e especialmente vocacionadas para as especificidades dos sistemas 
locais de produção. O aumento e a diversificação de um sector de serviços às 
empresas (muito débil na região, como vimos) funciona duplamente como 
factor activo de modernização , do potencial produtivo instalado e, ao mesmo 
tempo, como alternativa de fixação de emprego qualificado e de aumento da 
atractividade externa do Vale do Sousa. 

Nos critérios de elegibilidade dos projectos devem-se, no entanto, acautelar 
situações de mero oportunismo que não correspondam a um real 
enraizamento local dessas empresas. O objectivo é o de fomentar uma rede 
empresarial de serviços avançados, física e culturalmente próxima da 
procura local e que precipite os ajustamentos do tecido e do sistema 
produtivo à mudança. A progressiva densificação e diversificação dessa rede 
é, igualmente, um dos factores positivos de localização e, por isso, um dos 
elementos da atractividade mencionados no parágrafo anterior. 

Dada a extrema variedade das actividades de serviços, é muito difícil 
estabelecer prioridades quanto ao tipo de projectos a privilegiar. 
Independentemente dessa variedade, a qualificação do emprego criado pode 
constituir um bom indicador discriminatório. De qualquer das formas 
podem-se, a título exemplificativo, identificar algumas funções de serviços: 
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Sub-sectores Tipos de Serviços Sub-sectores Tipos de Serviços 

Recursos 
Humanos 

Formação Profissional 
Selecção e Avaliação 

de Quadros 

Sistemas de 
Informação 

Informática 
Programação 
Telecomunicações 
Bases de Dados 

Produção 

Design 
Debuxo 
"Lay-out" 
Eng. Industrial 
Qualidade 
CAD /CAM 

Sistemas de 
Informação 

Informática 
Programação 
Telecomunicações 
Bases de Dados 

Produção 

Design 
Debuxo 
"Lay-out" 
Eng. Industrial 
Qualidade 
CAD /CAM 

Comercialização 

Publicidade 
Imagem e Comunicação 
Design Gráfico 
"Market ing" 
Comércio Externo 

Gestão 

Organização de 
Empresas 

Planeamento 
Estratégico 

Controlo de Gestão 

Estudos e 
Projectos 

Impacte Ambiental 
Eng. Civi l 
Eng. Industrial 
Estudos de Viabilidade 
Estudos Sócio-Económicos 

3. Programa de apoio ao desenvolvimento de instituições e programas locais 
de Serviços no âmbito da Formação Profissional. 

Embora às questões da formação profissional e gestão de recursos humanos 
constituíssem um capítulo de análise e propostas separado da problemática 
dos Serviços às Empresas, as linhas estratégicas de orientação nesta matéria 
foram as seguintes (cf.QUATERNAIRE, 1992, Objectivo 3): 

3.1- Reapetrechamento técnico e humano dos Centros de Formação 
Profissional do Calçado e do Mobiliário, de modo a permitir um aumento da 
capacidade de oferta e uma maior diversificação dos cursos de formação. 

3.2- Programa de incentivos financeiros para a criação de uma rede de 
Escolas Profissionais, de modo a abrir o leque de oportunidades de formação 
técnico-profissional, articulada com o sistema de ensino secundário e 
complementar . 

3.3- Formação para Quadros Dirigentes e Empresários, com o objectivo de 
qualificar a função empresarial local e ultrapassar a rigidez e a desdaptação 
das culturas empresariais tradicionais. 

3. Considerações finais 

Em contraponto com as recomendações e os modelos propostos para a 
implementação de políticas de promoção de Serviços às Empresas (pontos 1 
e 2 deste capítulo, e, em especial, os modelos propostos para a região da 
Emília-Romagna e para o País Vasco), as propostas que apresentámos para o 
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Vale do Ave e para o Vale do Sousa merecem-nos algumas considerações 
finais, sobretudo no que respeita às (ausências de) condições institucionais 
de implementação e de coordenação dessas propostas. 

