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Capitulo 1 

Enquadramento do objecto de Investigação e Noções 

de Crescimento e Desenvolvimento Económico. 
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“As considerações económicas são apenas aquelas com que 
conciliamos e ajustamos os nossos diversos intentos, 
nenhum dos quais é, em última análise, económico (excepto 
para o avarento ou para um homem para quem fazer dinheiro 
se tenha tornado um fim em si mesmo) ”. 
 Friedrich Hayek, citado por Sen, (2003: 296) 

 

1.1 Introdução 
 

Inserido num contexto geo-espacial de significativa relevância estratégica (fronteira 

com Espanha – região da Galiza) para as trocas comerciais, desenvolvimento 

empresarial, aperfeiçoamento de técnicas de produção e comercialização, acesso a 

novos produtos, bens e serviços, o Concelho de Chaves tem vindo a evidenciar ao longo 

das últimas décadas, um forte esvaziamento da densidade populacional, por falta de 

condições, fundamentalmente económicas, ao denotar uma baixa capacidade em reter 

grande parte da população jovem. 

O grande motor das actividades económicas encontra-se ligado ao sector terciário, 

desenvolvido, quase em exclusivo, por micro empresas ou empresas de tipo familiar, 

cuja força produtiva não excede, na maioria das organizações, os dez trabalhadores1. 

As vastas potencialidades que o Concelho de Chaves ostenta, ao nível do turismo 

gastronómico, paisagístico, património histórico, lazer e termalismo, produtos regionais, 

cerâmica, granito e seus derivados, não têm sido suficientes para as iniciativas 

empresariais produzirem efectivos benefícios ao desenvolvimento desta região. 

Por muito abundante e diversificado que sejam os recursos naturais existentes, cabe, 

exclusivamente ao próprio homem, à sua iniciativa, determinação, criatividade e 

imaginação, encetar as transformações necessárias, através das quais consiga satisfazer 

as necessidades. Este capital humano é assim a maior causa da riqueza das sociedades, 

sendo ainda mais importante do que os recursos naturais. Com efeito, uma região 

deficitária em recursos naturais pode tornar-se num pólo de grande dinamismo 

                                                           
1 Segundo o Anuário Estatístico da Região Norte, INE, (2006), 90% das empresas têm entre 1 e 10 
trabalhadores. 
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económico, mas uma região que seja bastante rica em recursos naturais pode continuar a 

ser uma região deprimida. 

Há certos tipos de ethos morais que dificultam a prática capitalista, outros promovem-

na. O exemplo do protestantismo, do confúcio ou do católico do Norte da Europa, cujas 

culturas defendem uma certa austeridade, sobriedade metódica e responsabilidade 

poderão servir de estímulo ao desenvolvimento de iniciativas empreendedoras. Nestas 

culturas o espírito empreendedor cresce rapidamente. Por outro lado, nas culturas em 

que o Estado tudo controla e reprime mesmo as liberdades individuais e colectivas, 

nascem hábitos de suborno, favoritismo e corrupção. 

 

Os homens e mulheres que encabeçam as iniciativas empresariais são portadores de 

valores e cultura específica, moldada ao longo de toda a vida pela influência de várias 

instituições (família, escola, igreja) e relações sociais. São estes valores que acabam por 

dar consistência à força empresarial e os primeiros a contribuir para o desenvolvimento 

do bem-estar de um território. 

Muito para além dos factores económicos e da racionalidade dos comportamentos do 

homo economicus, permanece sobre todos os sentidos as experiências vividas pelos 

indivíduos, os sistemas de valores e a percepção do mundo social. Compreender as 

dimensões dos comportamentos humanos é compreender a racionalidade mas, também, 

a irracionalidade dos seus actos. 

Em ordem a uma maior aproximação da realidade social envolvente, decidiu-se 

caracterizar os promotores de iniciativas empresariais nos seus aspectos sociais e 

culturais enquanto factores que concorrem, de forma decisiva, para o incremento da 

dinâmica empresarial, é contribuir para a análise das fracturas que condicionam ou não 

o atraso do desenvolvimento local. Por isso abordamos nesta nossa investigação a 

Relevância dos Factores Socioculturais nas Estratégias de Desenvolvimento de 

Pequenas Iniciativas Empresariais – Aplicado ao Concelho de Chaves. A análise estará 

centrada sobre o percurso de constituição das inicitivas empreasariais mas, 

fundamentalmente, sobre as características dos empresários, suas motivações e 

prioridades. Recorreu-se para o efeito à aplicação de um inquérito por questionário a 

fim de compreender as características intrínsecas aos indivíduos, como as atitudes, 
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opiniões, as preferências e opções, aspectos que poderão aportar significado à 

relevância dos factores socioculturais.  

 

1.2 Justificação do objecto de estudo 
 

À semelhança do padrão geográfico de grande parte dos Concelhos do interior norte, o 

Concelho de Chaves é uma região com características económicas, sociais e culturais 

marcadamente de índole rurais, circunstância que põe em relevo o predomínio do 

emprego nas actividades primárias e de exploração de recursos naturais. 

A massificação de padrões de vida pautados pela procura incessante de prazeres 

efémeros e a grande concentração de oferta de emprego vigente, quase em exclusivo, 

nos grandes centros urbanos, tem ditado, desde a década de 60, o abandono contínuo 

das comunidades rurais por parte da população mais jovem, fenómeno que põe em 

evidência o “peso” da população envelhecida.  

Pese a localização privilegiada, junto à fronteira com Espanha, próximo de importantes 

vias de comunicação, estruturantes dos acessos rodoviários com ligação às principais 

cidades europeias, o Concelho de Chaves permanece num estado periférico, 

relativamente aos principais centros de decisão política e administrativa, mas também 

face aos principais pólos industriais, condição que tem contribuído para o fraco nível de 

industrialização, com prevalência da pequena e média empresa de tipo familiar.  

O tecido industrial é pouco diversificado com particular relevo para as indústrias 

tradicionais, centradas em recursos naturais, trabalho intensivo e pouco especializado, 

com baixos níveis de quadros técnicos onde predomina a mão-de-obra pouco 

especializada e sem grande formação escolar e profissional. “A reduzida escolaridade da 

população activa constitui um factor limite aos esforços intensivos de formação 

profissional. A insuficiência do aparelho de formação pré-existente não permitiu 

rentabilizar os meios financeiros investidos desde 1986. A fragilidade da qualificação 

dos recursos humanos dificulta os esforços de modernização dos sectores tradicionais e 

é um factor de bloqueio da diversificação do tecido produtivo para as indústrias mais 

modernas” (Ramos, 2003:253). Segundo a mesma autora, importa garantir o acesso a 
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uma formação que contemple valores, cidadania e conhecimentos científicos de modo a 

permitir uma eficiente preparação para o mercado de trabalho. 

 

 No sector do comércio, perpetuam-se de geração em geração as várias actividades com 

especial incidência para o comércio a retalho, organizado e gerido em conceitos 

comerciais e estratégias de mercado vincadamente conservadoras que o tornam pouco 

competitivo. A par da perda de densidade demográfica, tem vindo a perder-se, 

igualmente, importantes manifestações culturais e recreativas, reprodutoras da história 

do Concelho, laços de solidariedade singulares, transacções económicas e mercados 

locais próprios, são alguns factores que praticamente desapareceram e que retratavam o 

espírito de risco e iniciativa da população local. 

 

Dentro de um horizonte temporal não muito distante, sob um passado ainda presente na 

memória colectiva de muitos residentes da cidade de Chaves, prevalece uma imagem do 

constante frenesim de pessoas, em torno do estabelecimento de trocas comerciais, de 

acesso a serviços e actividades industrias, de viajantes e emigrantes, assumindo 

paralelamente uma função residencial pela grande concentração populacional que a 

cidade absorvia. Como testemunho deste facto, assinala-se a exemplo o grande número 

de residenciais e pensões existentes neste período áureo da cidade (décadas de 1950 a 

1970), muitas das quais, estão hoje remetidas ao abandono.  

 

À semelhança do que se tem verificado ao longo dos últimos anos, em especial a partir 

da década de 80, nas principais áreas metropolitanas, também a cidade de Chaves, tem 

conhecido uma redução da população residente no núcleo central/zona histórica. Muitos 

agregados familiares em idade activa, têm procurado espaços habitacionais periféricos, 

mais funcionais e atractivos. Este processo de deslocalização periférica que em Chaves 

registou os primeiros sinais em meados da década de oitenta com a instalação de áreas 

comerciais, de lazer e desporto, tem vindo a ser reforçado pela multiplicação da função 

terciária com a criação de escritórios e sede de pequenas empresas de comércio2. Estas, 

optam agora pela deslocalização para a periferia, para espaços físicos onde é possível 

                                                           
2 Este processo de suburbanização da população fez com que algumas actividades comerciais se 
mudassem para a periferia numa lógica de seguimento dos consumidores e minimização de custos de 
instalação. 
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edificar sem grandes restrições, criando espaços amplos e funcionais, dotados de áreas 

específicas de estacionamento, servidos por uma boa rede rodoviária. 

O centro da cidade acaba assim por perder população jovem cuja opção individual3 e 

também familiar se dirige para novos espaços urbanizados, mais aprazíveis e 

confortáveis, onde se tenta manter uma relação harmoniosa entre natureza (espaços 

verdes, floresta) e o espaço residencial4. 

Assim, o conceito de cidade que perdurou durante várias décadas assente numa 

morfologia coesa, dinâmica de elevada densidade populacional ligada entre si através de 

salutares relações de proximidade, tem vindo a perder a expressividade de outros 

tempos. 

O centro da cidade acaba por ficar cada vez mais desprovido de habitantes e o 

sentimento de segurança e protecção dos que decidiram ficar vai diminuindo face aos 

frágeis, quase inexistentes, laços de vizinhança. São zonas residenciais ocupadas 

maioritariamente por pessoas idosas, sós, apegadas às suas casas antigas e ao bairro, 

onde a solidão se tem revelado uma constante.  

O aproveitamento do potencial turístico tem sido ténue, cabendo, quase em exclusivo, 

às termas de Chaves, o grande motor de atracção, facto que releva, consequentemente, 

para a ausência de um plano integrado de desenvolvimento do sector, capaz de 

valorizar, em termos de mercado, a riqueza do património histórico, arquitectónico, 

cultural e gastronómico. 

No espectro do território nacional a localização dos principais centros indutores de 

desenvolvimento, são fortemente condicionados pela localização espacial, isto é, pelas 

características espaciais. Tal explicação poderá ser encontrada na diferenciação dos 

recursos naturais, na especificidade da localização geográfica, na pressão populacional 

sobre os factores de consumo, nas redes viárias e marítimas, na organização social, 

cultural e religiosa, no processo histórico, bem como no modo como cada uma interage 

com as restantes. 

                                                           
3 A estrutura familiar tradicional tem vindo a alterar-se para novas formas de relacionamento. As 
pequenas famílias acabam por ganhar cada vez mais expressão através de situações muito heterogéneas 
como famílias monoparentais, idosos e jovens a viverem sós, etc.  
4  Refira-se que muita da população que procurou alojamento fora do centro urbano da cidade fê-lo pelos 
custos da construção, compatíveis com os salários que auferem. 
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Mas, para além das características próprias de cada região, com os seus recursos 

endógenos, culturais, laços sociais e históricos, predomina o factor humano como o 

principal garante das transformações a operar. Só este último, enquanto produto dos 

factores sócio-culturais5 e históricos, apresenta condições para levar a efeito qualquer 

processo de desenvolvimento. O território e o homem vinculam relações sociais e 

culturais específicas, determinadas reciprocamente e são a expressão concreta dos 

resultados históricos nos quais a sociedade se desenvolve. 

Não é por acaso que a distribuição sócio-espacial do território nacional, possui uma 

configuração desequilibrada, própria, enquanto resultado de um processo histórico, 

acaba por afirmar os processos sociais que estruturam o espaço local.  

Tem toda a relevância efectiva a valorização dos meios endógenos no processo de 

desenvolvimento Regional/Local, mas tal incidência só terá validade quando, paralela e 

proporcionalmente se valorize toda a natureza dos recursos humanos principal garante 

do potencial endógeno, tanto mais elevado quanto mais qualificada for a formação 

humana. 

O conhecimento vem sendo cada vez mais reconhecido como o pilar de maior 

sustentabilidade do processo de desenvolvimento. No início do século passado, 

acreditava-se na existência de vantagens materiais6 como a posse de terras e recursos 

naturais abundantes, condições climatéricas favoráveis e baixos salários. Instrumentos 

que, cumulativamente ou de forma isolada poderiam suscitar a atracção de investimento 

ou desenvolvimento. 

Caracterizar o perfil sócio-cultural dos agentes económicos, identificar as determinantes 

de empreendedorismo e inovação na dinamização da estrutura empresarial local, pode 

considerar-se um passo importante, se não mesmo decisivo, na compreensão do espírito 

empresarial enquanto pilar de desenvolvimento, mas fundamentalmente garante da 

retenção das gerações mais novas.  

                                                           
5 Para Virton (1979:316) ”A influência social é, em certa medida, formadora de atitudes e sistemas de 
valor de cada um dos seus membros”. 
6 “Se outrora o factor decisivo da produção era a terra mais tarde o capital, visto como o conjunto de 
maquinaria e de bens instrumentais, hoje o factor decisivo é cada vez mais o próprio homem, isto é a sua 
capacidade de conhecimento que se revela no saber científico, a sua capacidade de organização solidária, 
a sua capacidade para intuir e satisfazer a necessidade do outro” in Centesimus Annus, n.º 32 citado por 
Novak (2001:159). 
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1.3 Objectivos do Estudo 
 

Escassos têm sido os estudos que exprimam a preocupação pelo papel dos agentes 

económicos locais, no processo de lançamento de novas e importantes iniciativas de 

produção de riqueza, em resultado das características sócio-culturais desses mesmos 

agentes.  

Muito embora as unidades fabris se localizem numa dada região, a globalização da 

economia, praticamente sem fronteiras, condiciona grande parte dos problemas 

originados pela falência de empresas, em virtude do imparável e complexo processo de 

deslocalização, como consequência do problema da competitividade. 

A agravar este cenário, surge, cumulativamente, o enorme peso que as envolventes 

tendem a evidenciar, particularmente através de traços culturais e sociais dos principais 

mentores de iniciativas empresariais, facto que acentua o relevante papel dos agentes 

económicos locais na criação de riqueza, mas fundamentalmente, no aproveitamento de 

todas as singulares sinergias operacionais, enquanto garante do descrédito da política 

que tem vindo a ser adoptada de deslocalização de unidades de produção. Neste 

contexto ressalta a defesa de políticas direccionadas para a inovação no seio das 

principais estruturas de produção, pequenas e médias empresas. Isto porque, em virtude 

da região e do desenvolvimento regional que lhe é devido, não reunir condições para 

atrair novos e estruturantes projectos, deverá cada região, gerar internamente as 

condições de transformação das estruturas produtivas e transformadoras. 

É pois, a partir do local que tudo se dimensiona e toma forma, a par dos traços sócio-

culturais dos muitos empreendedores que, de um modo geral, tentam conduzir, com 

sucesso, as iniciativas a que se propuseram levar a cabo. 

Refira-se que “os valores culturais desempenham um papel fundamental no crescimento 

económico que não é senão um meio; os valores estão na base das motivações que 

travam ou aceleram o crescimento e da legitimação dos objectivos do crescimento” 

(Perroux, 1981:61). 

É nesta relação que assenta a essência deste trabalho, tendo por objectivo produzir uma 

reflexão sobre os principais factores sócio-culturais relevantes para a criação de 

condições que suscitem o desenvolvimento regional/local. Para Novak (2001:318) “Há 
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pessoas que têm a capacidade de agir com espírito empreendedor e imaginação sem 

ficarem à espera de que outras lhe dêem instruções; e fazem-no muitas vezes, 

regularmente – têm o «hábito» de o fazer.” 

 

Pretende-se deste modo, analisar os principais traços sócio-culturais que interfiram (ou 

não) na condução de algumas iniciativas empresariais, de forma a avaliar as verdadeiras 

condições de inovação, iniciativa, empreendedorismo e dinamismo empresarial, tão 

importantes como necessárias para a valorização de qualquer território. 

Em consonância com o exposto, perspectiva-se a elaboração de um estudo que permita 

aprofundar o conhecimento das principais características sócio-culturais dos agentes 

económicos, enquanto pilar de criação de riqueza resultante das iniciativas que 

conseguem concretizar. 

O “contributo que pretendemos” aferir mediante a elaboração do estudo, sumariamente 

caracterizado, pode ser resumido nos três vectores a seguir identificados e que 

sintetizam o objectivo geral: 

i) Haverá condições objectivas/materiais fruto da história que limitem o 

desenvolvimento do Concelho? 

ii) Qual ou quais os principais traços de raiz sócio-cultural dos agentes económicos, 

susceptíveis de “condicionar” o sucesso das iniciativas empresariais? 

iii) Existirá espírito de iniciativa, inovação e empreendedorismo nos factores de 

produção estudados que, pelo seu resultado aportam importantes contributos para a 

criação de condições de desenvolvimento local? 

Para a prossecução dos objectivos definidos para a presente investigação, este trabalho 

contemplará uma primeira parte teórica, na qual serão abordados os fundamentos 

teóricos que solidifiquem o estudo em questão e uma segunda parte assente na aplicação 

de um questionário efectuado mediante uma amostra aleatória simples a empresários do 

Concelho de Chaves, sobre o qual serão retiradas as conclusões do presente estudo.  
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1.4 Opção Metodológica do Estudo Empírico 
 

A constituição de novas empresas é desde há muito tempo considerada como um 

importante fenómeno de dinamismo económico, ao permitir o desenvolvimento 

tecnológico e a exploração de novos produtos. No plano social a criação e 

desenvolvimentos de novas iniciativas empresariais pode, igualmente, desempenhar um 

relevante papel na criação de oportunidades de emprego. 

 A relevância, no seio das políticas públicas nacionais e comunitárias, advém do 

meritório contributo em termos de criação de emprego, desenvolvimento local e 

modernização da economia. Recorde-se a este respeito a estratégia conjunta delineada 

entre os vários Estados-membros na Cimeira do Luxemburgo, realizada em 1997, da 

qual resultou a Estratégia Europeia do Emprego (EEE), assente em quatro pilares 

fundamentais7. Ressalto a promoção do espírito empresarial e da criação de empregos 

enquanto factores resultantes do desenvolvimento de iniciativas empresariais. 

Mas, toda a criação não se faz de forma isolada e independente dos espaços, contextos e 

culturas que a impulsionam e lhe dão consistência. Desde as contribuições iniciais de 

Schumpeter que é reconhecido o papel criador do homem, enquanto elemento capaz de 

gerar renovação nos tecidos económicos, criar novos produtos e novos processos 

produtivos.  

Dotado de um espírito inovador e de iniciativa, o homem é o único elemento vivo capaz 

de introduzir constantes transformações, tendo em vista produzir tudo aquilo que 

necessita para a satisfação das suas necessidades e das dos outros. 

No âmbito do presente estudo,8 a análise estará centrada sobre a constituição das 

empresas mas, fundamentalmente, sobre as características dos empresários, suas 

motivações e a avaliação que fazem do percurso da actividade. Esta abordagem 

permitirá obter um melhor conhecimento sobre o modo de condução das empresas. 

                                                           
7 Para além da promoção do espírito empresarial e da criação de estímulos ao desenvolvimento de 
iniciativas empresariais, a Estratégia Europeia de Emprego focaliza ainda, a promoção da capacidade de 
inserção profissional, através de um reforço das componentes formativas educacionais e tecnológica; 
promoção da adaptação das empresas e dos seus trabalhadores a novas formas de organização do 
trabalho; promoção da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. 
8 O esboço do processo de investigação vertido no presente trabalho, aborda um conjunto de vectores que 
pela sua importância e relação possam aportar um conhecimento mais objectivo sobre a influência dos 
comportamentos e atitudes dos empresários na criação de condições para o desenvolvimento do Concelho 
de Chaves. 
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Através da recolha de informação que permita identificar a trajectória das entidades 

empresariais, pretende-se analisar alguns factores que poderão condicionar, ou não, os 

níveis e tipos de iniciativas criadas. 

 

A grande dúvida que percorre a reflexão inicial de qualquer processo de investigação é, 

inevitavelmente a definição/opção dos instrumentos metodológicos que melhor se 

enquadram ao campo de investigação pretendido, sendo certo que a sua definição 

encerra sempre um certo risco de parcialidade ditada, naturalmente, pelas opções e 

contextos sociais em que se insere o próprio investigador. A opção do objecto de 

estudo, resulta assim de um conceito prévio que o investigador tem sobre esse mesmo 

objecto, construído mediante a interacção do próprio com a realidade social. 

A procura de um método científico é antes de mais um esforço na tentativa de abstrair o 

investigador do objecto que pretende estudar, enquanto meio de objectivar e 

racionalizar, tanto quanto possível, o conhecimento que se retira do objecto pesquisado. 

A realidade é assim uma estrutura complexa de onde se pretende retirar os 

conhecimentos para, em “laboratório social”, desmontar todos os fenómenos que lhe 

dão corpo e validade. 

O exercício científico traduz um esforço contínuo e inacabado sobre contextos 

aparentemente desconhecidos, na tentativa de trazer à superfície novas formas de 

apreender esses mesmos contextos, refutando todo aquele conhecimento que se encontra 

comodamente submergido em leis ditas universais. 

 

Ciente que, os trabalhos de pesquisa existentes até ao momento não permitem alcançar 

de forma racional, os efeitos que pretendo investigar, considero que o instrumento de 

pesquisa que mais se aproxima ao contínuo processo de investigação (a fase analítica 

preconizada, necessita de privilegiar as relações entre os domínios que interferem, na 

promoção e desenvolvimento de iniciativas empresariais no Concelho Chaves) deve ser 

o contexto da descoberta, susceptível de enriquecer o estudo pretendido, na obtenção da 

informação considerada relevante para o mesmo. Através de um estudo documental9 

                                                           
9 O tema de estudo aqui tratado, fortemente orientado por um conhecimento bibliográfico e empírico, 
engloba em si um conjunto diversificado de informação que necessita de ser tratada mediante a recolha, 
tratamento e análise de dados. 
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sobre a relevância dos factores sócio-culturais na criação de empresas, foi possível 

descobrir alguns aspectos que à partida não eram encarados importantes para a 

investigação, mas que, fruto das reflexões efectuadas poderão atribuir importantes pistas 

à investigação pretendida. 

 

A investigação é, acima de tudo, a realização de um esforço de superação do 

conhecimento que sensorialmente possuímos e cuja ruptura terá que privilegiar a 

articulação de um conjunto de procedimentos e técnicas com vista a atingir resultados 

mais profundos e precisos. A procura da verdade, não a verdade absoluta ou 

estabelecida, mas aquela que se constrói continuamente, tem por meta a compreensão 

mais justa e transparente da realidade que nos rodeia. Reconhece-se, contudo, o quão 

difícil é a concepção de um projecto de investigação pelo carácter subjectivo que o 

envolve. Para Quivy, et. al (1992: 29) “uma investigação é, por definição algo que se 

procura. É um caminhar para um melhor conhecimento e deve ser aceite como tal, com 

todas as hesitações, os desvios e as incertezas que isso implica”. Mas a subjectividade 

no processo de investigação não recai apenas nas dificuldades e incertezas, ela reside, 

também, no nosso processo cultural que nos guia e nos instrui para determinada opção. 

A este respeito, Campenhoudt (2003: 25) refere que, “percebemos a sociedade a partir 

da nossa própria experiência e dos nossos valores. O que pensamos serem análises 

objectivas está marcado pelos nossos juízos subjectivos”.  

Mas é com recurso à utilização de um conjunto de métodos e técnicas que se consegue 

produzir um conhecimento coerente e verdadeiro. Não basta recolher os factos e 

descreve-los. É preciso organizar o objecto de estudo num quadro teórico e analítico de 

modo a analisar e interpretar os dados recolhidos e encontrar correlações entre eles. 

Verma e Beard, citados por Bell (2002: 52), sugerem que “o investigador tem de 

produzir um conceito ou construir uma estrutura teórica que possa explicar os factos e 

as relações entre eles (…) A importância da teoria é ajudar o investigador a resumir a 

informação anterior e guiar a sua futura linha de acção”. A vantagem das técnicas, como 

o inquérito, é provar a consistência ou não dos fundamentos teóricos. 
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“O crescimento económico não pode…ser tratado como um fim em si 
mesmo. O desenvolvimento tem de ser referido à promoção da vida 
que construímos e às liberdades de que usufruímos. Alargar as 
liberdades que, com razão, usufruímos, não só torna as nossas vidas 
mais cheias e desimpedidas, como também nos permite sermos 
pessoas socialmente mais completas”. 

     

          Amartya Sen, 2003 

    (Nobel da Economia 1998) 

 

1.5 $oções de Crescimento e Desenvolvimento Económico.  
 

A forma como hoje correntemente avaliamos as condições gerais de vida de uma 

determinada sociedade, expressa num contexto da sua história, está intimamente 

vinculada à questão, sempre dispersa, do desenvolvimento, entendido aqui como uma 

forma global de garantir a satisfação genérica das necessidades básicas dessa mesma 

sociedade. 

A aparente proximidade fenomenológica dos conceitos, desenvolvimento e crescimento 

económico10, tem, quase de uma forma persistente, contribuído para confundir grande 

parte dos seus apreciadores mais próximos, principalmente dos responsáveis pelas 

políticas de gestão. 

Por outro lado, a utilização generalizada e dispersa por vasta literatura, 

predominantemente de natureza económica, tem gerado uma quase sobreposição dos 

dois termos, em que desenvolvimento e crescimento são encarados quase como 

sinónimos. 

Crescimento e desenvolvimento, não são a mesma coisa. O crescimento obedece 

fundamentalmente à análise quantitativa da riqueza produzida, enquanto o 

desenvolvimento, traduz a concepção desejável de bem-estar (económico, social, 

cultural, político, habitacional) referenciado no espaço e no tempo. 

 

                                                           
10 Refira-se a este propósito (como veremos mais à frente) que só no início do séc. XX, começaram a 
surgir as primeiras referências ao desenvolvimento. Os primeiros pensadores da doutrina económica, em 
momento algum centraram a atenção sobre a distinção entre o crescimento e o desenvolvimento. Essa 
distinção não existia. 
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1.6 Contributos para a definição do Crescimento e do Desenvolvimento 
Económico. 
 

Os desafios que se nos deparam impelem-nos a esclarecer os conceitos e conteúdos que 

constituem a estrutura destes dois termos. 

Para Perroux, (1981: 47) ” O crescimento é o aumento da dimensão de uma unidade, 

quase sempre a nação, expresso pelo produto bruto (conjunto dos bens e serviços 

obtidos durante um período, incluídas as amortizações), referido ao número de 

habitantes”. O conceito de crescimento económico vulgarmente consignado a um 

determinado país ou conjunto de países11 é assim determinado pela análise quantitativa 

dos factores materiais, designadamente do PIB12 per capita, da evolução dos preços e 

dos sectores produtivos, dos rendimentos, entre outros, de modo a que se possa traduzir 

num efectivo aumento da produtividade para que, supostamente, se venha a reflectir na 

criação generalizada de melhores dispositivos sociais (por exemplo, serviços de 

educação, habitação e de cuidados de saúde), bem como os relacionados com os direitos 

políticos e cívicos (por exemplo, a liberdade de participar no debate público ou no 

escrutínio eleitoral). 

Por sua vez, Samuelson, et. al. (1999) defendem um conceito de crescimento 

económico assente na expansão do PIB potencial ou produto nacional de um país, para 

quem, “o crescimento económico ocorre quando a fronteira de possibilidades de 

produção de um país se desloca para fora. Um conceito estreitamente relacionado com 

este é a taxa a que cresce o nível de vida de um país”. 

De todos os índices quantitativos adoptados para análise da evolução do crescimento 

económico, o produto nacional bruto é o mais utilizado. Desenvolvido por Colin Clark 

em 1937, foi amplamente utilizado pela estatística a fim de quantificar políticas 

alternativas aos problemas de desemprego que se faziam sentir num período 

particularmente turbulento da história da humanidade, a II.ª Guerra Mundial. 

                                                           
11 Dada a predominante utilização de indicadores macro-económicos na avaliação do crescimento 
económico, muitas das pequenas unidades territoriais existentes ficam de fora deste processo. 
12 O PIB traduz a quantificação do valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos num 
dado país ao longo de um ano. 
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O Produto Nacional Bruto13 surge assim, como um instrumento vital para medir e 

comparar as taxas de crescimento entre países em diferentes períodos, bem como para 

prever o nível de emprego, entre outras variáveis macro-económicas. 

Mas, por muito eficiente que fosse a fórmula estatística de análise do PIB, não se julgue 

que a mesma conduziria à resolução satisfatória dos principais problemas estruturais de 

grande parte dos países, pois “mesmo nos países industrializados, os problemas 

económicos básicos, não estavam, na realidade, solucionados. Os cientistas sociais, 

principalmente nos Estados Unidos, têm vindo a descobrir a pobreza existente nos seus 

próprios países. Além disso, o desemprego voltou a aumentar e a desigualdade dos 

rendimentos talvez também se tenha agravado”. (Seers, 1979: 955). Aliás, agravou-se 

mesmo actualmente. Para Forrester (1997: 67) “reconhecemos os paradoxos de uma 

sociedade baseada no trabalho, isto é, no emprego, numa altura em que o mercado de 

emprego não só vacila, como se extingue”. 

De facto, parece que as condições geradoras do crescimento económico não permitem 

assegurar sustentabilidade no desenvolvimento, podem inclusive tropeçar na resolução 

das dificuldades e de problemas sociais e políticos mais profundos14. 

Tal facto deve-se, em parte, à grande subjectividade que paira sobre os indicadores que 

compõem a fórmula do PIB. Fórmula que se encontra submersa em verdadeiros juízos 

de valor. Por exemplo, os coeficientes de ponderação que são atribuídos a cada sector 

de serviço ou produção são determinados pelas forças de mercado que por sua vez 

reflectem a distribuição do rendimento do país. Mas como refere Seers, (1979: 955) 

“…sendo esta distribuição desigual, será o rendimento nacional um indicador 

apropriado…?”, sabendo que, principalmente nos países subdesenvolvidos, o 

rendimento está bastante concentrado. 

A este respeito, Perroux, (1981: 47), defende que a ponderação de factores quantitativos 

não assegura uma análise criteriosa do crescimento económico, dado que, “graças aos 

                                                           
13 Traduz o valor a preços correntes de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos num dado 
país, ao longo de um ano, pelos factores existentes nesse mesmo país. 
14 Não se pretende com isto retirar o indicador do PIB do processo de análise do crescimento económico 
apenas e tão só referir que este, constitui um dos indicadores que compõe o conceito de crescimento. Para 
Seers, (1979: 953), este indicador “não é totalmente inútil, embora inadequado para medir o 
desenvolvimento”. Tem significado como indicador do potencial de desenvolvimento. 
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estudos estatísticos efectuados à escala do mundo por Simon Kuznets, conhecemos as 

imperfeições dos índices quantitativos do crescimento. Estão ligadas ao material 

estatístico e aos processos da contabilidade nacional”. 

Posição idêntica é defendida por Ferro, (1998: 302), ao referir a existência de situações 

de “Crescimento sem Desenvolvimento, pois poderá acontecer que o aumento dos 

indicadores quantitativos, a que recorremos para auferir do crescimento económico, não 

corresponda uma adaptação, uma complexidade crescente do tecido sócio-económico da 

sociedade em que ocorre. Ou seja, há situações em que o Crescimento é consagrado mas 

não se reflecte na estrutura social do grupo humano em questão”.    

Nesta óptica, o crescimento é apenas um dos dispositivos que, conjugados a outros 

elementos, permite contribuir para o desenvolvimento das sociedades.  

Adoptado com maior veemência a partir da II.ª Guerra Mundial, o conceito normativo 

de desenvolvimento centrou-se numa primeira fase nas condições materiais da 

existência humana. Devastados por um longo período de destruição humana e material, 

em resultado dos confrontos da II.ª Guerra Mundial, grande parte dos países tentavam 

encontrar a chave para um desenvolvimento mais duradouro. Assim nasce um conceito 

direccionado para o “homem, sujeito e agente, para as sociedades humanas para a sua 

finalidade e para os seus objectivos manifestamente evolutivos” (Perroux, 1981: 30). 

Trata-se de um conceito que deve evoluir conforme a evolução de cada sociedade e as 

condições definidas em matéria de objectivos para o desenvolvimento devem respeitar 

os contextos sociais, culturais, naturais económicos e políticos. Isto por que, para além 

da definição de padrões mínimos de satisfação de necessidades básicas, impõe-se 

outros, complementarmente, que fazem parte dos valores e referências culturais de uma 

dada sociedade15. 

Mas para que se alcance um certo patamar de desenvolvimento é condição essencial 

responder cabalmente às necessidades humanas, em matéria de acesso a uma habitação 

apropriada e condigna, a níveis educacionais e qualificativos adequados, a uma 

                                                           
15 Por exemplo, para a larga maioria das sociedades industriais, para além da satisfação de padrões 
habituais de consumo, surge no quadro das referências culturais a necessidade de, por exemplo, festejar 
de forma enfusiva e opulente o aniversário dos filhos ou a importância de possuir uma gama diversificada 
de electrodomésticos em casa. 
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alimentação diversificada e correcta, a sistemas de saúde justos e eficazes, a uma 

cidadania activa, participação política, condições que não podem ser especificadas em 

termos económicos. 

A melhoria do ensino, a redução do analfabetismo e a formação profissional16 são 

importantes factores que poderão assegurar um sólido e duradouro desenvolvimento, 

pois uma população mais instruída torna-se numa população mais produtiva dado que 

conseguem utilizar o capital de uma forma mais eficaz e racional, adaptando e 

aperfeiçoando novas tecnologias. 

Quando um ou mais destes pressupostos for relegado em detrimento de outro ou outros 

a promoção do desenvolvimento fica seriamente subvertida. O mesmo sucede com as 

políticas adoptadas por determinado Governo. Caso se adopte uma estratégia de 

combate ao desemprego, mas se por sua vez se relegue os problemas estruturais 

geradores de pobreza ou mesmo a permissividade de um sistema fiscal, frágil na 

obtenção/cobrança de impostos, facilitador da concentração de rendimento, estamos 

perante um processo que dificilmente poderemos apelidar de desenvolvimento, mesmo 

que se constate um aumento do rendimento per capita17. 

O elevado volume de investimento protagonizado por grandes multinacionais em Países 

subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, permite numa primeira fase registar 

o crescimento de indicadores económicos despoletado pelo investimento efectuado, 

aumento do emprego e poder de compra; contudo, o retorno desse mesmo investimento 

raramente é de novo reinvestido nesse local, direccionado, por exemplo, para a melhoria 

da qualificação profissional dos trabalhadores ou aperfeiçoamento da componente 

tecnológica. A este respeito, Ferro, (1998: 302) refere que “o actual fenómeno de 

relocalização de algumas empresas, que encerram unidades de produção sediadas em 

países do continente europeu ou americano para as reinstalarem nos países da África 

                                                           
16 Refira-se a este propósito o papel crucial da qualificação profissional nos países em vias de 
desenvolvimento, facilmente demonstrado sempre que a aquisição ou reprodução de tecnologia 
sofisticada deixa de funcionar e de ser usada em virtude da população activa desses mesmos países ainda 
não ter adquirido as necessárias qualificações para o funcionamento e manutenção desse mesmo 
equipamento.  
17 É sem dúvida um indicador falível ao não traduzir, nem permitir avaliar por si só a existência de 
condições de desenvolvimento, tanto mais evidente quando por exemplo, a fonte de capitais investidos 
por uma determinada empresa industrial estiver situada fora da região onde protagonizou o investimento.  
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Sub-Sahariana ou das regiões menos desenvolvidas do imenso continente asiático, 

explica-se pela procura da diminuição de custos e, sobretudo, pela diminuição dos 

custos sociais da produção. 