3.1- Complexidade do sistema nacional de política de desenvolvimento 
industrial. A ausência de entidades regionais de promoção autónoma e de 
coordenação de estratégias de desenvolvimento 

A primeira questão de fundo prende-se com a ausência de uma instância 
administrativa ao nível regional e de uma entidade coordenadora do tipo da 
ERVET-Emília Romagna, ou da SPRI-País Vasco. Como vimos, estas duas 
estruturas emergiram como organismos delegados pela Administração 
Regional e como entidades responsáveis pela coordenação de uma política 
integrada ao nível regional. As condições de articulação das estratégias de 
política propostas e o próprio grau de coesão e de integração dos diferentes 
projectos de desenvolvimento dependem, em grande parte, da existência de 
uma entidade coordenadora única, dotada de meios financeiros e de 
competências próprias para a efectiva implementação desses projectos. Em 
paralelo e a jusante, ambos os modelos contêm uma filosofia de concertação 
e de envolvimento, quer com as instâncias administrativas sub-regionais, 
quer com as instituições públicas e privadas de alguma forma interessadas 
na co-participação nos diferentes projectos. 

Nos casos do Vale do Ave e do Vale do Sousa não existem, à partida, 
condições para operacionalizar um modelo com tais características. Os 
estudos e as propostas de que os capítulos dos Serviços às Empresas fazem 
parte, partiram da iniciativa das duas Associações de Municípios, 
respectivamente a AM AVE e a AM VS. Vem a propósito lembrar que as 
competências dos municípios em matéria de desenvolvimento económico 
são praticamente nulas e que as associações de municípios são instituições 
muito recentes (a AMVS nem sequer possui ainda uma sede), sem dotação 
orçamental e sem quadros técnicos próprios (no caso da AMAVE, este 
processo está mais adiantado), cujo domínio de intervenção se confina, 
sobretudo, a um esforço de concertação em matéria de ordenamento do 
território, de coordenação dos respectivos Planos Directores Municipais 
(realizados de forma autónoma, para cada município, e, de momento - finais 
de 1993-, em fases distintas de realização e de aprovação pelos diversos 
órgãos do poder central), e de uma acção enquanto organismos de pressão 
política junto do poder central ou das suas delegações regionais (no caso, a 
Comissão de Coordenação da Região do Norte). 
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A política industrial é, neste contexto, da exclusiva responsabilidade do 
governo central (Ministério da Indústria e Energia, Direcção Geral da 
Indústria, IAPMEI, ICEP, etc.), assentando sobretudo no PEDIP-Programa 
Específico de Desenvolvimento da Indústria Portuguesa (cf. ICEP, 1992). No 
âmbito dos objectivos do Plano de Desenvolvimento Regional 1990-1993 
(Ministério do Planeamento e da Administração do Território), existem 
também vários programas de incentivos, nomeadamente o PNICIAP-
Programa Nacional de Interesse Comunitário de Incentivo à Actividade 
Produtiva (este programa integra o SIBR-Sistema de Incentivos de Base 
Regional, o SIFIT, no âmbito do Turismo e o SIPE- Sistema de Incentivos ao 
Potencial Endógeno), e o CIÊNCIA (com fundos comunitários provenientes 
do FEDER, do FSE e do Orçamento do Estado, direccionado para o reforço do 
potencial científico e tecnológico e destinado a instituições estatais, 
instituiçõe sem fins lucrativos, os centros de I&D pertencentes a empresas 
com capitais públicos, concessionárias de serviços públicos). No que 
especialmente diz respeito ao Vale do Ave e ao Vale do Sousa, existem dois 
programas sectoriais: 

- o P R O M I M -Programa de Modernização da Indústria do Mobiliário de 
Madeira, com os seguintes objectivos: 

. "Modernização e desenvolvimento das unidades industriais do mobiliário 
de madeira, tendo em vista, designadamente, o fortalecimento das 
potencialidades de exportação". 

. "Racionalização de procedimentos, através do aproveitamento de 
recursos disponíveis, com incidência na valorização das matérias primas 
e dos recursos humanos e na endogeneização de tecnologias" (cf.ICEP, 
1992, 128). 

Neste contexto, consideram-se elegíveis as seguintes acções: 

- "Formação de quadros e formadores; 

- Participação no Sistema Nacional de Gestão da Qualidade na Indústris do Mobiliário; 

- Participação em feiras e exposições nacionais e internacionais de mobiliário; 

- Edição de catálogos e outro material de publicidade; 

- Contratação de "designers"; 

- Participação em concursos de "design"; 

- Desenvolvimento de actos de concentração e cooperação de empresas de mobiliário 
e componentes; 
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- Desenvolvimento de "joint-ventures" com empresas produtoras e de comércio de 
móveis bem implementadas no mercado externo; 

- Reforço da capacidade tecnológica, através de: aquisição ou desenvolvimento 
próprio de equipamentos; contratação de quadros técnicos; visita a feiras 
nacionais e internacionais de equipamento" (cf.ICEP, 1992, 128). 

- o PIAT V-Programa Intercalar de Apoio aos Têxteis e Vestuário (Pré-PMIT, 
Programa de Modernização da Indústria Têxtil) 

ESTRUTURA DO PIATV 
Eixos do PM IT Programas do PIATV (Pré-PMIT) 
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PPI - Sistema de Incentivos Financeiros a Pequenos 
Projectos de Investimento 

Redes de Cooperação 
SIBR - Sistema de Incentivos de Base Regional 
SIPE - Sistema de Incentivos ao Potencial Endógeno 
Centros Tecnológicos (CITEVE) 

FRIE- Fundos de Reestruturação e Internacionalização Empresarial. 
RETEX- iniciativa comunitária destinada à modernização da indústria têxtil situada 

em regiões desfavorecidas da Comunidade (1993-1997); 
PRISMA- programa de iniciativa comunitária criado com o objectivo de promover a 

adaptação das actividades económicas, situadas em regiões menos desenvolvidas, 
às novas condições de concorrência decorrentes da conclusão do Mercado Único 
Europeu (1992-93); 

PERIFRA- iniciativa comum do Parlamento Europeu-Comissão Europeia; no quadro do 
apoio concedido a Portugal irão ser implementadas duas medidas: 

. um Centro de Estudos Têxteis Aplicados, a ser gerido por associações empresariais, e 
que terá com objectivo desenvolver análises sobre a evolução do sector ao nível 
interno e internacional (na sequência de um concurso público, este centro foi já 
adjudicado ao CITEVE); 

. Acções de Demonstração Prioritárias, em vários segmentos da produção têxtil que 
permitam técnicas de aumento de produtividade através de melhorias nos 
processos de gestão e produção. 

SINDAVE- Sistema de Incentivos à Diversificação Industrial do Vale do Ave, 
correspondente aos municípios abrangidos pela OID do Vale do Ave (St.Tirso, 
V.N.Famalicão, Guimarães e Fafe). 
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REDES DE COOPERAÇÃO - proporcionar, através da formação de redes de empresas, 
uma forma de cooperação que permita às PMEs competir com sucesso com as 
melhores grandes empresas. 

SIPE - Sistema de Incentivos ao Potencial Endógeno com o objectivo de contribuir 
para o desenvolvimento equilibado das regiões, incentivando e dinamizando o 
potencial de desenvolvimento endógeno, através de medidas que criem condições 
mais favoráveis ao investimento nas PMEs. 

Fonte: DGI; IAPMEI, 1992. 

Para além destes dois programas com uma forte incidência nos sectores e 
regiões analisadas (a indústria do calçado entra nas candidaturas gerais às 
várias linhas do PEDIP), existe ainda, para o Vale do Ave, uma linha 
específica do PROAVE-Programa Operacional Integrado do Vale do Ave 
(integrado no Plano de Desenvolvimento Regional 1990-1993 e coordenado 
pela Direcção Geral do Desenvolvimento Regional), dirigida à "valorização da 
actividade produtiva e da capacidade empresarial existente, reforçando os 
elementos de inovação e de diversificação" e à "melhoria dos níveis de 
formação escolar e profissional" (ICEP, 1992, 126): 