O desenvolvimento requer a supressão das principais fontes de restrições, 

designadamente da pobreza, da crónica privação social, da ineficiência dos serviços 

públicos, da intolerância e prepotência dos estados opressores. Pese o aumento 

exponencial da riqueza global, o mundo de hoje teima em perpetuar a ausência das mais 

elementares liberdades a uma grande quantidade de pessoas, relacionadas com a 

pobreza económica que as despoja de satisfazerem as necessidades alimentares básicas, 

ou de conseguirem medicinas para doenças perfeitamente curáveis, de se vestirem 

convenientemente, ou de usufruírem de água potável e de saneamento básico. Outros 

exemplos existem de restrições directamente relacionadas com a ineficiência dos 

serviços públicos ligados aos cuidados de saúde, à educação e qualificação profissional, 

ou a instituições com frágil capacidade no estabelecimento da paz e da ordem. Noutros 

casos mais estremados as limitações das elementares liberdades condutoras do 

desenvolvimento resultam directamente da completa anulação das liberdades políticas e 

cívicas por influência de regimes autoritários e das restrições à liberdade de participação 

na vida social, cultural, política e económica da comunidade. 

Por este conjunto de restrições, não se julgue que o aumento de rendimento per capita 

conduz à tão desejada eliminação da pobreza. Tal só é possível quando o aumento do 

rendimento per capita significar uma diminuição da concentração do rendimento 

acompanhado de um justo sistema fiscal e social. 

Os E.U.A, tidos por muitos economistas como uma referência de desenvolvimento, têm 

vindo a revelar grandes contradições e fragilidades no seu sistema político, social e 

económico expresso no aumento do desemprego e na desigualdade de rendimentos, 

pressupostos mais que reais para questionar a essência dos princípios do verdadeiro 

desenvolvimento.18 

                                                           
18 Um estudo levado a cabo pelos economistas John Schmitt e Bem Zipperer, do norte-americano Center 
for Economic and Policy Reserach (CEPR), publicado no Jornal de �egócios de 3-08-2006, conclui que 
apesar da muita riqueza criada nos EUA, os resultados em termos de inclusão e mobilidade social são 
sofríveis. Em muitos casos piores que os portugueses. Schmitt e Zipperer mostram, por exemplo, que nos 
EUA, a percentagem de famílias de baixo rendimento que saíram desse “estatuto” num determinado ano é 
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”Para apreciar o desenvolvimento global do país, é necessário recorrer a agrupamentos 

significativos de indicadores apropriados (rendimento nacional, distribuição desse 

rendimento, indicador de emprego, condições e duração do trabalho), tendo o cuidado 

de reunir informações exactas sobre grupos de variáveis muitas vezes omitidas: os 

custos em restrições e a capacidade criadora das elites sociais” (Perroux, 1981: 47-48). 

O mesmo autor ao analisar a diversidade e multidimensionalidade de factores que 

compõem o conceito de desenvolvimento, propõe o agrupamento em três importantes 

variáveis «global», «integrado» e «endógeno» através das quais sintetiza os principais 

indicadores. (Perroux, 1981: 31-32) 

“Global designa uma visão de conjunto das dimensões de um todo humano e a 

diversidade dos aspectos que deve ser assumida nas suas relações, para além das 

análises especiais. 

Endógeno … no vocabulário das organizações internacionais, o epíteto evoca as forças 

e os recursos interiores de uma nação e a sua utilização e valorização coerentes. 

Quanto a integração, (…) o termo designa a reunião de unidades ou factores num 

mesmo conjunto. O desenvolvimento integrado poderá, pois, significar quer a 

integração pluri-regional, quer a melhor coesão dos sectores, regiões e classes sociais. 

Os dois sentidos são compatíveis um com o outro no termo de uma análise pertinente.”  

Também Seers, (1979: 952), faz depender as condições do desenvolvimento à evolução 

cumulativa de três dimensões; pobreza, desemprego e desigualdades de rendimento. ”Se 

uma ou duas destas dimensões tiverem evoluído desfavoravelmente, especialmente se as 

três tiverem piorado, seria estranho chamar ao resultado «desenvolvimento», mesmo 

que o rendimento per capita tenha aumentado.” 

                                                                                                                                                                          

de apenas 29,5%: um valor mais baixo do que o de vários países europeus, e até mais baixo do que o 
português. Os autores calculam ainda uma estatística que mede quantas vezes mais ganham os 10% mais 
ricos face aos 10% mais pobres: 5,45 vezes nos EUA contra, por exemplo 3,96 vezes em Espanha ou 2,85 
na Dinamarca. Os autores encontram também um resultado surpreendente: os EUA lideram a lista de 
maiores correlações entre rendimento de pais e filhos. Ou seja, é um dos países onde é mais provável um 
filho manter-se no estrato social dos pais, contrariando a ideia instituída de grande mobilidade entre 
estratos sociais. 
Entre 1990 e 2000 a esperança média de vida dos americanos era inferior à portuguesa (77,2 anos contra 
77,3 anos portugueses) e bem atrás do top-3: Espanha (80,5), Itália (79,9) e França (79,4). (Schmitt e 
Zipperer, 2006: 8). 
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Numa tentativa de definir um conceito o mais alargado possível, que combine os 

indicadores económicos com os indicadores sociais, abrangendo desta forma os grandes 

vectores que devem formar o conceito de desenvolvimento, o Programa de 

Desenvolvimento das Nações Unidas cria na década de 80 um conceito designado de 

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano19, no qual conjuga o rendimento per capita 

com indicadores de índole social, educacional, político, habitacional entre outros. O 

objectivo é tentar repercutir o crescimento económico no enriquecimento dos factores 

imateriais da existência humana, como sejam a saúde e a educação da população. 

Posteriormente, a partir da cimeira do Rio de Janeiro, em 1992, é adoptada a expressão 

“desenvolvimento sustentável” para consagrar para além dos elementos constituintes do 

IDH, factores de ordem ecológica. Organizações ambientalistas há muito tempo que 

alertam para os perigos que representa para o homem o desperdício acumulado em 

lixeiras a céu aberto e o envenenamento do ambiente natural. 

Na realidade, o progresso científico e tecnológico alcançado ao longo das últimas 

décadas, contrasta com a destruição massiva de grandes florestas, verdadeiros pulmões 

do planeta, ausência de políticas de gestão dos escassos recursos naturais, com o 

aumento da violência e criminalidade, inclusive em grupos etários cada vez mais 

baixos, condições habitacionais precárias, protecção social e de saúde deficitária, entre 

outros factores que colidem com qualquer conceito de desenvolvimento. 

Para além do progresso económico alcançado, do respeito internacional conseguido e da 

capacidade produtiva em tecnologia de ponta, há um nível mínimo a atingir que 

comporta a satisfação das necessidades primárias (alimentação, habitação, vestuário, 

educação, saúde…) que ditam o sucesso de todas as outras condições necessárias à 

afirmação do bom desenvolvimento de uma sociedade. 

Assim, factores como a saúde, educação, direitos liberdades e garantias, participação 

política, independência económica e política, inscritos numa dada realidade sócio-

cultural, fazem parte do enriquecimento das potencialidades humanas20 enquanto 

                                                           
19 Este índice é fundamentalmente constituído por quatro diferentes variáveis que determinam a 
esperança média de vida à nascença (longevidade), padrão de vida da população (PIB per capita), taxa 
de escolaridade obrigatória e alfabetização dos adultos. 
20 O potencial da realização da personalidade humana, não pode ser referenciado a princípios meramente 
económicos. 
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reflexo do desenvolvimento das estruturas que lhe dão corpo, por oposição aquelas 

opções quantitativas que faziam depender o desenvolvimento ao crescimento do PIB, 

aumento do rendimento per capita, progresso tecnológico. Tem vindo a ser adicionado 

a esta variável, diferentes dimensões multidisciplinares que tornam o crescimento 

económico um importante parceiro, mas não o único, no desenvolvimento de uma 

sociedade. Os objectivos de natureza qualitativa, passam assim a desempenhar um papel 

cada vez mais relevante nas modernas economias. 

Desde Adam Smith, (1723-1790) que os economistas estudam a importância dos 

diferentes factores que relevam para determinação dos factores do crescimento. 

Com base nas tendências históricas vigentes ao longo dos dois últimos séculos, 

tentaremos, na apresentação que se segue, analisar as teorias de crescimento económico 

que mais contribuíram para explicar as forças que estão na base do crescimento versus 

desenvolvimento. Sendo certo que a dificuldade de apresentar uma definição objectiva 

sobre o conceito desenvolvimento se justifica por este possuir um carácter de longo 

prazo. Constrói-se no seio de um processo dinâmico, só atingível pela conjugação de 

estratégias de longo prazo. Contrariamente, para a promoção do crescimento 

económico, num dado momento, actua-se sobre uma, ou mais, das variáveis que 

compõem o produto do país e obtêm-se resultados muito mais rápidos.  
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Capitulo 2 

Breve Abordagem de Correntes do Pensamento Económico 

Aplicadas ao Desenvolvimento Sócio-Económico. 
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“...Não há fenómenos económicos, mas tão só aspectos 
económicos no fenómeno social; e que toda a pretensão de 
objectividade que leve a destacar os aspectos económicos da 
vida humana do seu contexto político e social distorce os 
problemas que tem de discutir em vez de os tornar mais 
claros”. 

 
Joan Robinson, 1979, citada por Lopes, (2006: 41)  

 
 
 

2.1 Orientação da Escola Clássica 
 

A economia de pensamento clássico, obteve a partir dos seus principais defensores 

Adam Smith (1786), Thomas Robert Malthus (1798) e David Ricardo (1817), os 

primeiros quadros de referência sobre os quais se irão desenvolver as modernas teorias 

de crescimento económico. 

Da principal obra de Adam Smith21, provém a maior parte dos contributos para a 

compreensão da teoria do crescimento económico, assente fundamentalmente, na 

divisão do trabalho e na formação de capital22. 

“Não há qualquer forma de aumentar o produto anual da terra e do trabalho de uma 

nação que não seja pelo aumento do número de trabalhadores produtivos ou da 

capacidade produtiva dos trabalhadores já antes empregados. É evidente que o número 

de trabalhadores produtivos só pode aumentar significativamente em consequência de 

um aumento de capital, ou seja, dos fundos destinados à sua manutenção. Quanto à 

capacidade produtiva do mesmo número de trabalhadores, ela só poderá aumentar em 

consequência ou de acréscimo do número e melhoria das máquinas e instrumentos de 

trabalho que facilitam e diminuem o respectivo trabalho, ou de uma mais adequada 

divisão e distribuição do emprego”.23 Com a divisão do trabalho Smith pretendia retirar 

a máxima energia possível da força de trabalho disponível. Para este autor, a divisão do 

trabalho, onde seja possível introduzi-la, contribui para “um acréscimo proporcional dos 

                                                           
21 Smith, Adam, Inquérito sobre a natureza e as causas da Riqueza das �ações, Lisboa, Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1999, Vol. I. 
22 Existe em Smith uma relação directa e dependente entre o capital e a divisão do trabalho. O capital ao 
ser aplicado na produção de máquinas iria fomentar a divisão do trabalho que por sua vez originaria um 
aumento da energia produtiva do trabalhador.  
23 Ob. cit., p. 600. 
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poderes produtivos do trabalho”.24 Assim, a progressiva especialização das operações 

produtivas conduziria ao aumento da habilidade manual, à diminuição do tempo 

necessário para a produção, e deste modo estavam criadas as condições para o incentivo 

ao aperfeiçoamento contínuo dos equipamentos utilizados. Ainda o mesmo autor 

argumenta que, “em consequência da divisão do trabalho, toda a atenção de cada 

homem se vem a concentrar directamente num objectivo muito simples. É pois, 

naturalmente, de esperar que um ou outro dos que se dedicam a cada tarefa específica 

depressa descubra métodos mais fáceis e rápidos de realizar o trabalho que lhe incumbe, 

sempre que a natureza deste permita uma tal melhoria”. 

E Adam Smith continua com o seu raciocínio declarando que “grande parte das 

máquinas usadas (…) foram originariamente invenção de vulgares operários que, 

ocupando-se cada um deles de uma tarefa muito simples, naturalmente deram em 

congeminar formas mais fáceis e expeditas de as realizar”.25 Estes trabalhadores, 

munidos de qualificações e capacidades técnicas acabam por suscitar ao longo do 

processo produtivo, importantes transformações tecnológicas. O resultado da 

experiência e capacidade de aprendizagem, que resulta do manuseamento das máquinas, 

permite-lhes obter uma especialização que se repercute no aperfeiçoamento continuado 

do seu funcionamento. 

 

É expressivo o papel que atribui ao capital humano26 e à relevância do investimento nas 

competências humanas através da acumulação de conhecimento. Está-se portanto face a 

um processo onde, não apenas a acumulação quantitativa de recursos primários permite 

a capacidade produtiva, mas também as transformações tecnológicas (fortemente 

condicionadas por factores de natureza qualitativa) aportam o seu contributo.  

 

 Mas para que a divisão do trabalho surtisse efeitos desejados, a dimensão do mercado 

deveria ser a mais extensa possível. Como refere Smith “sendo a capacidade de troca 

que dá origem à divisão do trabalho, a extensão desta deve sempre ser limitada pela 

                                                           
24 Ob. cit., p. 80. 
25 Ob. cit., p. 86-87. 
26 Apesar das características específicas do séc. XVIII, assentes na crença, na racionalidade, na lei natural 
e na valorização de um sistema económico de regulação das acções e reacções, a análise de Adam Smith 
não deixa de ter profundos valores humanos. Além de tudo, o grande beneficiado do sistema era o 

consumidor e não o empresário. Como refere Heilbroner, (1972: 85) “pela primeira vez na filosofia da 
vida quotidiana, o consumidor é rei”.  
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extensão daquela capacidade ou, por outras palavras, pela dimensão do mercado. 

Quando o mercado é muito reduzido, ninguém encontra incentivo para se dedicar 

inteiramente a uma única actividade, uma vez que não terá possibilidade de trocar toda 

aquela parte da produção do seu próprio trabalho que excede o seu consumo, pelas 

parcelas da produção do trabalho de outros homens de que ele necessita”.27 

É através da expansão do mercado que, ao induzir a introdução progressiva de novos 

produtos, novos incentivos ao investimento e novos avanços tecnológicos aumentará a 

possibilidade de divisão técnica do trabalho facto que ditará a introdução de novos 

aperfeiçoamentos tecnológicos. São estas alterações da componente tecnológica que 

poderão contribuir para a expansão da produção, mediante a redução de custos.  

Temos então, a par da acumulação de capital, dois importantes factores propulsores do 

crescimento económico; as transformações de natureza tecnológica, identificadas por 

Smith mediante “um acréscimo do número e melhoria das máquinas e instrumentos de 

trabalho”e ainda o conhecimento que, tardiamente (a partir da década de 80 do século 

XX) se passou a privilegiar no processo de desenvolvimento económico.  

 

Relativamente ao papel do mercado, Smith concede-lhe um papel central na 

movimentação de todos os factores que conduzam à acumulação de capital. Tudo o que 

possa interferir com o livre funcionamento do mercado deverá ser suprimido. É ao 

próprio mercado a quem caberá definir e regular os valores dos salários, preços, lucros e 

produção. Inclusive a intervenção governamental deveria ser minimizada, pois caso 

contrário poderia ser interpretada como uma ameaça ao livre funcionamento do 

mercado. A defesa que Smith fazia do mercado livre e sem restrições contribuiu para 

que os empresários obtivessem a força necessária para impedir a intervenção 

governamental na tentativa de corrigir possíveis falhas do sistema económico. Estavam 

assim, legitimados os princípios que defendiam uma doutrina de Laissez faire.   

 Smith defendia uma intervenção reduzida por parte dos poderes governativos, 

dado que estes eram demasiado gastadores, irresponsáveis e improdutivos. Dos seus 

efeitos interventivos, os homens perdiam a sua capacidade criadora, verificando-se um 

retrocesso nas virtudes humanas dos operários. A forma de contrariar este processo deve 

passar por dois princípios; por um lado deve-se minimizar a intromissão do Governo no 

                                                           
27 Ob. cit., p. 99.  
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mecanismo do mercado; por outro lado, o papel do Governo deve centrar-se na 

promoção de um processo de educação pública que contribua para elevar o nível 

cultural e educativo do cidadão, dotando-os de conhecimento que os capacite da simples 

compreensão do funcionamento de uma estrutura mecânica. 

Acerca da intervenção da actividade governativa na regulação do mercado, Heilbroner, 

(1972: 83), refere que “Smith condena é a intromissão do governo no mecanismo do 

mercado. Condena restrições nas importações ou subvenções para as exportações, opõe-

se às leis que protegem um sector industrial das forças concorrenciais e não aceita que 

se façam despesas governamentais para fins não produtivos”.  

 

Mas todos estes factores ficam dependentes de um princípio sublime: a acumulação de 

capital, o qual se consegue apenas pela poupança. ”Quando um trabalhador 

independente, tal como um tecelão ou um sapateiro, se acha na posse de um capital 

superior ao que lhe é necessário para adquirir as matérias-primas para o seu trabalho e 

para se manter até poder dispor dele, empregará um ou mais operários com esse 

excedente, a fim de obter um lucro por intermédio do seu trabalho. Aumente-se esse 

excedente, e ele acrescerá naturalmente o número de operários” (Ob. cit., p. 181). 

Percebe-se em Smith uma certa rejeição com qualquer tipo de acumulação que tivesse a 

acumulação por objectivo, pois esta deveria traduzir-se num enorme benefício para a 

sociedade no seu conjunto rejeitando profundamente as vaidades da riqueza. 

 

A acumulação significa aquisição de mais máquinas e um correspondente aumento do 

número de operários. Isto, por sua vez, conduziria a salários cada vez mais elevados, até 

atingir um ponto em que os lucros (fonte de acumulação) deixariam de existir. 

Para Smith, os operários, à semelhança de qualquer mercadoria, poderiam ser regulados 

pela função de procura, ou seja, se os salários fossem altos, o número de operários 

tenderia a aumentar, caso os salários baixassem, diminuiria o número de operários. Esta 

concepção deve ser interpretada à luz das determinantes sociais e de saúde existentes 

naquela época. No tempo de Smith, a mortalidade infantil era manifestamente elevada, 

principalmente nas classes sociais mais baixas. A este respeito, Heilbroner, (1972: 72), 

refere que “em muitas gerações inglesas, metade das crianças morria antes de chegar 

aos 4 anos e, em quase todo o país, metade das crianças só vivia até aos 9 ou 10 anos. 
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Fome, condições de vida diabólicas, frio e doenças recolhiam um forte imposto de entre 

os elementos mais pobres da população”. É certo que embora o aumento dos salários 

não afectasse consideravelmente o número de nascimentos, seria contudo de esperar que 

tivesse uma influência no número de crianças que atingisse a idade adulta para poder 

trabalhar, em resultado da melhoria das condições sócio-habitacionais e médico-

sanitárias que o aumento dos salários poderia proporcionar. 

Os operários aplicariam os rendimentos provenientes do aumento dos salários em 

melhores condições de vida para os seus filhos, garantindo deste modo a sua 

sobrevivência e o consequente crescimento do número de operários. 

Deste modo, está encontrada a solução para a possível estagnação da acumulação do 

capital. O aumento dos salários, que ameaçavam a rendibilidade da acumulação é 

equilibrado pelo aumento da população. 

 

Poder-se-ia contudo, julgar que face ao registo do aumento da dimensão das famílias, o 

volume de poupança tenderia, naturalmente a diminuir, originando consequentemente 

uma diminuição no investimento, ou seja, na acumulação de capital. 

Através de factos históricos demonstrados por aquele que viria a ser o país pioneiro do 

moderno crescimento económico (Inglaterra), tal não viria a suceder por duas ordens de 

razão: “a assimetria da distribuição dos rendimentos, que concentrou num grupo 

reduzido da população inglesa uma enorme poupança, a qual se orientou para o 

investimento no progresso técnico; e os padrões de consumo e aforro das famílias 

camponesas auto-suficientes, que foi geralmente favorável ao acréscimo da poupança, 

como segurança das suas proles mais numerosas” (Mendes, 2005: 175). 

 

A contribuição de Smith para a explicação do crescimento económico é assim resumida 

pela relação dinâmica que estabelece entre a divisão do trabalho, extensão do mercado 

(e sua autonomia) e acumulação de capital28. O grau de influência de cada um destes 

domínios, em especial da acumulação de capital, é fortemente condicionado pelo 

volume de poupança conseguido.  

 

                                                           
28 A acumulação de capital, a par do aperfeiçoamento tecnológico e da crescente divisão do trabalho, 
proporcionavam, paulatinamente, o aumento da capacidade produtiva do trabalhador. 
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Em 1798, Robert Malthus, filho de um membro da alta classe média, Daniel Malthus 

com quem, frequentemente, trocava ideias acerca do estado da sociedade e a abundância 

de recursos, publica o seu célebre ensaio intitulado An Essay on the Principle of 

Population as it Affects the Future Improvement of Society (Um ensaio sobre o princípio 

da população enquanto este afecta o futuro desenvolvimento da sociedade), no qual 

tentou demonstrar a existência de uma tendência natural para a população ultrapassar 

todos os possíveis meios de subsistência. Em vez da esperança de um futuro 

harmonioso, defendido por Smith, a necessidade de reprodução conduziria 

inevitavelmente ao colapso da própria sociedade, onde a existência humana seria posta 

em causa. Tal ocorrência é justificada pelo facto de se verificar uma relação 

desproporcional entre o número de bocas famintas que se multiplicavam e as reservas 

de alimentos, sempre insuficientes, disponibilizadas pela natureza. Malthus desmoronou 

assim todas as esperanças de uma época orientada para a auto-satisfação e esperança 

num futuro promissor. 

A sua argumentação assentava fundamentalmente na capacidade reprodutiva do ser 

humano, pois como ele refere “se tudo o que é indispensável à vida pudesse ser obtido 

sem limites e o número de pessoas pudesse ser duplicado todos os vinte e cinco anos, a 

população que resultaria de um único casal desde o início da era cristã teria sido 

suficiente não só para encher a Terra por completo, na proporção de quatro pessoas por 

metro quadrado, mas também para preencher todos os planetas do nosso sistema solar, e 

não só estes mas também ainda todos os planetas que gravitam à volta de todas as 

estrelas visíveis a olho nu, supondo que cada uma delas tem tantos planetas em sua 

volta quantos os que gravitam em redor do nosso sol” (Malthus, citado por Heilbroner, 

1972: 106). 

 

Perante esta quase ilimitada capacidade de reprodução do ser humano, 

independentemente dos ciclos em que essa multiplicação se processava, Malthus, 

contrapunha o facto de a terra, contrariamente às pessoas, não poder crescer 

proporcionalmente. Pode-se obter terra arável, mas o seu crescimento é limitado, 

enquanto o número de bocas para alimentar cresce de forma ilimitada. O resultado seria 

que num espaço de tempo relativamente curto, o número de pessoas para alimentar 

ultrapassaria a capacidade produtiva das terras. Para Malthus, citado por Heilbroner, 
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(1972: 107) “Em dois séculos, a relação entre a população e os meios de subsistência 

seria idêntica a 256 para 9; em três séculos, seria de 496 para 13; em dois mil anos, a 

diferença seria incalculável”. 

O resultado desta divergência entre natureza e população em que a primeira está 

limitada em proporcionar os alimentos necessários à sobrevivência de seres humanos 

seria, irremediavelmente, a miséria, fome, doenças, epidemias, guerras e, sobretudo, 

pobreza. “A fome parece ser o último e o mais terrível recurso da natureza. O poder da 

população é tão superior ao poder da terra para garantir a subsistência […] que a morte 

prematura deverá, de uma forma ou de outra, surgir à raça humana. Os vícios da 

humanidade são agentes activos e eficientes de despovoamento […]. Mas, se eles 

falharem nesta função de exterminação, aparecerão as febres, as epidemias, a peste e a 

cólera para cobrar o seu tributo de milhares e dezenas de milhares de vidas. Mas mesmo 

que isto ainda não fosse suficiente, apareceria uma gigantesca e inevitável vaga de fome 

que, de um só golpe, equilibraria o nível da população com as possibilidades 

alimentares” (Malthus, citado por Heilbroner, 1972: 108).  

A pobreza deixa assim de aparecer como acidental ou como a vontade de Deus e passa a 

ser justificada por limitações da natureza. 

 

Não tardou muito tempo para a teoria de Malthus cair em descrédito dado que a 

industrialização aumentou significativamente a capacidade do homem produzir grande 

quantidade de alimentos nas terras disponíveis. Malthus, não previu que a capacidade 

produtiva da terra (em resultado do aperfeiçoamento das técnicas e meios de cultivo) 

poderia crescer muito mais rapidamente sem ter que aumentar a área da terra. 

 

David Ricardo (1817), citado por Heilbroner (1972) assentou as suas premissas na luta 

de interesses entre classes que dominavam a produção agrícola, opondo os interesses 

dos capitalistas aos interesses dos latifundiários. 

Considerou três tipos de grupos principais de actores no espectro do crescimento 

económico: trabalhadores, capitalistas e latifundiários. 

O trabalhador desempenhava uma função de força motriz da energia económica à mercê 

dos interesses dos capitalistas.  
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O capitalista era encarado como um acumulador compulsivo de capital com o objectivo 

de o reinvestir em máquinas e força humana, a quem cabia a exclusiva responsabilidade 

de dirigir a produção de bens e serviços. Porém, a competição gerada entre capitalistas 

iria reduzir as margens de lucro e deste modo reduziria a acumulação de capital, 

colocando em risco a sobrevivência do empresário. 

O latifundiário era aquele que beneficiava da riqueza da terra e o seu rendimento não 

estava dependente do volume de capital investido. 

Sempre que o empresário reinvestia capital na construção de novas fábricas e/ou 

aquisição de nova maquinaria, aumentava deste modo a procura de mão-de-obra, bem 

como os salários dos operários. O aumento do rendimento levaria a classe operária a 

aumentar o número de descendentes com o objectivo de responder à procura de novos 

operários. Se a população aumentava seria necessário alargar a margem de terra arável, 

pois as necessidades alimentares tinham aumentado com o crescimento da população. 

Face às necessidades alimentares de uma população sempre a crescer, o custo dos 

cereais tenderia a subir, o que implicava também um aumento dos rendimentos do 

agricultor, principalmente daquele que ocupava as melhores terras. Então, os 

latifundiários ficam em melhor posição, pois os rendimentos auferidos nas melhores 

terras são superiores aos auferidos nas piores terras e quem beneficia com isso são os 

latifundiários. 

 

O conceito de progresso era para Smith, significativamente distinto, pois todos 

beneficiavam com o aumento da divisão de trabalho, repercutindo-se numa sociedade 

mais rica. Para Ricardo, só o latifundiário ganhava. O trabalhador estava sempre numa 

posição subalterna, pois ao fazer crescer o número de mão-de-obra disponível, estava a 

contribuir para a descida dos salários e deste modo regressava a um novo nível de 

subsistência. O capitalista que através do reinvestimento do capital, descobria que todo 

o seu esforço era inútil dado que os custos salariais eram mais altos que os seus lucros, 

logo o latifundiário conseguia ascender mais rápido perante a riqueza acumulada. 

Apesar de serem os capitalistas os timoneiros da máquina económica era o latifundiário 

quem conseguia recolher maior volume de rendimento. 
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Para Heilbroner, (1972: 118), Ricardo “apenas mostrava como as forças do 

desenvolvimento económico o colocavam, (ao latifundiário) involuntariamente, numa 

posição em que recolhia todos os benefícios do crescimento da sociedade”. 

A tese defendida por Ricardo apresentava a classe dos latifundiários como a única que 

viria a beneficiar do progresso social. Contudo, tal não viria a concretizar-se em virtude 

dos industriais terem destruído o poder dos proprietários das terras, ao garantir a 

importação de cereais a baixo preço. 

 

Para David Ricardo, citado por Heilbroner (1972) a fonte de crescimento económico 

deveria ser encontrado na exclusiva capacidade dos capitalistas para a poupança, únicos 

responsáveis pela acumulação de capital.  

Os capitalistas eram assim, por oposição aos agricultores e latifundiários os únicos com 

capacidades para a poupança, da qual decorre o reinvestimento dos lucros gerados. Para 

Ricardo, tanto os agricultores como os latifundiários, gastam todos os rendimentos 

produzidos, sendo desta forma excluídos do processo de acumulação. 

 

Para os defensores do pensamento clássico, o crescimento económico deveria ser 

gerado pela divisão do trabalho, acumulação de capital, progresso técnico e 

estabelecimento de condições de equilíbrio económico. As leis que estes autores 

tentaram demonstrar assentavam na premissa que os lucros eram controlados pela 

própria concorrência, os salários eram constantemente submetidos à pressão 

populacional e que o capital aumentava à medida que a sociedade se desenvolvia. É pois 

dentro do próprio sistema económico que se devem encontrar as fontes de crescimento, 

deixando de fora do quadro de análise importantes factores como o homem ou o 

espaço/território. 

Como vimos, leis económicas defendidas por Adam Smith, Malthus e Ricardo eram de 

tal forma invioláveis e dogmáticas na configuração da dinâmica natural da sociedade 

que não existia qualquer margem para uma possível compreensão ou análise de 

manifestações de ordem pessoal. A excepção surge do pensamento económico de John 

Stuart Mill29 (1978) através do seu trabalho intitulado “Princípios de Economia 

                                                           
29 John Stuart Mill conceituado historiador e filósofo do séc. XIX, obteve de seu pai uma educação bem 
definida, dominada por um ambiente cultural extremamente favorável. Aos 7 anos de idade já tinha lido 
grande parte dos diálogos de Platão. Com 13 anos era conhecedor de todo o panorama existente em 
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Política”. Mais que qualquer outro autor da escola clássica, debruçou-se sobre o papel 

dos factores sócio-culturais no desenvolvimento económico, chamando a atenção para 

três factores não económicos, como seja: o modo de pensar, os costumes e as 

instituições. 

Num primeiro momento, justifica o atraso de alguns países recorrendo à evidência de 

factores de ordem natural, limitadores de uma produção considerada suficiente para 

assegurar a subsistência alimentar da população. A terra fértil e um clima favorável são 

dois importantes factores, considerando o último como o mais relevante, pois em alguns 

países nórdicos onde a temperatura média é bastante baixa – abaixo de zero – o frio 

existente não propicia uma agricultura competitiva. 

 

Em contrapartida, a influência dos climas quentes, dita a diminuição das necessidades 

físicas. “Nas regiões quentes, o homem vive comodamente com casas menos perfeitas, 

com menos vestidos; (…) quase não precisa de combustíveis, que são absolutamente 

necessários para a vida nos países frios. Também necessitam de menos alimentação…” 

(Mill, 1978: 111). 

Em resultado, nos países de temperaturas mais elevadas, o volume de trabalho 

necessário para a satisfação das necessidades básicas é bastante menor, 

comparativamente a outras regiões do globo bem mais frias. Deste modo, as condições 

climatéricas têm uma forte influência sobre a vontade do homem, pois são aquelas que 

ditam o grau de necessidades, satisfeitas pela vontade deste. Apesar de Mill (1978) não 

rejeitar a importância dos factores naturais no aumento da produtividade, considera que 

as regiões com um solo mais rico e com vastas áreas cultiváveis, não foram 

consequentemente as mais prósperas. “Nem agora nem em tempos passados, se 

registaram entre as mais ricas e poderosas aquelas nações que possuíam o melhor clima 

e o solo mais rico…” (Mill, 1978; 112). 

Esta falta de capacidade para explorar as oportunidades naturais é justificada, numa 

primeira fase, pelas próprias condições climatéricas ao ditarem, como atrás foi referido, 

um baixo grau de aspirações para satisfação das necessidades básicas. “Nesses países, a 

vida humana pode ser assegurada com tão pouca coisa que o pobre dificilmente se 

preocupa com o futuro” (Mill, 1978; 113). 
                                                                                                                                                                          

matéria de economia política, mas só após trinta anos escreve a sua notável obra intitulada “Princípios de 
Economia Política”. 
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O que distingue então a capacidade produtiva dos dois pólos climatéricos – entre norte e 

sul – é fundamentalmente a capacidade que o homem possui para alterar os obstáculos 

impostos pela natureza. O sucesso da actividade produtiva do homem, depende mais do 

próprio do que das características naturais em que ele trabalha e são as dificuldades de 

vencer, muitas das quais ditadas pelas restrições da natureza, e não as facilidades, 

igualmente oferecidas pela própria natureza que alimentam as energias físicas e 

espirituais do trabalhador. 

 

Contrariamente às regiões do sul, onde as conquistas não são fonte de riqueza e os 

homens são dotados de grande afectividade, o norte menos favorecido pela natureza, é 

dotado de grande dinâmica industrial. 

É na energia do homem, colocada na superação das dificuldades que surgem através das 

restrições impostas pelo meio natural em que se insere que deve ser procurado o 

aumento da produtividade. Para Mill (1978), qualquer Inglês independente da sua classe 

social é sempre o mais eficiente de todos os trabalhadores e a diferença está em que 

aquele coloca a sua alma no trabalho. 

 

O progresso da humanidade é condicionado pela contínua capacidade do homem em 

efectuar esforços presentes para alcançar objectivos futuros e só o aprofundamento do 

conhecimento das artes e ofícios, mediante a invenção e uso de ferramentas e máquinas 

permitirá concretizar os esforços realizados.  

Para além da adopção de uma cultura de conhecimento e aperfeiçoamento técnico, 

devem prevalecer sobre qualquer outro factor, qualidades morais (destreza, 

disponibilidade, habilidade, pontualidade, espírito dinâmico) em todos os trabalhadores, 

tão importantes para a eficácia e o mérito do trabalhador, como as intelectuais.  

O conhecimento desempenhava assim, um importante pilar na teoria do 

desenvolvimento económico de Mill (1978). Para além de elevar o nível das 

capacidades técnicas do homem, dotando-o de conhecimento necessário para fazer face 

a uma natureza desfavorável, contribui para o progresso das qualidades morais do 

homem, moldando-lhe o espírito.   

Relativamente ao papel dos costumes, estes acabam por ser determinantes na origem de 

toda a força motriz e espiritual que justificou o crescimento de Inglaterra. O 
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desinteresse por actividades recreativas e de diversão, bem como por períodos de 

repouso, são para este autor aspectos que se registam com grande persistência e 

regularidade, só possível porque a vida é regida pelo costume e não pela vontade 

individual de cada um. 

Estas são as principais linhas de orientação do pensamento de John Stuart Mill em 

relação ao desenvolvimento económico. Em consequência da sua análise, processou-se 

uma passagem do debate económico assente em domínios quantificáveis, das leis que 

pareciam indiscutíveis para o campo da ética e moral. Aquilo que o distinguia dos seus 

antecessores era o papel que atribuía aos factores sócio-culturais na superação de 

barreiras impostas pela natureza e a importância do papel da educação no 

aperfeiçoamento das capacidades produtivas dos trabalhadores. Mill acreditava 

plenamente nas capacidades do homem para controlar e alterar o seu destino.  

 

2.2 Orientação do Modelo $eoclássico 
 

A abordagem neoclássica do crescimento económico obteve o seu contributo a partir do 

modelo apresentado por Robert M. Solow, centrado na questão do equilíbrio dinâmico 

entre os factores de trabalho e capital. Os princípios orientadores deste modelo de 

crescimento são o capital e o progresso tecnológico. O papel da tecnologia numa 

primeira fase é sempre previsível em virtude de a mesma se apresentar constante, 

passando a concentrar-se no papel do capital30 no processo de crescimento. O aumento 

de capital ocorre quando a longo prazo se regista um aumento de capital per capita logo 

o produto marginal também aumenta. Deste modo verificamos que aumenta o nível 

salarial dos trabalhadores à medida que o aumento do capital por trabalhador faz crescer 

os produtos marginais nos sectores em que esses trabalhadores exercem a actividade. 