Em matéria de formação profissional, para além de linhas específicas 
contidas nos programas atrás citados, como, por exemplo, no PEDIP-
Programa 2, a entidade coordenadora com maior expressão é o IEFP-
Instituto de Emprego e da Formação Profissional, organismo responsável 
pela gestão de diversos programas de formação, com o apoio do FSE-Fundo 
Social Europeu. Para além disso, o IEFP possui Centros de Emprego ao nível 
concelhio e desenvolve protocolos com associações e empresas para a 
criação dos Centros de Formação Profissional Sectoriais (casos do Centro de 
Formação Profissional da Indústria do Calçado, do Centro da Madeira e do 
Mobiliário e do CITEX-Centro de Formação da Indústria Têxtil, localizado no 
Porto). O IEFP gere ainda, designadamente, as ILE(s)- Iniciativas Locais de 
Emprego; o FIQ-Formação e Integração de Quadros; e os NACES-Núcleos de 
Apoio à Criação de Empresas (cf. ICEP, 1992, 194-198). 

Esta enumeração não exaustiva de sistemas de incentivos (para uma mais 
completa informação, ver ICEP, 1992) é suficiente para exemplificar a 
complexidade da política de incentivos ao nível nacional, por um lado, e, por 
outro, para dar uma ideia do que é a desarticulação regional desse tipo de 
políticas (o PRO AVE e o SINDAVE são os único programas de incidência 
territorial). Falta, como afirmávamos no início do ponto 3.1, uma entidade 
regional capaz de, pelo menos, articular as candidaturas aos diferentes 
programas e sistemas de incentivos, mediante critérios de elegibilidade de 
projectos que correspondam a uma estratégia de desenvolvimento 
minimamente articulada e adaptada às especificidades dos sistemas 
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produtivos locais, e que servisse de mediadora com as várias instituições 
estatais (centrais ou delegações regionais) que gerem os diferentes 
programas e projectos. 

Olhando mais uma vez para a arquitectura institucional e para o esforço de 
articulação dos exemplos da SPRI ou da ERVET, facilmente nos damos conta 
das sinergias que se perdem nos casos nacionais do Vale do Ave e dó Vale 
do Sousa. 

3.2- A fragilidade do tecido institucional local no Vale do Sousa e no Vale do 
Ave 

A segunda grande questão e foco real de fragilidade da implementação das 
políticas propostas, prende-se com aquilo que denominamos como "deriva 
institucional" existente nas duas regiões. Essa deriva traduz-se pela 
dificuldade em estabelecer consensos e articular políticas ao nível local e 
regional. A indústria têxtil e do vestuário, por exemplo, conta com 11 
associações sectoriais (apenas uma está sediada no Ave), a cuja 
desarticulação se junta a falta de coordenação com as associações regionais, 
a Associação Industrial Portuense, nomeadamente, e com as associações 
locais concelhias (no Vale do Ave, estas formaram recentemente a UNAVE-
União das Associações do Vale do Ave). Os Centros Tecnológicos Sectoriais, 
por sua vez, evoluem segundo estratégias de intervenção e de expansão 
(muito dependentes das candidadturas aos diferentes sistemas de 
incentivos, uma vez que estão muito limitados quanto às possibilidades de 
auto-financiamento) próprias e desarticuladas com as dos Centros de 
Formação Profissional respectivos. Por outro lado, as experiências das 
Associações de Municípios são ainda muito recentes, as associações não têm 
receitas próprias e estão particularmente desajustadas e inexperientes 
quanto às formas de intervenção no domínio da promoção do 
desenvolvimento económico. 

Quanto às universidades, escolas profissionais e ensino técnico-profissional, 
a situação é idêntica: cada instituição programa a sua estratégia mediante a 
definição de objectivos próprios e a maior ou menor facilidade em aceder a 
formas de financiamento. 