Contudo, este modelo chega à conclusão que existem rendimentos decrescentes na 

acumulação de capital físico, uma vez que o trabalho cresce à taxa de crescimento da 

população, que é estável. Deste modo a abundância de capital suplementar não contribui 

necessariamente para aumentar a produção do bem final. Quer isto dizer que 
                                                           
30 Para Samuelson, et. al., (1999: 525) “O capital consiste nos bens duráveis que são usados para fazer 
outros bens. Nos bens de capital incluem-se imóveis como fábricas e habitações, equipamento como 
computadores e máquinas-ferramentas e existência de armazéns de bens acabados ou em vias de fabrico”. 
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significativos aumentos de capital originam aumentos cada vez menores de 

produtividade e “no longo prazo, a economia entrará num estado estacionário em que 

não há intensificação capitalista, os salários reais deixam de aumentar e a rendibilidade 

do capital e as taxas de juro reais são constantes” (Samuelson, et. al, 1999: 526). Chega-

se a um dado momento em que o rácio de capital/trabalhador fica estável e a taxa de 

crescimento da produtividade aproxima-se de um valor nulo, no limite deixa de ser 

possível aumentá-la. 

Segundo Samuelson, et. al (1999) a solução apresentada por Solow para sair deste 

impasse seria recorrer ao progresso tecnológico exógeno, dado que o próprio modelo é 

incapaz de oferecer soluções que permitam explicar o crescimento a longo prazo. Deste 

modo, o crescimento a longo prazo fica condicionado pela utilização de factores 

exteriores que aumentem a produtividade dos factores de produção. A taxa de 

crescimento a longo prazo, passa assim a ser determinada pela taxa de introdução de 

progresso tecnológico que como se sabe é condicionado pelo conhecimento acumulado 

e sucessivamente incorporado nos diferentes equipamentos produzidos ao longo do 

tempo. 

Daqui emerge uma perspectiva que pretende explicar o crescimento a partir da variável 

externa à teoria económica. Segundo Silva M. et. al, in Compêndio de Economia 

Regional (2002: 160) “o modelo de Solow apenas permitirá explicar o aumento secular 

do produto per capita através da consideração de um progresso técnico totalmente 

exógeno”. 

 O grande constrangimento deste modelo explicativo do crescimento económico, reside 

precisamente no facto do crescimento ser determinado fora do sistema económico, 

portanto externo ao modelo. São estas limitações que irão determinar o surgimento das 

teorias do crescimento endógeno como meio de tentar superar as limitações impostas 

pelo modelo de Solow. 

 

A partir da década de 80, autores como Paul Romer (1986), Lucas (1988) ou Rebelo 

(1991), aportam novos contributos à teoria do crescimento numa lógica de longo prazo. 

Para estes autores, a base do crescimento deve ser encontrada no comportamento dos 

próprios agentes, ou seja, endógena ao próprio sistema económico, sem ter que, 

necessariamente, recorrer a forças externas à economia.  
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O progresso tecnológico passa a ser encarado como um contributo ao crescimento, 

fazendo parte da visão estratégica das empresas enquanto meio de aumentar o capital 

produtivo. “O capital tecnológico – que aumenta o produto produzido com um dado 

conjunto de factores – é um ingrediente crucial do crescimento dos países” (Samuelson, 

et. al., 1999: 529). 

O conhecimento passa a assumir uma posição central, como indutor do processo de 

desenvolvimento na medida em que o estatuto endógeno do progresso técnico estará 

dependente do aumento de stock de conhecimento, relegando deste modo para segundo 

plano a acumulação de capital. 

 

Para Romer é a acumulação de capital físico que, ao originar rendimentos crescentes 

permite que as empresas acumulem paralelamente conhecimentos31 e dado que se 

reconhece o conhecimento como bem público puro, este acaba por circular livremente 

entre outros sectores económicos. Deste modo, cada firma beneficia do factor 

conhecimento acumulado por todas as outras. Por outras palavras, a existência de 

externalidades positivas32 ligadas à acumulação do factor de produção (fonte de 

crescimento), permite que uma empresa ao acumular o factor conhecimento aumenta a 

sua capacidade produtiva como também as das restantes empresas e deste modo dá-se 

um aumento generalizado da produtividade da economia. O resultado do conhecimento, 

seja através do aperfeiçoamento das técnicas de produção, seja através das componentes 

tecnológicas, permite uma utilização generalizada dos benefícios do progresso 

tecnológico em resultado do investimento de alguns grupos empresariais. ”Isto significa 

que podem ser usadas (tecnologias) por muitas pessoas ao mesmo tempo sem se 

desgastarem. Um novo programa de computador, um novo medicamento milagroso, a 

elaboração para um novo processo de produção de aço, quem o usar pode fazê-lo sem 

diminuir a produtividade de ninguém, seja do vizinho, seja dos Ingleses ou dos 

Japoneses. Além disso, as invenções são caras na produção, mas a sua reprodução é 

barata” (Samuelson, et. al., 1999: 528). 

                                                           
31 O exercício prático contribui para o aumento do grau de aprendizagem. 
32 Ocorre sempre que a produção de um determinado bem, produto ou serviço, propícia vantagens a 
outras empresas, sem que estas tenham que assumir encargos financeiros para o efeito. “Uma empresa 
que contrate um guarda para a sua segurança afasta os ladrões da vizinhança, fornecendo assim serviços 
de segurança ao exterior” (Samuelson, et. al., 1999: 744).  
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Deste modo, os países em vias de desenvolvimento podem recorrer à utilização de 

tecnologia desenvolvida por países mais avançados sem terem que, para o efeito, 

investir avultadas somas de capital. A hipótese de atraso relativo apontada por 

Alexandre Gerschenkron, da Universidade de Harvard, citado por Samuelson et. al, 

(1999: 545), pode, por si própria, favorecer o desenvolvimento de países mais atrasados. 

Estes, ao adquirir equipamentos têxteis modernos, alfaias agrícolas compatíveis com o 

tipo de geografia existente, sistemas eficientes de rega, adubos químicos e 

medicamentos, estão obrigatoriamente a utilizar tecnologias desenvolvidas pelos países 

avançados. Assim, “à medida que os países de rendimento reduzido obtêm, dos países 

avançados, tecnologias mais produtivas, é de esperar que ocorra a convergência dos 

países em direcção à fronteira tecnológica. A convergência ocorre quando esses países 

ou regiões, que tinham inicialmente rendimentos fracos, tendem a crescer mais 

rapidamente do que os de rendimentos elevados” (Samuelson, et. al., 1999: 545).  

Considerando então a tecnologia como factor produtivo e dado que o nível de evolução 

tecnológica é a principal razão para a diferença de crescimento económico entre países, 

Romer sugere que a política de crescimento económico terá de centra-se na forma como 

os países podem melhorar a sua capacidade tecnológica. 

 

Mas foi Robert Lucas quem mais enfatizou a importância do capital humano como fonte 

de crescimento económico, responsável pela acumulação de capital físico e progresso 

tecnológico. A justificação deste modelo, assenta na existência de externalidades 

positivas indexadas ao capital humano, ou seja, considera que o nível de conhecimento 

dos membros de uma determinada sociedade é enriquecido pelos contactos pessoais 

com os restantes membros dessa mesma sociedade, o que permite que a produtividade 

dos factores utilizados numa economia varie com o nível médio de capital humano 

existente nessa economia. O capital humano é assim considerado como uma soma das 

capacidades incorporadas nos indivíduos mediante as quais se eleva a eficiência 

produtiva. Esta acumulação passa a ser encarada como fonte de rendimento crescente a 

partir de um processo de crescimento endógeno. 

Numa primeira análise, podemos concluir que aquilo que distingue o modelo 

neoclássico da teoria de crescimento endógeno, em matéria de crescimento económico é 

o lugar em que cada um coloca os respectivos factores de crescimento. Na análise 
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neoclássica o crescimento a longo prazo é determinado pelo progresso técnico exógeno 

ao sistema. Por sua vez as teorias de crescimento procuram explicar as fontes de 

crescimento dentro do sistema económico. Competências dos trabalhadores, 

conhecimento técnico-cientifico e fornecimento de infra-estruturas pelos poderes 

públicos, são factores que só se podem encontrar dentro do sistema e a sua acumulação 

por parte de algumas empresas permitirá que outras empresas possam vir a beneficiar 

desse conhecimento acumulado (porque o conhecimento é encarado como um bem 

público – acessível a todos). 

 A legitimidade e importância do Estado no domínio do desenvolvimento recai 

no leque de funções que contribuem directa ou indirectamente para a produtividade das 

empresas e só podem ser fornecidas pelo próprio Estado. Por outro lado, a sua 

importância deve-se ao papel regulador que lhe é devido, pois o equilíbrio decorrente do 

comportamento dos agentes económicos não traduz um garante do óptimo social. 

 

Em síntese: Tendo como principal defensor Robert Solow, o modelo neoclássico passa a 

partir da década de 80 a ser conhecido como modelo de crescimento endógeno e surge 

como um modelo alternativo de política de desenvolvimento, assente num primeiro 

momento na eliminação de barreiras limitadoras do eficiente funcionamento dos 

mercados e correcção dos desvios das políticas de governação. 

Pese esta pretensão, o modelo neoclássico revestia-se de uma limitada capacidade para 

explicar o crescimento económico. Como se viria a constatar mais tarde, (década de 

70/80), o desenvolvimento económico está firmemente dependente das considerações 

do progresso técnico33. Ora, para Solow o conceito do progresso técnico não é 

especificado, pois trata-o como uma variável exógena e inexplicável. 

Os factores de desenvolvimento eram antes justificados pelas características endógenas 

de determinadas áreas geográficas. A riqueza dos recursos naturais, favorecidos pelo 

clima ou pelo solo, pela capacidade e dinamismo dos seus habitantes, coloca 

determinadas áreas em vantagem face a outras com menos recursos endógenos. 

                                                           
33 O progresso técnico tem como meta o aperfeiçoamento do processo de produção de bens e serviços, ou 
o lançamento de novos produtos. “Aviões gigantes que aumentaram a relação passageiro/quilómetro por 
unidade de factor de produção em quase 50%; as fibras ópticas que baixaram e melhoraram a fiabilidade 
das telecomunicações e o desenvolvimento das tecnologias dos computadores, que aumentaram a 
capacidade de pensamento em mais de 1000 vezes em três décadas” (Samuelson, 1999: 108). 
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Temos pois, uma visão parcelar do crescimento económico na medida em que este 

assenta em actividades económicas dependentes da terra, tais como a agricultura e a 

exploração mineral, domínios claramente dependentes das circunstâncias climatéricas e 

dos factores geológicos. 

São estes factores endógenos de base natural que, segundo os defensores da teoria 

neoclássica, irão suprimir as assimetrias regionais, aproveitando para o efeito as 

vantagens do livre comércio de bens e serviços. 

As especificidades naturais de cada região com a consequente especialização e 

aperfeiçoamento desses mesmos produtos e bens conferem vantagens ao nível da 

exportação para regiões mais deficitárias desses produtos e bens. Deste modo é 

justificada a tendência para o investimento em produtos singulares característicos de 

cada região de modo a suscitar uma convergência regional em vez da divergência.  

A conjugação do comércio livre com a mobilidade dos factores de produção é o garante 

da convergência regional a longo prazo. 

Mas é precisamente nas tendências de convergência regional, asseguradas por um 

crescimento diferenciado das economias que reside a limitação do modelo de Solow. 

Esta limitação decorre do facto deste modelo assentar na exclusividade endógena do 

capital de produção face a outras áreas geográficas detentoras igualmente de outras 

especificidades. Face a estes constrangimentos, nasce a partir de finais dos anos 80 um 

movimento de origem renovador da teoria do crescimento da matriz neoclássica. 

Assente na conjugação de vários modelos de desenvolvimento endógeno, procura 

explicar o crescimento per capita mediante mecanismos endógenos à economia, cujo 

primeiro modelo de crescimento é apresentado por Romer. 

A matriz teórica neoclássica ficou rejuvenescida pelo aparecimento dos modelos de 

crescimento endógeno na década de 80. 

Procedentes do modelo neoclássico de Solow, estes modelos passaram a designar-se 

genericamente como modelos de crescimento endógeno. O principal postulado destes 

modelos recorre à justificação que a variável do crescimento dos rendimentos per capita 

decorre de mecanismos endógenos ao sistema económico e não de forças externas à 

economia. 

Romer, citado por Nordhaus, (1998: 529) e os seus seguidores, defendem que o 

crescimento endógeno só é possível com recurso ao progresso técnico capaz de permitir 
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um aumento da eficiência na utilização dos factores convencionais. O progresso técnico 

assenta na generalidade dos casos no aumento do conhecimento, sendo este o 

verdadeiro motor do crescimento per capita, relegando para segundo plano a 

acumulação de capital físico. 

A endogeneidade do progresso técnico assente no aumento do conhecimento é 

justificada pelo acesso livre e incondicional ao conhecimento, tratando-se segundo os 

próprios, de um “bem público”. 

 

Como bem público que é, o conhecimento pode ser apropriado por todos aqueles que o 

queiram possuir, traduzindo a tendência para a característica de não exclusão. 

Apesar das características de não rivalidade e de não exclusão, a fim de poder ser 

apropriado por outros produtores que não o primeiro, os defensores deste modelo 

generalizam e vulgarizam a existência de níveis de conhecimento. Existem níveis de 

conhecimento que devem ser assegurados financeiramente por instituições públicas no 

cumprimento da defesa do direito e bem-estar de toda a sociedade. 

Existem ainda outros níveis de conhecimento mais específico e aprofundado, 

vulgarmente apelidado de actividades de investigação e desenvolvimento (I&D) que são 

financeiramente assegurados por empresas privadas e que decorrem da maior ou menor 

capacidade de investir na inovação e melhoria dos produtos que produzem e 

comercializam, tornando-se deste modo num produto mais competitivo logo num bem 

mais fácil de transaccionar. 

Existem portanto certos níveis de conhecimento exógenos e exclusivos de determinadas 

áreas geográficas ou regiões que condicionam seriamente o crescimento endógeno de 

outras regiões que possam necessitar dessa fonte de conhecimento. 

Os defensores do conhecimento endógeno desvalorizam estas limitações pelo facto da 

exclusividade do conhecimento ser temporária, pois os benefícios que o capital 

produtivo retira dessa exclusividade de conhecimento são também eles temporários, 

pois o conhecimento fica disponível e aberto a toda a sociedade. Só assim se poderá 

entender o conhecimento como motor do crescimento. 

Pese o conhecimento ser entendido como motor do aumento da eficiência, a sua 

apropriação está longe de ser um processo linear. 
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As circunstâncias que conduzem a uma efectiva apropriação de conhecimento novo por 

parte de um número significativo de agentes económicos passa a ser um argumento de 

explicação para o crescimento económico diferenciado de países ou regiões. Os países 

com maior capital em conhecimento, ciência e tecnologia, conseguem nível de 

criatividade e produtividade muito superiores à das regiões com menores níveis de 

conhecimento 

Nesta linha de análise, o sentido de convergência atribuído a este modelo de 

crescimento endógeno é algo inatingivel na medida em que, quando as regiões 

economicamente mais deprimidas e com rendimentos mais baixos conseguirem tirar 

proveito da importância de conhecimentos científicos e técnicos é sinal que as 

economias mais ricas e desenvolvidas alcançaram um patamar superior de 

conhecimento e investigação e que, consequentemente lhes permitiu oferecer 

conhecimentos de nível secundário em termos de grau de importância para o 

desenvolvimento dessa economia. 

A ideia de convergência associada ao modelo neoclássico é pois condicional, pois o 

progresso técnico está sob a dependência da disponibilidade do conhecimento das 

regiões mais desenvolvidas. Contudo, reconhece-se o mérito de fundamentar 

teoricamente a intervenção do Estado em matéria de desenvolvimento e regulador do 

comportamento dos agentes económicos no que concerne ao equilíbrio e justiça social. 

 

 

2.3 Orientação do Modelo Keynesiano 
 

As sucessivas crises económicas geradas por um sistema capitalista assente na pura 

lógica do mercado, incapaz de resolver o desemprego de massa e a excessiva 

desigualdade de repartição de riqueza e do rendimento, são resultado da predominância 

de uma política económica anárquica de laissez-faire34. 

                                                           
34 Ocorre sempre que um determinado governo se exime de assumir decisões económicas deixando para o 
mercado essa responsabilidade. Também designada por economia de mercado, caracteriza-se segundo 
Samuelson, et. al., (1999: 8) quando “os indivíduos e as empresas privadas tomam as decisões mais 
importantes acerca da produção e do consumo. Um sistema de preços de mercado, de lucros e prejuízos, 
de incentivos e recompensas determina o quê, como e para quem. As empresas produzem as mercadorias 
que geram os maiores lucros (o quê), com técnicas de produção que são as menos dispendiosas (como). O 
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O esforço produzido na recuperação das economias capitalistas no pós-guerra 1914/18, 

não foi capaz de garantir um crescimento assente no modelo de pleno emprego. O 

resultado da acumulação de sucessivas crises35, contribuiu para, entre outros factores, 

preparar o terreno para a revolução Russa de 1917, através da qual se solidificaram os 

alicerces para o surgimento de um outro tipo de sociedade: a socialista. 

A grande depressão vivida pelos Estados Unidos36 foi mais um dos momentos 

reveladores do insustentável fracasso de uma política económica assente 

predominantemente no mercado. Perante este cenário, autores como Wicksell, mas 

fundamentalmente Keynes, passam a reclamar a intervenção do Estado, como único 

meio capaz de travar as crises e repor o sistema capitalista dentro da normalidade. 

 

Atento às dificuldades decorrentes de uma política económica baseada nas virtudes do 

mercado e no poder do capital, reveladora de uma profunda incapacidade de per si 

resolver um desemprego cada vez mais persistente, John Maynard Keynes escreve em 

1936, próximo da crise geral que abalou o Reino Unido (1929-1933), a “Teoria Geral 

do Emprego, do Juro e da Moeda”. Através desta obra, Keynes lança as bases para a 

justificação do papel intervencionista do Estado na economia, enquanto regulador das 

profundas assimetrias geradas pelo imperfeito sistema capitalista. A sua preocupação 

centrou-se, num primeiro momento, na análise das causas do desemprego e das crises 

económicas, para, a partir daqui, tentar encontrar fundamentos que lhe permitissem 

ajuizar acerca do desenvolvimento de certos países, enquanto outros caminhavam em 

sentido oposto entrando em processo de estagnação. 