No caso específico do Vale do Sousa, este tipo de fragilidades é ainda maior, 
dada a menor densidade da arquitectura institucional local e a própria 
diversidade sócio-económica do quadro territorial correspondente. 
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Somando agora os problemas resultantes deste ponto com a situação 
descrita no ponto anterior, facilmente se depreendem o tipo e a força dos 
obstáculos que é preciso ultrapassar para conseguir um mínimo de 
articulação local/regional das políticas de desenvolvimento. A rede 
institucional de apoio técnico e tecnológico à indústria no Vale do Ave 
(FIG.V.3) só formalmente se constitui como uma verdadeira rede; para o ser 
falta o tal esforço de concertação e articulação que, de momento, não existe. 

3.3- Que política "integrada" para os Serviços às Empresas? 

A terceira e última questão tem a ver com a ausência de um leque 
articulado de programas de promoção às actividades de Serviços às 
Empresas, particularmente adaptado às características dos sistemas 
produtivos locais. Ao nível nacional, programas como o PEDIP continham 
sub-programas especialmente dirigidos a funções de serviços (Programa 1-
Infraestruturas de Base Tecnológicas; Programa 2- Formação Profissional; 
Programa 5-Missões de Produtividade; e Programa 6-Missões de Qualidade 
e Design Industrial); estes programas tinham, no entanto, um carácter 
horizontal e não dependiam de nehum critério sectorial ou espacial. Em 
programas sectoriais e regionais como o PROMIM ou o SINDAVE, as 
preocupações de integrar a componente dos serviços na política regional e 
sectorial/industrial constituem já uma intenção explícita. Por parte dos 
potenciais candidatos (as empresas, sobretudo), esse esforço de integração 
raramente resulta, uma vez que, na falta de Planos Integrados de Empresa 
que justifiquem a coordenação e a articulação entre as várias candidaturas 
aos diferentes programas e sistemas de incentivos, essas candidaturas 
podem fazer-se de uma forma errática e desarticulada. 

De um ponto de vista mais optimista, os projectos e investimentos já 
realizados ou aconselhados em matéria de instituições de prestação de 
Serviços Reais às Empresas (Centros Tecnológicos Sectoriais, Centros de 
Formação Profissional, CIDE/Ave, Centro de Divulgação do Design do Móvel, 
"interfaces" de matriz universitária, Agências de Desenvolvimento, Instituto 
Politécnico/Ave, etc.), juntamente com a acção de concertação que, no 
futuro, as Associações de Municípios possam vir a desenvolver, por 
exemplo, apontam já para um esboço de intervenção ao nível local/regional 
mais consequente e mais articulado com as especificidades dos modelos de 
desenvolvimento locais. A importância e a insistência neste tipo de 
infraestruturas localmente enraizadas constituem também uma situação 
vantajosa em termos de apoio directo às PME e como complemento dos 
sistemas de incentivos dirigidos às empresas. 
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As propostas foram lançadas e justificadas. Num cenário mais pessimista 
esperamos que, pelo menos, o carácter ambicioso da articulação prévia 
dessas propostas venha a verificar-se ex post facto. 
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CONCLUSÃO 

A estratégia de desenvolvimento desta dissertação teve como fio condutor o 
contraponto entre a explicação dos processos de concentração metropolitana 
dos Serviços às Empresas (no contexto específico da AMP), e os processos de 
emergência dessas actividades em sistemas territoriais industrializados de 
tipo "Marshalliano" - aquilo que denominamos como "desconcentração 
periférica", exemplificada por dois (diferentes) casos-tipo: o Médio Ave e o 
Vale do Sousa. 

Sobre esta questão, as sínteses foram emergindo na sequência do 
desenvolvimento dos vários capítulos, razão pela qual, nesta conclusão, 
pretendemos evidenciar algumas pistas de investigação que, por razões de 
coesão da estrutura da dissertação, foram apenas afloradas. Nesta sequência, 
o modelo de conlusão (se assim se pode denominar) que se nos afigura mais 
lógico é o de, ao invés de fechar um ciclo e, assim, dar o assunto por 
encerrado, passar para o papel um conjunto de reflexões que transformam 
essa (suposta) conclusão num abrir de futuras frentes de investigação que 
poderiam constituir alternativas de pesquisa perfeitamente articuladas com 
as matérias que foram objecto de desenvolvimento. 