 

É face aos problemas económicos do capitalismo centrados no desemprego em massa e 

na profunda desigualdade de repartição de riqueza e do rendimento que Keynes defende 

um papel intervencionista do Estado por forma a corrigir o desigual e imperfeito 

funcionamento do mercado com forte repercussões nas políticas (re)distributivas. 
                                                                                                                                                                          

consumo é determinado pelas decisões individuais sobre como depender os salários e os rendimentos do 
património gerados pelo trabalho e pela propriedade desse património (para quem) ”. 
Actualmente pese a maioria dos países democráticos possuírem uma economia de mercado, onde as 
decisões são tomadas no mercado, os respectivos governos assumem um importante papel na supervisão e 
regulação do funcionamento do mercado. 
35 Para muitos economistas da escola clássica era tido como natural os altos e baixos dos ciclos 
económicos. Esta posição contribuiu para que muitas economias ficassem desprotegidas face à grande 
depressão da década de 30. 
36 Refira-se a este propósito que um quarto da população activa norte-americana estava desempregada. 



43 
 

Assim, a intervenção do Estado deve ser orientada por imperativos de crescimento a par 

da defesa de uma maior justiça social enquanto reflexo de um Estado económico e 

socialmente activo. “O Estado é levado a intervir por intermédio da política fiscal e da 

determinação da taxa de juros para regular o nível adequado ao pleno emprego da 

propensão para consumir. Mas também deve intervir para estimular o investimento, não 

sendo a influência da política bancária da taxa de juros considerada suficiente para o 

fixar no seu valor optimal. Assim, pensamos, diz-nos que uma ampla socialização do 

investimento se revelará o único meio capaz de assegurar aproximadamente o pleno 

emprego” (Rosanvallon, 1984: 41). 

A intervenção reguladora do Estado, na procura do equilíbrio entre pleno emprego e o 

rendimento nacional tem por objectivo aproximar as vias de crescimento económico e 

progresso social. Para o efeito, o modelo Keynesiano defende a utilização racional de 

políticas orçamentais e monetárias,37 instrumentos que os governos detêm para 

influenciar o produto e deste modo reduzir a taxa de desemprego e combater a inflação. 

“Através destas duas ferramentas essenciais da política macroeconómica, os governos 

podem influenciar o nível de despesa total, a taxa de crescimento e o nível do produto, 

os níveis de emprego, e desemprego, o nível de preços e a taxa de inflação de uma 

economia” (Samuelson, et. al., 1999: 38,39). 

 

Ao longo dos últimos quarenta anos, a defesa de um modelo de Estado-Providência, 

socialmente activo e economicamente responsável, tem-se desenvolvido sob os 

auspícios do Modelo Keynesiano “Para Keynes, o social – isto é, a organização das 

relações sociais – é imediatamente compreendido como estruturante do interior da 

dinâmica económica. A sua teoria integra, no próprio movimento da sua constituição, as 

relações do capital e do trabalho” (Rosanvallon, 1984: 41).  

 

                                                           
37 A Política Monetária consiste na determinação de um determinado governo em aumentar a oferta de 
moeda com a finalidade de baixar as taxas de juro criando condições de um melhor acesso ao crédito. 
Deste modo, consegue-se níveis mais elevados de investimento e de acesso a bens duráveis. 
Quanto à Política Orçamental, igualmente executada por um determinado governo, consiste na 
capacidade de aumentar as despesas em bens e serviços a par da redução dos impostos, consegue-se 
aumentar o rendimento disponível e deste modo fomentar o consumo para níveis mais elevados. Ou como 
refere Samuelson, et. al., (1999: 38) “As políticas orçamentais do governo consistem no poder de cobrar 
impostos e no poder de os gastar”. 
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A crise económica actual, fruto do imperialismo liberal que se tem vindo a impor pela 

defesa e valorização das virtudes reguladoras do mercado (liberalização dos preços e 

redução da intervenção pública), a par da incapacidade de regulação do Estado, cada 

vez menos intervencionista, tem posto em causa mecanismos anticrise da política 

Keynesiana. O regresso do liberalismo é para Rosanvallon (1984), o resultado da sua 

dimensão crítica.   

Teóricos liberais contemporâneos rejeitam o papel intervencionista do Estado-

Providência38 ao mostrarem que “a redistribuição que efectua é globalmente ineficaz e 

que conduz mesmo a efeitos contrários ao que era desejado (…). Embora não seja 

perfeito o mercado, assegura em todos os casos uma melhor conjugação dos imperativos 

de eficácia e de justiça” (Rosanvallon, 1984: 51).  

Vivemos na era da microelectrónica, da computação, da mão-de-obra flexível e 

polivalente, da qualidade e eficiência produtiva, entre outras novidades, mas, é também 

na esteira de tudo isto que se realizam despedimentos em grande escala da força 

produtiva a nível mundial. Encerramento, deslocalização, alteração de órgãos sociais, 

são pequenas estratégias autorizadas e consentidas por quem detém o poder político. O 

neoliberalismo passa a ser a gestão política da ordem capitalista. 

Mas, o neoliberalismo também não conseguiu proporcionar o desenvolvimento desejado 

na maioria das sociedades capitalistas. Sob uma vertente económica poder-se-á, 

inclusive, afirmar que o neoliberalismo falhou, ao não conseguir alterar a base do 

capitalismo moderno. Numa vertente social, o neoliberalismo conseguiu muitos dos 

seus objectivos, ao criar sociedades marcadamente mais desiguais.  

                                                           
38 Ivan Illich e Albert O. Hirschman, são autores que denunciam a fraca eficiência do Estado-Providência. 
Para Illich, os equipamentos colectivos e de apoio social enfermam de um problema de eficácia que 
apelidou de contrapruditividade, na medida em que são as próprias instituições a gerar as condições do 
seu mau funcionamento. A contraprodutividade é para este autor “uma componente inevitável das 
instituições modernas. A luta contra as desigualdades não pode passar, portanto, por uma multiplicação 
destas grandes instituições contraprodutivas; implica pelo contrário, um certo estreitamento do espaço 
social, permitindo a produção de valores imediatamente «consumidos» por aqueles que os produzem e 
ligados a necessidades «reais».” (Rosanvallon, 1984: 138) 
Relativamente a Hirschaman “estima que a crise actual do Estado-Providência resulta de uma 
deterioração rápida da qualidade dos bens oferecidos. É esta baixa de qualidade que explica o 
descontentamento da opinião pública (a educação é um exemplo típico deste fenómeno, em sua opinião) ” 
(Rosanvallon, 1984: 138). 
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Ora, é este impasse em que se encontra o capitalismo neste início de século. A profunda 

crise de produção e de capitais financeiros a par da dificuldade em reeditar a política 

social-democrática tem gerado uma preocupação quanto ao substituto do 

neoliberalismo. 

 

Em síntese: a partir da década de 70/80 surge um modelo designado por teoria 

Keynesiana cujos princípios base pretendiam refutar e contestar o modelo Neoclássico 

de desenvolvimento económico. 

A lógica da livre concorrência e plena mobilidade de factores de produção subjacente à 

doutrina neoclássica de desenvolvimento económico é irrealista para o modelo 

Keynesiano na medida em que a mobilidade do capital e do trabalho a existir, tende a 

ser maior no interior dos países do que entre países, logo a harmonização dos valores 

salariais não é concretizável. Daqui resulta o alongamento temporal das assimetrias 

regionais e consequentemente o agravamento das disparidades de desenvolvimento 

entre regiões. 

Contesta-se, igualmente o relevante papel que é atribuído pelo modelo neoclássico à 

dotação ou característica dos recursos naturais na diminuição das disparidades 

regionais. As características naturais de uma dada região não permitem, por si só, abolir 

as disparidades, tal só é possível quando se regista um progressivo desenvolvimento das 

actividades industriais. O desenvolvimento de uma determinada área geográfica ou 

região resulta da existência de indústria moderna altamente competitiva e desenvolvida, 

capaz de gerar elevados rendimentos per capita. 

Pese esta crítica apontada ao modelo neoclássico, entendo que não deva ser desprezada 

a importância e significado da dotação e características dos recursos naturais patentes 

numa dada região, pois se para o modelo Keynesiano existem certas regiões que 

apresentam vantagens comparativamente a outras cujas características estratégicas 

fomentam e dinamizam o crescimento económico, é porque no contexto dessas 

vantagens se encontram factores de ordem natural/geográfica. 

Essas vantagens, que não são referidas, apenas se faz referência à existência de indústria 

moderna altamente competitiva, decorrente do desenvolvimento de mão-de-obra 

especializada em processos de diferenciação da actividade produtiva, conduziriam, num 

contexto de liberdade de circulação, ao crescimento económico das zonas prósperas. 
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Myrdal, citado por Silva M. et. al, in Compêndio de Economia Regional (2002: 239), 

um dos defensores do modelo Keynesiano, introduziu o princípio de “causalidade 

circular e cumulativa” para justificar a existência de disparidade entre as economias. 

Myrdal defende que as forças económicas e sociais tendem a reforçar a situação de 

desigualdade ao intensificarem a expansão cumulativa na região favorecida em 

detrimento de outras regiões, comparativamente mais atrasadas e dependentes, 

condicionando desta forma o seu desenvolvimento futuro. Este conceito colide com o 

defendido pela teoria do equilíbrio neoclássico que assume que a livre mobilidade inter-

regional de factores, em especial o trabalho, garantiria a harmonização das 

remunerações entre as regiões.  

O acentuado crescimento das zonas mais desenvolvidas origina, normalmente, efeitos 

desfavoráveis nas regiões mais desfavorecidas pela procura crescente de produtos destas 

áreas e pelos efeitos da difusão da tecnologia dos centros mais avançados. 

Mas para que se minimize os efeitos desta assimetria regional, este modelo defende a 

intervenção governamental a fim de evitar o estrangulamento das regiões menos 

desenvolvidas por força da dinâmica de crescimento das regiões prósperas. 

Myrdal defende que a constante competitividadede vigente numa economia de mercado, 

tende normalmente a aumentar, em vez de diminuir as desigualdades entre as regiões. 

Mesmo que se concebam políticas governamentais promotoras de incentivos de 

descentralização empresarial para as regiões menos favorecidas na tentativa de 

descentralização espacial de serviços e centros industriais, mantém-se inalterada a 

longínqua localização dos grandes centros de decisão. 

 

2.4 Breve Abordagem à Teoria do Desenvolvimento de Schumpeter 

       

Joseph Schumpeter39 (1883-1950) foi o autor que, embora possuidor de uma formação 

neoclássica questionou as abordagens anteriores40 através da introdução de dois 

                                                           
39 Segundo Samuelson, et. al., (1999: 179) Schumpeter “inspirou uma nova geração de teóricos, como 
Paul Romer, de Stanford, que desenvolveram uma teoria schumpeteriana da inovação induzida para 
complementar a teoria neoclássica do crescimento mais tradicional.” 
40 Para Denis, (1974: 557) Schumpeter proporcionou “uma viragem particularmente importante na 
história do pensamento económico, dado que os fundadores da escola neoclássica e seus discípulos 
imediatos tendiam a ignorar pura e simplesmente o pensamento do crescimento, preocupação maior dos 
economistas desde Quesnay e Smith”. 
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conceitos chave: a inovação e o empresário. A inovação era para Shumpeter um 

elemento abrangente que não se podia cingir à mera inovação tecnológica, pelo 

contrário deveria ser incorporada nas organizações, nos mercados, na procura de novos 

produtos de novos processos e técnicas de modo a aumentar a eficiência dos recursos 

usados.  

“Schumpeter procura, na realidade, dar uma lista das ocasiões de investimento, em seu 

entender, é o investimento que está na origem do crescimento económico, e não a 

poupança, como se dizia antes” (Denis, 1974: 558). 

 A inovação assumiu um importante contributo na condução do desenvolvimento das 

economias substituindo desta forma o tradicional modelo de competição pelos preços, 

pela competição de qualidade. O importante, aquilo que efectivamente promove o 

crescimento económico, não é a concorrência de preços, mas sim a criação ou 

aperfeiçoamento de um produto, de um modelo organizativo, de uma nova tecnologia. 

Só o conhecimento é que está em condição de oferecer os instrumentos para gerar a 

inovação e através desta, possibilitar a concorrência, sendo certo que os custos e os 

preços deixam de assumir uma posição central, contrariamente ao defendido na teoria 

económica clássica. 

  

Relativamente ao empresário, este traduz a chave41 através da qual é possível criar um 

processo de inovação tecnológica, já que a procura de mais-valias, impele-o a conceber 

e criar produtos cada vez mais inovadores para assim alargar e dominar o mercado em 

que actua. “Schumpeter salientou a importância do inovador que introduz novas 

combinações na forma de novos produtos ou métodos de organização e que recebe 

como prémio lucros empresariais temporários” (Samuelson, et. al., 1999; 185). Deste 

modo, o empresário empreendedor, “com qualidades intelectuais e de vontades 

superiores motivado pela ânsia da conquista e do prazer da criação” (Samuelson, et. al., 

1999; 179) torna-se num agente económico que rejeita as antigas teorias económicas de 

crescimento para se centrar na criação de novas e competitivas estruturas. Este espírito 

empreendedor que caracteriza o empresário forma-se a partir dos vários segmentos 

dinâmicos da economia, atentos às preferências criadas pelo mercado. O 

                                                           
41

 Segundo Denis, (1974: 558) “O homem de negócios activo, eficaz, ao qual Schumpeter reserva o nome 
de empresário, é o que realiza investimentos líquidos”. 
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empreendedorismo, tem origem no sistema de educação, nas empresas, na formação 

profissional, na determinação de correr e assumir riscos, na capacidade que cada um 

destes factores detém para, de forma directa ou indirecta, fomentar uma cultura 

favorável à iniciativa empreendedora.  

 

 

2.5 Perspectiva Marxista 
 

Karl Marx (1818-1883) debruçou-se ao longo da sua vida sobre a análise das forças e 

fraquezas do capitalismo. A sua vasta crítica foi reunida num volumoso trabalho 

intitulado O Capital. Quando Marx morreu em 1883, ainda faltavam dois volumes a 

serem editados. Foi o seu grande amigo de longa data, Friedrich Engels que, em 1885 

conseguiu editar o volume II e o Volume III em 1894. O último volume (IV) só surgiu 

em 1910. 

Marx defendia que o valor de um produto é determinado pela quantidade de trabalho 

que ele contém. Este trabalho, não terá de ser apenas o resultado do exercício directo do 

trabalhador perante a transformação da matéria-prima. Poderá ser o trabalho de 

coordenação da linha de produção, ou pode ser o trabalho desenvolvido na concepção e 

produção de uma máquina, por onde passa a transformação da matéria-prima e que 

originará um produto final pronto a ser comercializado. Independentemente de qual seja 

a sua forma, tudo terá um preço que é definido consoante a quantidade de trabalho, 

directo ou indirecto, que contém. 

Ao consagrar todo o valor do produto ao trabalho, Marx tentou demonstrar que os 

lucros que resultam da comercialização de um determinado bem, produzido pelos 

trabalhadores é apropriado pelos capitalistas, constitui um rendimento não pago. Os 

capitalistas passariam assim a usufruir rendimentos não produzidos, facto que por si, 

justificaria a transferência de propriedade dos meios de produção para os 

trabalhadores42. 

                                                           
42 Recorde-se que Marx foi fortemente influenciado pelas lutas dos trabalhadores na procura de melhores 
condições de vida. 
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O trabalhador passaria, deste modo, assumir uma posição central no mercado face à 

autonomia que detinha para disponibilizar o produto sobre o qual tem poder de decisão. 

Quando o trabalhador consegue um aumento salarial, já não será tão irracional que o vá 

dilacerar num aumento do número de trabalhadores, pois isso anulava a vantagem que 

acabara de conquistar. Como sustenta Heilbroner (1972: 189), “não é possível que o 

proletariado, que virá a ser a classe dominante do futuro, seja tão irracional que dissipe 

os seus ganhos num mero descontrole dos seus apetites físicos”. 

Para Marx, a solução encontrada pelos capitalistas para superar a ameaça do aumento 

dos salários, reside na introdução de processos mecânicos de produção que, 

progressivamente, se venha a substituir à mão-de-obra. O progresso tecnológico iria 

permitir aos capitalistas a substituição de trabalhadores por máquinas como meio de 

aumentar o nível de lucros. Como resultado, a taxa de desemprego aumenta e uma 

grande parte da classe trabalhadora passará a constituir um grupo a que chamaria 

“exército de reserva de desempregados”. Com o aumento do número de 

desempregados, o valor dos salários tenderá a descer em resultado da concorrência entre 

trabalhadores, até ao nível de subsistência. A classe trabalhadora ficaria cada vez mais 

pauperizada ao ser afastada dos seus empregos, principal meio de assegurar a 

subsistência. 

É precisamente neste ponto que Marx atribui especial significado à fonte donde emana o 

lucro do capitalista. A substituição de operários por meios de produção mecânicos, 

significa uma substituição dos meios que dão origem ao lucro por meios de produção 

não lucrativos, dado que só o trabalho permite ao capitalista obter mais-valias, em 

resultado das horas de trabalho efectivo que não são pagas. Dos instrumentos 

mecânicos, não é possível retirar fontes de rendimento visto o preço que o capitalista 

pagou pela máquina ser precisamente aquele rendimento garantido pela sua utilização 

ao longo da sua vida útil.  

Daqui se conclui que ao reduzir o número de trabalhadores em detrimento de máquinas 

está forçosamente a reduzir as margens de lucro. À medida que os lucros baixam, o 

capitalista, na tentativa de se manter à frente dos seus concorrentes, tenderá a introduzir 

mais máquinas, que ao exigir menos mão-de-obra, permitirá reduzir os custos totais de 

produção. Mas como todos os capitalistas estão a desenvolver e a produzir bens e 

serviços semelhantes, os lucros terão de ser cada vez mais baixos. A tendência 
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continuada para a diminuição da taxa de lucro, conduzirá a um nível em que a produção 

deixará de ser rentável. 

Com o desemprego a aumentar e com a diminuição dos salários daqueles (poucos) que 

permanecem empregados, diminui o poder de compra, logo não se consegue escoar a 

produção. Em resultado, a baixa de preços dos produtos e a falta de escoamento, conduz 

ao encerramento de algumas empresas, outras entram em processo de falência, ou ainda 

a absorção de pequenas empresas por unidades de grande produção. 

Está-se perante uma crise generalizada, através da qual se viria a operar a substituição 

do capitalismo pelo socialismo. Seria o fim do capitalismo. 

Como refere Marx, citado por Heilbroner, (1972: 191) “À medida que o número de 

capitalistas, que usurpam e monopolizam todas as vantagens do processo de 

transformação capitalista, diminui constantemente, cresce a miséria, a opressão, a 

escravatura, a degradação, a exploração; mas com isto cresce, também, a revolta da 

classe trabalhadora, uma classe que aumenta constantemente e que é disciplinada, unida 

e organizada pelo próprio processo de produção capitalista […]. A centralização dos 

meios de produção e a socialização do trabalho atinge um ponto em que se tornam 

incompatíveis com o seu enquadramento capitalista. Este enquadramento de relações 

rompe-se e os sinos dobram pelo fim da propriedade privada capitalista. Os 

expropriadores estão expropriados”. 

A destruição do sistema é concretizada através da sua única fonte de alimentação, o 

lucro. 

Estas foram as suas análises teóricas, no mundo concreto do capitalismo dentro das 

constantes pressões dos restantes capitalistas, a sobrevivência da actividade económica 

só poderá ser assegurada mediante o progresso tecnológico, numa incessante procura de 

novos produtos e novas técnicas. O crescimento económico fica assim dependente da 

força de iniciativa e empreendedorismo dos empresários, pois são estes que “têm de 

inovar, inventar e experimentar novos métodos para poderem sobreviver; o empresário 

que se limita a contemplar os seus êxitos passados não se poderá manter por muito 

tempo” (Heilbroner, 1972: 195). 
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Daqui se conclui que a análise económica perfilhada por Marx, não tinha previsto a 

heterogeneidade das atitudes psicológicas. A sobrevivência do sistema capitalista 

resulta da adopção de um conjunto de mecanismos assente em novas atitudes políticas e 

sociais, nunca consideradas por Marx.  

Parte destas fontes provêm de novas atitudes e valores partilhados pelo próprio 

empresário. As atitudes fixas e inalteráveis de anti-sindicalismo e anti-protecção social 

adoptadas pelos empresários do séc. XIX, inícios do séc. XX, assumem-se, actualmente, 

como atitudes praticamente ultrapassadas. 

O crescimento é resultado das constantes transformações que se operam no sistema 

económico capitalista e são os interesses económicos que emanam da luta de classes 

que acabam por condicionar o perfil dos valores do homem. Como refere Samuelson, et. 

al. (1999: 551) “Por que razão os gestores das empresas votam pelos candidatos 

conservadores, enquanto que os dirigentes dos trabalhadores apoiam os que advogam o 

aumento do salário mínimo ou o aumento do subsídio de desemprego? A razão 

sustentava Marx, é porque as convicções e ideologias das pessoas reflectem os 

interesses materiais da sua classe social e económica”. 

A perspectiva marxista do desenvolvimento fundava-se não nas ideias, valores e cultura 

que os homens partilham, mas sim nas transformações instigadas por influências 

económicas. O conflito/luta entre classes, ricos e pobres, empresários e operários, 

proporciona a motivação para o crescente desenvolvimento da sociedade.  

 

2.6 Perspectiva Weberiana 
 

Filho de um deputado, Max Weber (1864-1920), cresce num ambiente rodeado de 

profundas manifestações políticas, intelectuais e religiosas sob constantes dilemas e 

interrogações. Os principais mentores responsáveis pela arquitectura da sua 

personalidade, sua família e Bismarck, contribuíram profundamente para a existência de 

um Weber crítico e polémico, preocupado pela verdade, acreditava piamente que “todo 

o indivíduo histórico está arreigado, de modo logicamente necessário, a determinadas 

ideias de valor” (Weber, 1983: 216). 
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São os nossos interesses culturais, historicamente regulados, que determinam a atenção 

pelo conhecimento a partir de pontos de vista derivados das ideias de valor, uma vez 

que, “todo o conhecimento da realidade cultural é sempre um conhecimento 

subordinado a pontos de vista especificamente particulares” (Weber, 1983: 217), ou 

seja, sendo a cultura um produto da construção do pensamento humano ao longo de toda 

a história da humanidade, todos os comportamentos e convicções do homem social, 

decorrem das ideias de valor. A cultura é portanto determinada pela esfera de valores. 

 Mas é a partir das disciplinas que lecciona na Universidade de Berlim e mais 

tarde em Viana, relacionadas com a área do Direito (direito comercial e direito romano), 

economia e sociologia que Weber parte à descoberta da realidade compartimentada de 

modo a obter um entendimento mais verdadeiro e completo. O desejo de compreensão, 

conduzirá Weber a subdivisões e detalhadas classificações da realidade que pretende 

estudar, numa constante vontade de clarificar as ideias interpretativas da realidade.  

É sob a influência de uma incessante necessidade de compreensão dos fenómenos 

sociais – subordinados a ideias e pontos de vista particulares43 – que, em 1904-05 redige 

a sua obra intitulada The Protestan Ethic and the Spirit of Capitalism, um trabalho de 

referência notável pela ênfase que dá aos aspectos sócio-culturais (de origem religiosa) 

no processo de desenvolvimento do espírito capitalista. 

Partiu de uma análise das características próprias da sociedade ocidental em 

comparação com as principais doutrinas religiosas da China e da Índia, tendo concluído 

que alguns traços do pensamento cristão (protestante) contribuíam para o crescimento 

do modelo económico capitalista. Contrariamente aos princípios de desenvolvimento 

defendidos por Karl Marx, assentes numa exclusiva sobrevalorização do económico, 

Max Weber acreditava na supremacia dos valores e ideias, enquanto reguladoras da 

acção individual. Mas só os valores religiosos, especialmente os consagrados ao 

                                                           
43 A tentativa de explicar o progresso dos países nórdicos (protestantes), mais industrializados e 
economicamente mais activos, por oposição ao atraso verificado nos países do sul (católicos), teve 
certamente por parte de Weber um apelo moral valorativo oriundo da própria família. O pai de Max 
Weber, enquanto responsável pela condução do negócio de família, demonstrava fraca apetência pela 
dinâmica económica. Em vez disso “contentava-se com fazer o mínimo necessário para o negócio 
continuar e fugia dele o mais que podia para ter tempo livre e uma vida fácil. Era o tio calvinista, um 
homem movido por uma visão mais ampla do «progresso» e uma paixão pela inovação, pelo 
desenvolvimento e pelo trabalho, que constituía, para Max Weber, a personificação imediata da chamada 
ética protestante” (Novak, 2001:16).    
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Puritanismo, possuíam características específicas para fomentar e desenvolver um 

verdadeiro espírito capitalista. Esses valores estavam moldados por uma permanente 

acumulação de riqueza. 

É certo que esta pretensão está igualmente presente em sociedades muito diferentes, 

dado que as pessoas passaram a valorizar a aquisição de melhores condições de bem-

estar. Porém, o que distingue a ética protestante dos restantes princípios éticos 

(principalmente religiosos) é que a acumulação de riqueza deve traduzir um fim em si 

mesmo e não um meio que permita o alcance de certos prazeres próprios de uma vida 

faustosa, característica das classes sociais mais abastadas. O rigor racional e metódico 

exigido para o desenvolvimento do verdadeiro espírito capitalista era atingido segundo 

Weber (2001) pela vigência do sentido de “dever” face a acumulação contínua de 

riqueza, por um ascetismo religioso numa lógica de repudiar o luxo e o consumo 

supérfluo, e um sentido de chamamento, em que o trabalho deveria ser executado de um 

modo zeloso e consciente. 

Para uma melhor compreensão das principais ideias defendidas por Max Weber, 

passarei seguidamente a abordar as linhas que orientaram o seu pensamento sobre o 

espírito do capitalismo, patente na obra “A Ética Protestantes e o Espírito do 

Capitalismo”. 

 

2.6.1 Princípios orientadores do Espírito do Capitalismo 
 

A forma actual daquilo que conhecemos do sistema capitalista ocidental foi, em larga 

medida, influenciada por referências históricas, culturais, sociais, políticas e porventura 

religiosas que, por sua vez, ditaram o sistemático aperfeiçoamento das técnicas e das 

ciências naturais e matemáticas. São também estas que recebem “imputs” do sistema 

económico que, em paralelo, impulsiona e obtém contributos daqueles. Quer isto dizer 

que, o sistema ao contribuir para o progresso da ciência e tecnologia obtém, igualmente, 

importantes contributos resultantes da sua aplicação. 
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O desenvolvimento da ciência e tecnologia, beneficiou de um importante ímpeto do 

capitalismo, ao percepcionar a importância que o mesmo tem para o progresso e 

aperfeiçoamento de um sistema que terá que ser cada vez mais aperfeiçoado. 

Foi fundamentalmente o aperfeiçoamento das técnicas de produção que contou com o 

interesse do capitalismo e não o seu surgimento. O progresso obtido, traduzido em 

evidentes vantagens para o quotidiano dos indivíduos permitiu intensificar o 

investimento no aperfeiçoamento de novas técnicas e desenvolver o conhecimento ao 

serviço do capitalismo. 

A este respeito Reis, (1993:177) refere que “embora a natureza precisa da relação entre 

a dotação do capital humano e a produtividade da mão-de-obra tenha escapado a muitos 

autores, é geralmente reconhecido que os níveis, quer de instrução, quer de formação 

técnica, foram importantes como factor determinante do rumo do desenvolvimento das 

economias ocidentais do século XIX. 

Mas foram as características singulares da sociedade ocidental, vigente no séc. XVIII e 

XIX, que corporizaram os principais incentivos ao aparecimento do desenvolvimento da 

ciência e da técnica. Segundo Reis (1993), a partir do século XVIII a burguesia foi 

considerada como a impulsionadora de mudança ao conseguir romper com o isolamento 

que o Antigo Regime tinha conduzido, assumindo um forte contributo na criação de 

condições favoráveis ao aparecimento de novas técnicas e métodos de produção. 

A essência das características que moldaram o impulso do desenvolvimento científico, 

económico, cultural e político de certas sociedades ocidentais, deve ser encontrada no 

«racionalismo» do sistema ético, moral e religiosos que orientava a conduta da maioria 

dos cidadãos. A ética do desenvolvimento social e económico estava assim, dependente 

do racionalismo, fonte de inspiração para o progresso nas suas múltiplas formas e 

contextos. 

As comparações, quando possíveis, eram feitas com sociedades menos desenvolvidas, 

onde o progresso sócio-económico, político e cultural era, por assim dizer, travado por 

condutas religiosas e mágicas fortemente opressoras. A força exterior para o dever e 

procura da melhoria constante das condições existentes estava assim condenada ao 



55 
 

isolamento de qualquer esforço ou tentativa de trazer à luz outras formas de 

conhecimento.  

O forte peso da Igreja Católica na dominação dos crentes e excomunhão dos hereges, 

ainda hoje com reflexos na sociedade ocidental, em especial nos países do sul da Europa 

Ocidental, condicionou severamente o progresso da ciência, economia e cultura destes 

povos. O controlo ético exercido, entendido mais como uma forma de dominação do 

que propriamente uma atitude de protecção face a ameaças externas, serviu para retrair 

toda e qualquer forma de iniciativa face ao necessário progresso e desenvolvimento do 

conhecimento. 

Segundo Max Weber (2001:29), “os artesãos católicos mostram uma tendência mais 

acentuada para permanecerem na oficina, tornando-se assim com maior frequência 

mestres artesãos, ao passo que os protestantes se encaminham mais para a fábrica, para 

aqui ocuparem os escalões superiores da mão-de-obra qualificada e empregos 

administrativos”.  

Há aqui como que uma procura sistemática da predestinação que impele os seguidores 

da ética protestante a evidenciar uma maior capacidade de iniciativa e inovação 

adoptando técnicas de produção cada vez mais eficientes. Os católicos preferem por sua 

vez adoptar uma posição mais de acordo com a própria doutrina onde a predestinação é 

colocada no centro da existência humana. 

Verifica-se assim, uma maior capacidade de investimento próprio de um racionalismo 

económico muito mais apurado no protestantismo que na Igreja Católica. Para Weber, 

(2001: 30) “ a explicação desta diferença de atitude deve pois ser procurada nos traços 

de carácter intrínsecos e permanentes das duas confissões e não apenas nas respectivas 

situações históricas, politicas, temporais e exteriores”.  

Existe pois, segundo Weber, uma força espiritual orientadora da vida económica, do 

desenvolvimento e aperfeiçoamento das técnicas de produção, não exclusivamente 

direccionada para a componente económica da vida em sociedade, esta é mais um 

resultado da força espiritual exercida sobre os seguidores da ética protestante do que da 

ética/religião católica. 
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Esta força espiritual caracteriza-se na capacidade de arriscar, no desenvolvimento de 

novas tecnologias, de enfrentar novos riscos, assumir novos desafios, de procurar a 

perfeição científica, ao passo que a força espiritual exercida pela religião católica, deixa 

muitas vezes os indivíduos presos à predestinação divina que chegará a qualquer 

momento consoante o grau de fé e a frequência de orações praticadas. O Católico acaba 

assim por estar menos motivado para o trabalho, pouco capacitado para assumir riscos 

necessários ao progresso técnico, cientifico e com uma reduzida coragem de tentar 

alterar o rumo da sua vida. Segundo Offenbacher citado por Weber, (2001: 31) “o 

católico… é mais tranquilo, dotado de menor motivação para o trabalho, dando mais 

importância a uma vida tanto quanto possível segura, embora com reduzidos 

rendimentos, do que a uma vida arriscada, agitada, embora, eventualmente propiciadora 

a honras e riquezas. Recorrendo um pouco à giria popular pode-se referir que ”ou se 

come bem ou se dorme bem”. No caso presente, o protestante prefere comer bem, 

enquanto o católico prefere dormir descansado. Ou seja, carece no seio da própria 

filosofia de vida que lhe é administrada, a procura árdua e contínua da obtenção do 

ganho/lucro, único objectivo conciliável com a lealdade, pontualidade e seriedade, 

virtudes imprescindíveis à conquista da credibilidade económica e financeira. Se a 

procura do ganho/lucro é um objectivo de vida do homem, principalmente vigente na 

ética do homem protestante, alcançado, exclusivamente mediante a honestidade do 

trabalhador, educados na dura escola da vida, perseverantes, ambiciosos, lutadores, 

calculistas e sobretudo audazes, os homens do norte da Europa, foram capazes de 

professar uma actividade aceitável e economicamente promissora/lucrativa. 

Mas, estaríamos completamente distantes de acreditar que pudesse existir alguma 

relação entre as qualidades pessoais e a ética da religião. 

Parece-nos profundamente perverso senão mesmo desprezível, existir, supostamente, 

uma ética religiosa que oriente os seus seguidores para a acumulação e desenvolvimento 

do capital, sem produzir efeitos de melhoria nas condições de vida dos restantes 

elementos, que seguem a mesma doutrina. Nesta condição a vida deixa de possuir 

qualquer orientação de partilha e entrega ao próximo para se centrar, em exclusivo, na 

actividade lucrativa desenvolvida por cada um. É obvio que quem mais lucra com esta 

devoção é, inevitavelmente, a estrutura capitalista que vê na ética religiosa um aliado 
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privilegiado para o aperfeiçoamento do domínio económico, uma verdadeira” fonte de 

rendimento”. É esta vocação moral, dirigida para o ganho que conduz ao 

aperfeiçoamento da técnica e organização do trabalho, criando no seu seio uma conduta 

empresarial, eticamente protegida e regulamentada por uma ordem superior divina. 

O trabalho é assim entendido como a concretização de um dever divino, através do qual 

se poderá alcançar a salvação da alma. Eram as acções práticas e os objectivos éticos 

que orientavam a vida dos indivíduos, motivados por fundamentos puramente 

religiosos. O movimento religioso foi assim, considerado como o grande motor da 

organização material de algumas civilizações onde a ética profissional obteve influência 

religiosa. Mas para a obtenção de uma melhor compreensão do modo e em que direcção 

o movimento foi susceptível de influenciar a conduta ética e profissional, teremos que, 

primeiramente, abordar as bases dos vários movimentos religiosos. 

Entre o séc. XVI e XVII, nos países mais desenvolvidos da Europa – Holanda, 

Inglaterra e França, travavam-se grandes discussões em torno da doutrina central do 

calvinismo assente na predestinação. A salvação dos homens, apenas de uma pequena 

minoria “é devida exclusivamente à influência de um poder objectivo” (Weber, 2001: 

92), retirando qualquer significado ao valor e mérito da actividade pessoal. Como tal, 

qualquer actividade desempenhada pelos não escolhidos, não produz qualquer 

significado ou efeito para Deus. Os objectivos a atingir estão confinados apenas e 

exclusivamente àqueles que foram predestinados por Deus para cumprir os seus 

mandamentos.  

As boas acções apesar de não conduzirem à salvação, não deixam de ser 

imprescindíveis para a obtenção da ajuda de Deus. Ou seja, o cumprimento dos 

princípios doutrinais do movimento religioso, não conduz à salvação dos seus 

praticantes, antes e tão só, para que os mesmos se certifiquem que ela existe. Na prática, 

“Deus ajuda aqueles que se ajudam a si próprios” (Weber, 2001: 100). Ao contrário do 

catolicismo onde a salvação resulta de um somatório de acções gratificantes, mesmo 

que isoladas, no calvinismo é antes “fruto de um auto controlo constante e sistemático 

diante da alternativa de ser «eleito ou condenado» ” (Weber, 2001: 100). O católico por 

oposição ao calvinismo, vivia a sua ética religiosa dando cumprimento aos preceitos 

tradicionais, centrado em acções mais ou menos desconexas entre si. Não existia pois, 
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um princípio de vida racional cumpridor dos ensinamentos doutrinais. As boas acções, 

quando existiam, resultavam mais da circunstância do momento (influência do pastor, 

períodos de grande aflição, proximidade da morte), do que, propriamente, da 

prossecução dos princípios ético religiosos de salvação. A soma dos actos aceitáveis é 

que daria acesso à salvação e não a conduta inerente à prática desses mesmos actos. 