Esse conjunto de reflexões tem a ver, sobretudo, com o tipo de questões que 
surgiriam se se admitisse uma mudança na escala territorial da análise, isto 
é, se os Serviços às Empresas, em qualquer dos dois contextos geográficos 
em que foram analisados, fossem encarados como elementos de 
estruturação do território a uma escala micro. 

Esta inflexão de trajectória encaminhar-nos-ia para uma análise de tipo 
urbanístico, sobre a qual possuíamos já bastante informação, mas que, como 
foi referido, nos afastaria do enfoque eminentemente regional que 
caracterizou o quadro desta investigação: uma espécie de articulação dupla 
entre os processos e os modelos de integração entre a actividade industrial e 
os Serviços às Empresas, por um lado, e os modos de articulação e de coesão 
territorial que caracterizam o processo de metropolitanização, em 
contraponto com um espaço geográfico mais vasto. 
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Em todo o caso, permaneceriam pertinentes a dicotomia e o contraponto dos 
modelos territoriais que privilegiámos: o contexto metropolitano e o 
território da industrialização (e porque não) da terciarização difusas. 

1.- O contexto metropolitano - a expansão dos Serviços às Empresas e a 
estruturação do modelo territorial metropolitano, no quadro da AMP 

Nesta matéria, a questão pode ser problematizada em dois planos distintos: 

- a reconfiguração das principais centralidades no contexto, sobretudo, 
da cidade do Porto; 

- as estratégias urbanísticas tendentes a consolidar e a precipitar a 
emergência de novas centralidades (e as que já existem), no 
quadro territorial da AMP. 

Relativamente ao primeiro plano, as questões mais pertinentes envolvem, 
sobretudo, a trajectória recente do processo de catálise urbana que está a 
estruturar a centralidade da "Zona da Boavista", por um lado, e, por outro, o 
tipo de transformação que se regista na zona tradicionalmente central da 
cidade: a Baixa. Ambos os processos envolveram (e continuam a envolver) 
os Serviços às Empresas, enquanto principais protagonistas da construção e 
do reforço desse tipo de centralidades. A este respeito, o aprofundamento 
da análise, teria que assentar nas características do (novo) imobiliário de 
escritórios e da sua interligação com o tecido e as funções urbanas pre
existentes. A volumetria e o impacte induzido por alguns projectos, 
traduziu-se, frequentemente, pela criação de tensões urbanísticas, as mais 
das vezes resolvidas ou remediadas por um processo de planeamento de 
tipo negocial, nem sempre integrado numa estratégia global para a cidade e 
para as zonas, como no caso da Boavista, mais fortemente pressionadas. 

A componente recente dos Serviços às Empresas no processo de 
terciarização da cidade, ainda que modesto, como vimos, induziu fortes 
elementos de ruptura com espaço construído pré-existente e desenrolou-se 
num contexto de carácter espontâneo, apanhando de surpresa os planos e os 
procedimentos de regulação Urbanísticos então existentes (recorde-se que o 
Plano Director da cidade do Porto foi aprovado apenas em 1993, depois de 
um período muito longo de preparação). 
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O processo coincidiu também com um período de forte investimento do 
Estado Central em novas vias estruturantes (são de destacar neste ponto as 
diversas fazes da construção da Via de Cintura Interna e da sua ligação à 
auto-estrada de ligação a Valença), situação que veio modificar 
dramaticamente as condições de acessibilidade no interior da cidade e desta 
em relação ao território envolvente, à escala da metrópole e da região. 
Entretanto, o investimento municipal na modernização da estrutura viária e 
no sistema de tráfego, por um lado, e o anúncio de projectos estruturantes 
como é o do dito "Metropolitano Ligeiro", por outro, reforçam uma situação 
de forte ruptura e induzem novos elementos de turbulência no contexto do 
mercado de solos e no interesse em determinadas zonas da cidade. 

Uma vez verificada esta situação, e num período de forte retracção do 
mercado de escritórios como aquele que actualmente se verifica, impõe-se 
um tipo de análise que terá que ser, ao mesmo tempo, de carácter analítico 
e avaliador das situações criadas, e também de carácter prospectivo. Ou seja, 
uma vez aprovados os PDM e conhecidas as intenções de investimento 
público no capítulo das acessibilidades e dos transportes (rodoviários e 
ferroviários), os procedimentos de regulação urbanística "do imobiliário de 
escritórios já não se podem mais fazer de uma forma fragmentária e 
pontual, tendo, consequentemente, que ser articulados com a definição de 
uma estratégia para a cidade. Uma tal evidência articula-se também com a 
necessidade de evoluir para novas formas de planeamento de carácter mais 
estratégico, de reforço dos esquemas de contractualização e parceria entre 
investimento privado e público e, definitivamente, para uma maior atenção 
a ter com a componente qualitativa dos projectos a desenvolver 
fu turamente . 

Relativamente ao segundo plano, no quadro mais vasto da AMP, a questão 
torna-se mais complexa e prende-se com o desenho de um figurino urbano 
de características policêntricas (introduzindo aí a questão da localização dos 
Serviços às Empresas e do imobiliário de escritórios como elementos de 
construção dessas centralidades). 

O processo activo de "metropolitanização" a que se assiste - acompanhado 
pela institucionalização do quadro metropolitano, por agora ainda reduzido à 
figura da Junta Metropolitana, segundo um esquema muito semelhante a 
uma Associação de Municípios - corresponde a uma mudança de escala do 
efeito de urbanização que é traduzido territorialmente por uma nova 
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estrutura urbana. Resumidamente, o evoluir desse processo faz-se 
acompanhar de uma mutação activa das "periferias" (o conceito é utilizado 
aqui apenas na sua componente locativa, isto é, de posição geométrica face 
ao centro/núcleo duro da metrópole) e de uma progressiva coesão territorial 
permitida pela densificação e pelo traçado de eixos viários estruturantes. O 
encontro destas tendências traduz-se por uma tensão entre o reforço do 
posicionamento das centralidades já adquiridas, por um lado, e, por outro, 
pela abertura de novas possibilidades de desenvolvimento de outras 
centralidades alternativas posicionadas em lugares estratégicos da teia das 
novas acessibilidades. 

A gestão equilibrada deste processo de crescimento exige a procura de 
consensos e de solidariedades em matéria de política de gestão urbanística 
do conjunto, de modo a evitarem-se os efeitos negativos de uma excessiva 
tendência para um modelo unipolar (no caso específico da AMP, a situação 
de partida é, de resto, desfavorável a um tal resultado, uma vez que os 
municípios periféricos ao Porto sempre conservaram uma apreciável 
capacidade de autonomia funcional). Assim, os processos de qualificação das 
periferias, a busca da multifuncionalidade (isto é, a fuga a um modelo 
excessivamente dependente de um esquema de zonamento urbanístico de 
dominante residencial, típico dos processos de suburbanização) e a 
consequente diversificação da oferta de funções no novo quadro 
metropolitano, passam por um tipo de planeamento estratégico capaz de 
desenhar e articular uma malha de espaços centrais vertebradores do novo 
quadro urbano alargado. 

O efeito da metropolitanização, para além da sua dimensão quantitativa e 
extensão territorial, deve ser, por isso, gerido enquanto processo de 
qualificação urbana, correspondente à nova imagem da metrópole. 

2.- O espaço da industrialização e da urbanização difusas - a estruturação da 
"cidade difusa" 

Q efeito da expansão e da fixação dos Serviços às Empresas em contextos 
geográficos não metropolitanos pode, na linha do que temos vindo a 
desenvolver, ser posto também em dois planos distintos: 

- o primeiro, ao nível mais abrangente da cidade difusa, diz respeito à 
prossecução de estratégias favorecedoras de um efeito de 
"retícula", por contraposição ao efeito hierárquico; 
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- o segundo, ao nível mais micro, prende-se com a estratégia da 
pequena intervenção, do desenho urbano (o plano de pormenor, 
por exemplo), no âmbito da qualificação e da dotação de identidade 
dos fragmentos urbanos "atípicos": a cidade-estrada, o difuso 
indiferenciado e denso, as centralidades alternativas à malha dos 
centros urbanos mais compactos que pontuam o território difuso, 
etc.-. 

O primeiro cenário de investigação, mais desenvolvido ao longo da 
dissertação, envolve, no que toca à questão dos Serviços às Empresas, 
critérios de localização de serviços, sobretudo, de carácter avançado, 
segundo um esquema de reforço e adensamento de especializações relativas, 
favorecedoras de efeitos de complementaridade funcional e de equivalência 
de centralidades (em contraposição ao modelo hierárquico das dependências 
funcionais). 

Como foi largamente desenvolvido no Cap.V, as condições de viabilização de 
um tal modelo implicam o aproveitamento de limiares críticos de procura 
local de serviços especializados (integrados verticalmente) potencialmente 
existentes nos "distritos industriais", através da prossecução de políticas 
voluntaristas de forte componente não privada, ao nível da criação de 
instituições prestadoras de Serviços às Empresas (centros de apoio técnico e 
tecnológico, de formação e de informação, em diversos domínios de 
interesse estratégico, por exemplo). 

Este esforço, não só favorece a diversificação funcional, a qualificação do 
emprego e a localização de novas funções no contexto das "monoculturas" 
industriais periféricas, como, ao nível do modelo de coesão entre a 
metrópole e o seu "hinterland", induz elementos que contrariam as 
tendências assimétricas entre a excessiva concentração metropolitana de 
serviços e empregos qualificados e a dispersão de uma indústria fixadora, 
sobretudo, de mão-de-obra desqualificada e mal remunerada. Através deste 
modelo evita-se, sobretudo, um processo de "descolagem" da metrópole face 
ao potencial produtivo regional que a sustenta. 

A segunda linha de investigação, mobiliza, sobretudo, o estudo de casos e a 
análise das condições de estruturação da malha de centralidades que 
pontuam o território difuso. Apesar da sub-representatividade dos Serviços 
às Empresas nos dois contextos territoriais que analisámos, o processo da 
terciarização difusa (de que esses serviços fazem parte) deve ser 
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contextualizado como um elemento forte da afirmação è da qualificação 
dessas centralidades. 

Pode-se, assim, no contexto do espaço da industrialização e da urbanização 
difusas, evitar a tendencial descodificação territorial que opõe a 
identificação forçada dos principais centros urbanos que pontuam esse 
modelo, em relação à anomia e à "confusão" dos seus espaços intersticiais. 
Uma vez adquirido que a estrada funciona como um dos principais factores 
de estruturação da mancha urbana e urbanizável, ela deve ser equacionada 
também como elemento activo de uma centralidade de tipo linear, 
ultrapassando, desse modo, o reducionismo da sua análise enquanto mero 
corredor-suporte de ligações. 

No contexto do Vale do Sousa e, sobretudo, do Médio Ave, a construção 
recente (ou em projecto) de um conjunto de eixos viários do tipo auto-
estrada ou via rápida - isto é, eixos que não admitem formas de urbanização 
marginal e que, em princípio, vão descomprimir os fluxos de trânsito 
actualmente existentes na estrada/rua, entretanto entregue à gestão 
municipal -, permite uma maior capacidade de intervenção nos processos de 
qualificação dos espaços de uso público ao longo dessas vias. O campo fica, 
assim, aberto a outro tipo de regulação e de gestão urbanísticas, permitindo 
a implementação de políticas dè ordenamento que tenham e conta a 
componente propriamente urbana desses eixos/ruas. 

3. Considerações finais 

Longe de esgotar as vias de resolução do défice de análise urbanística desta 
dissertação, estamos cientes de que as vias de investigação que abrimos nos 
dois pontos anteriores são suficientemente esclarecedoras da amplitude e da 
diversidade das novas frentes de investigação que podem ser levadas a 
cabo e acerca das quais permanece também um grande volume de 
desconhecimento e de obstáculos, estes últimos, derivados de outras formas 
mais enraizadas acerca da problematização dos processos e modelos urbanos 
envolvidos. 

Fica registado o repto, para nós e para outros. 
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