Dado que a conduta do homem era influenciada por factores externos, o seu 

“comportamento e os seus costumes são normalmente influenciados por motivações 

opostas, apresentando por isso muitas contradições” (Weber, 2001: 101).         

Para o católico a figura do sacerdote era tida como a chave na transposição do pecado 

presente na vida terrena para a vida eterna. Era ele que oferecia a mediação para uma 

vida eterna, assegurada pelo arrependimento, oração e penitência por oposição ao 

calvinismo onde cada um estava “condenado a viver por um destino inexorável” 

(Weber, 2001: 101). 

Para o calvinismo não existiam contemplações face às atitudes dos homens, a 

penitência, o arrependimento ou mesmo os momentos de grande clamor religioso, não 

tinham efeitos na alteração do princípio da predestinação. “O Deus do calvinismo exige 

aos seus fiéis não «boas obras» isoladas mas uma vida inteira de boas acções erigidas 

em sistema” (Weber, 2001: 101). 

Para os católicos a concretização de um sistema de boas acções, metódico e 

disciplinador da doutrina, estava confinado aos monges recatados em mosteiros. O 

quase isolamento dos seus modos de vida, submersos em orações constantes como meio 

de superação da moral laica, permitia-lhes um distanciamento de qualquer prática 

profissional e por conseguinte a inexistência do aperfeiçoamento técnico e 

metodológico de produção laboral. 

Por sua vez, para o calvinismo a fé poderia ser demonstrada na vida profissional, desde 

que fossem cumpridos determinados preceitos éticos. 

O trabalho é uma dádiva de Deus e como tal, o período de tempo que não corresponda à 

dádiva de Deus é encarado como maléfico e prejudicial aos ensinamentos doutrinais. “A 

doutrina da vida é infinitamente curta e, por isso, preciosa para «assegurar» a salvação. 

Perder o tempo em sociedade, em «conversas podres», no luxo, ou por dormir mais que 
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o necessário à saúde é absolutamente condenável de um ponto de vista ético” (Weber, 

2001: 125). 

A importância dada ao tempo gasto no trabalho é tal que qualquer inactividade é 

simplesmente condenável, precisamente porque se deixa de “prestar um serviço ao 

próximo” (Weber, 2001: 125). E deste modo rompe com os princípios éticos da graça 

divina. 

A dedicação árdua e constante à actividade profissional, retira espaço de manobra a 

qualquer tentação ou dúvida religiosa. Aquele que carece de uma actividade fica 

exposto aos prazeres mundanos, a uma vida sem sentido e orientação, sem carácter 

sistemático e metódico.  

É através do trabalho que se consolida a união do povo, onde os laços saem fortificados 

e onde todos, conscientemente assumem a sua ética religiosa.  

“Não é o trabalho em si que Deus exige, mas sim o trabalho racional” (Weber, 2001: 

127). 

A troca de trabalho, por exemplo não é de modo algum condenável, desde que, com 

essa troca, se verifique uma maior valorização da actividade profissional, pois é 

precisamente essa valorização profissional que deverá em primeiro lugar, orientar-se 

por “critérios éticos e da utilidade dos bens a produzir para a «colectividade»” (Weber, 

2001: 128). 

A seguir vem o aspecto que, do ponto de vista material é o mais importante, o proveito 

económico que mais não é que uma vontade de Deus à qual o homem dá cumprimento. 

Pois o lucro aqui não é entendido como uma riqueza que deva ser utilizada em proveito 

próprio, mas sim em proveito de Deus. Deste modo, a riqueza ao ser censurada para em 

benefício do próprio através da sua utilização, no ócio, prazer, lazer ou gozo da vida, 

remete a utilidade da mesma para um constante re-investimento, na medida em que 

possa ser útil ao bem colectivo. A própria pobreza é condenável quando a sua existência 

esteja vinculada à vontade do próprio em continuar a sê-lo. É como se o pobre tirasse 

orgulho da sua condição. Isto contrariava a ética religiosa e o amor ao próximo que 

condenava a fraqueza e apatia dos indivíduos, pois todos aqueles que reunissem 
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condições físicas para o trabalho deveriam exercê-lo com rigor e método racional. 

Mesmo a actividade desportiva poderia ser objecto de censura sempre e quando esta 

estivesse ao serviço exclusivo de uma sempre necessária recuperação física, capaz de 

corresponder às exigências da produção material. “Já como meio despreocupado de 

expressão dos próprios impulsos era duvidoso, e abertamente condenável enquanto 

instrumento de prazer, ou quando despertava o orgulho da competição, os instintos 

rudes ou prazer irracional da aposta” (Weber, 2001: 131). É fácil concluir que a ética 

religiosa dita um metodismo racional na actividade profissional, metodismo que, 

conduz, inevitavelmente, a uma acumulação progressiva da riqueza. Esta riqueza, 

contudo, não deve estar ao serviço dos prazeres terrenos ou carnais, algo que se poderá 

contrariar com o rigor de poupança que deve ser imposta. 

A motivação psicológica para adesão a uma actividade profissional, enquanto vocação, 

constitui um meio, provavelmente o único, para a confirmação da existência da graça 

divina. A defesa de um princípio consagrado na doutrina religiosa assente na forte 

disposição para o trabalho, entendido como um meio para a confirmação da existência 

da graça divina, torna a actividade produtiva como uma vocação capitalista tão vulgar 

como o enriquecimento. 

 Para Weber, a ociosidade e o desinteresse profissional estavam especialmente presentes 

nas camadas mais desfavorecidas, onde a educação da Igreja mais incidia, apelando ao 

cumprimento de uma actividade enquanto meio de assegurar a salvação divina. 

Não é difícil de concluir que a génese fenomenológica do espírito capitalista moderno, e 

não apenas este, a sua vocação, o seu rigor metodológico e racional, tenha obtido 

grandes contributos do “espírito do ascetismo cristão”. 

O «dever profissional» deve assentar em pressupostos metódicos e racionalistas, 

provenientes dos conteúdos religiosos, caso assim não se verifique, o homem entra 

numa fase de competições destituídas de qualquer sentido ou fim, tornando-o num 

«especialista sem espírito». 

A ética religiosa foi capaz de produzir um espírito de desenvolvimento material e 

tecnológico, nunca antes alcançado, moldando as bases do racionalismo o qual deverá 

ser encarado como um testemunho de religiosidade e salvação ao serviço de toda a 

comunidade e não numa luta desenfreada pelo controlo dos bens de capital. 
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Capitulo 3 

Relevância das Matrizes Culturais no Comportamento 

Humano. 
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 “Há pessoas que têm a capacidade de agir com espírito 
empreendedor e imaginação sem ficarem à espera de que 
outras lhes dêem instruções; e fazem-no muitas vezes, 
regularmente – têm o «hábito» de o fazer”. 
 

      Novak, M. (2001: 318) 
 
 

3.1 Introdução 
 

O propósito deste capítulo é o de analisar o significado de algumas dimensões culturais 

participativas na formação de agentes sociais promotores de iniciativas empresariais, 

reconhecendo que, uma abordagem ajustada do desenvolvimento não pode ser, na 

prática, centrada exclusivamente na diversidade e complementaridade de factores 

materiais. Hoje, mais que nunca, o capital humano assume um papel de forte 

centralidade no sucesso de políticas de desenvolvimento territorial e regional, por 

oposição à teoria neoclássica e fordista vigentes durante longo tempo nas teorias do 

desenvolvimento económico. 

É inegável o papel fundamental e influente das instituições públicas na condução, ou 

mesmo definição de políticas de desenvolvimento económico, como também não é 

menos relevante levar em linha de conta a importância das mentalidades, da cultura, dos 

valores de um território, região no desenvolvimento da respectiva economia.  

Para Bourdieu, fazendo uso da designação empregue por Erwin Panofsky, “a cultura 

não é um código comum nem mesmo um reportório comum de respostas a problemas 

recorrentes. Ela constitui um conjunto comum de esquemas fundamentais, previamente 

assimilados, e a partir dos quais se articula, segundo uma «arte da invenção» análoga à 

escrita musical, uma infinidade de esquemas particulares directamente aplicados a 

situações particulares ” (Bourdieu, 1974: 208-9). 

Durante largas décadas da história recente da humanidade perdurou a convicção que o 

desenvolvimento económico de uma dada região assentava no investimento em capital 

físico e humano, assim como na inovação tecnológica. Esta abordagem, centrada quase 

em exclusivo nos factores materiais de produção, deixava de lado os factores 

endógenos, tais como os culturais, psicológicos, sociais e políticos e que, pela sua 

heterogeneidade e riqueza são capazes de influenciar decisivamente a dinâmica 
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empresarial, elevando a capacidade geradora de riqueza não só física, mas também 

humana, para níveis nunca antes conseguidos. Assim, o desenvolvimento regional, 

dependerá não só do número de estruturas produtivas existentes, mas também e 

fundamentalmente de factores como a cultura, os valores, o ambiente político e social 

em que assentam as interacções entre os vários actores sociais e as motivações 

intrínsecas dos agentes económicos locais. “ Em termos de teoria económica regional 

surge, no início dos anos 80, o conceito de desenvolvimento endógeno, cuja proposta de 

modelo alternativo de desenvolvimento passava precisamente pela ênfase que se deveria 

colocar no meio e nas dinâmicas locais” (Cardoso, et al, 2002: 189). 

 Estes domínios são pois, parte essencial no estudo de uma sociedade, qualquer que seja 

o aspecto que pretendamos considerar. A eles se devem muitas das explicações para o 

sucesso do desenvolvimento, em particular do desenvolvimento do capitalismo. “O 

sucesso do capitalismo na transformação do nível geral da prosperidade económica no 

mundo assentou em morais e códigos de conduta que tornaram económicas e eficazes as 

transacções do mercado” (Sen, 2003: 273). 

 

É longa a tradição do reconhecimento do papel das qualidades e potencialidades 

humanas na promoção e sustentação de iniciativas de desenvolvimento económico. A 

crença de Smith no desenvolvimento do potencial humano, através da força da educação 

e formação de competências foi absolutamente crucial para a sua análise da «riqueza 

das nações». A confiança que depositava no aperfeiçoamento das capacidades humanas, 

que conduziria a um importante reforço da capacidade produtiva, deve-se ao aspecto 

valorativo da natureza cultural, segundo o qual “A diferença de talentos naturais entre 

os homens é, na realidade, muito menor do que nós pensamos; e as capacidades muito 

diversas que parecem distinguir os homens de diferentes profissões, quando atingem a 

maturidade, não são, em muitos casos, tanto a causa como o efeito da divisão do 

trabalho. A diferença entre os caracteres mais dissemelhantes, por exemplo, entre um 

filósofo e um vulgar moço de fretes, parece não derivar tanto da natureza, como dos 

hábitos, usos e educação. Quando vieram ao mundo, e durante os primeiros seis ou oito 

anos da sua existência, eram talvez muito parecidos e nem os pais nem os companheiros 

de brincadeira terão podido aperceber-se de qualquer diferença notável” (Smith, 1999: 

96-97). 
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São portanto vastos os modos como os vectores culturais reforçam e influenciam o 

poder de decisão dos cidadãos, principalmente da população jovem: através do estatuto 

social derivado da condição de classe a que pertence, da capacidade e poder de 

negociação, no seu conhecimento do mundo exterior, nos valores éticos e morais, no 

habitus, ethos, etc.  

É portanto a partir das disposições influenciadas pelo meio social e cultural que melhor 

entendemos as relações e as diferenças sociais, reguladas por comportamentos 

específicos e duradouros, entre sujeitos dotados do mesmo habitus. 

 

3.2 Habitus 

A relevância teórica do conceito de habitus reside no facto de rejeitar qualquer tentativa 

de explicar as práticas sociais através da consciência dos sujeitos. 

Princípio orientador da conduta dos agentes sociais, o habitus transforma o potencial da 

herança44 genética dos sujeitos numa capacidade concreta de realizar actos, conduzindo 

cada qual dentro da esfera social. “Verdadeira bússola interna que nos permite orientar 

no espaço social e assimilar aí espontaneamente aqueles que o partilham, o habitus 

define um estilo de vida comum ao conjunto daqueles que ocupam uma posição social 

semelhante. Maneiras de conviver com os outros, de se comportar, de se vestir, de 

comer e de se preocupar com a sua forma e as suas formas, opiniões políticas e crenças 

filosóficas, preferências estéticas que participam em estilos de vida particulares” 

(Campenhoudt, 2003: 169).  

Alimentadas pelo meio social, educacional e cultural envolvente, as disposições 

constitutivas do habitus conduzem o indivíduo a assimilar uma interpretação do mundo, 

de um modo particular, mediante a interiorização duradoura de um habitus. 

Verdadeiro regulador das relações sociais, ou mesmo “gramática geradora de condutas” 

(Bourdieu, 1974: 355), o habitus constitui um conjunto de disposições indutoras, por 

exemplo da aproximação de certas pessoas e o afastamento a outras, sem que para tal 
                                                           
44 Para Bourdieu, citado por Wacquant, (2004: 37) “a prática não é nem o precipitado mecânico de 
ditames estruturais nem o resultado da perseguição intencional de objectivos pelos indivíduos mas antes o 
produto de uma relação dialéctica entre a situação do habitus, entendido como um sistema de disposições 
duráveis e transponíveis que, integrando todas as experiências passadas, funciona em cada momento 
como uma matriz de percepções, apreciações e acções e torna possível cumprir tarefas infinitamente 
diferenciadas, graças à transferência analógica de esquemas adquiridos numa prática anterior”. 
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tenhamos de dizer ou fazer grande coisa. Mas, então porque razão nos aproximamos 

mais facilmente de certas pessoas em detrimento de outras? - conseguimos um melhor 

entendimento e empatia com determinadas pessoas do que com outras? Tal ocorrência é 

justificada pela existência de um sistema de relações sociais delimitada por um habitus 

comum. É a partir do grupo social onde o indivíduo foi educado mediante a transmissão 

de pensamentos e de práticas que se irão formar conjuntos de esquemas práticos de 

percepção, apreciação e avaliação a partir dos quais serão construídas as práticas – 

opções – dos indivíduos.  

O habitus é então um sistema de disposições a partir do qual os sujeitos produzem as 

suas práticas. Para Bourdieu, (1972: 178-9), habitus é “um sistema de disposições 

duráveis e transferíveis que, integrando todas as experiências passadas, funciona a cada 

momento como uma matriz de percepções, apreciações e acções, e torna possível a 

realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de 

esquemas que permitem resolver os problemas da mesma forma e graças às correcções 

incessantes dos resultados obtidos, dialecticamente produzidos por estes resultados.”45 

Mas todo este processo de construção do habitus tem início num longo processo de 

socialização que começa nos primeiros anos de vida – habitus primário46 – mediante a 

incorporação de um conjunto de disposições geradas desde a primeira educação familiar 

e prolongando-se pelas restantes fases do processo de socialização através da produção 

de diferentes sistemas como a escola, o trabalho, o grupo de amigos ou os mass média – 

habitus secundários. Assim, todos os estímulos e disposições (maneira de agir e sentir) 

incorporadas no habitus, formado através da socialização familiar, irão repercutir-se na 

estruturação das experiências escolares as quais, por sua vez, tenderão a definir as 

experiências futuras incluindo desde a configuração/descodificação dos códigos 

produzidos pela indústria dos mass média até às experiências profissionais.  

                                                           
45 Da tradução, o habitus é “un système de dispositions durables et transposables qui, intégrant toutes les 
expériences passées, fonctionne à chaque moment comme une matrice de perceptions, d’appréciations et 
d’actions, et rend possible l’accomplissement de tâches infiniment différenciées, grâce aux transferts 
analogiques de schèmes permettant de résoudre les problèmes de même forme et grâce aux corrections 
incessantes des résultats obtenus, dialectiquement produites par ces résultats.” 
46 A família constitui um importante pilar de formação do sistema de disposições de inculcação do 
habitus primário. Para Almeida (1981: 248), “A unidade familiar é (…) depositária de heranças 
económicas e ideológicas que a constituem em lugar privilegiado de reprodução social e cultural”. 
Portanto, a formação do habitus primário “resulta quer da familiarização quotidiana com o mundo 
próximo de pessoas e objectos, quer do processo explícito de educação traduzido em estímulos e 
dissuassões”(op.cit.:248). 
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Acopladas duradouramente em cada indivíduo, estas “formatações” actuam de uma 

forma simultânea em todas as acções, de tal forma que, “o jovem quadro ambicioso será 

ambicioso em tudo aquilo que empreende, em negócios, mas também nas suas práticas 

desportivas e nas suas «conquistas» amorosas, por exemplo” (Campenhoudt, 2003: 

163). 

Estas condutas, vulgarmente justificadas como opções, tendências, “escolhas” da 

“vocação” e que, alegadamente foram suscitadas por um repentino despertar de 

consciência, não são mais do que o efeito do habitus enquanto “sistema de disposições 

inconscientes que constitui o produto da interiorização das estruturas objectivas e que, 

enquanto lugar geométrico dos determinismos objectivos e de uma determinação, do 

futuro objectivo e das esperanças subjectivas, tende a produzir práticas e, por esta via, 

carreiras objectivamente ajustadas às estruturas objectivas” (Bourdieu, 1974: 201-2). 

Portanto, sempre que os agentes sociais desenvolvem um sistema estruturado de 

acumulação de capital, é porque, contrariamente não detêm esse interesse inscrito na 

sua natureza, nem tão pouco decidiram de maneira reflexiva e racional interessarem-se, 

mas sim porque incorporaram esse interesse através de diferentes sistemas 

condicionados por opções e trajectórias distintas de onde resulta a incorporação no seu 

habitus de esquemas apreciativos e avaliativos47. É sob a influência destes ambientes 

diferenciados e dinâmicos por onde passa a trajectória de vida de cada indivíduo que se 

constrói o habitus estruturado (por meios sociais passados) e estruturante (de acções e 

representações presentes) enquanto reflexo das situações sociais que o produziram ao 

longo do tempo. 

 Daqui resulta uma verdadeira transformação operada pelo habitus na herança genética 

dos indivíduos, enquanto capacidade concreta para operar transformações. Neste 

sentido, a capacidade do habitus para operar transformações, vai sendo ajustado ao 

progresso da sociedade.  

Por outro lado, a construção de um novo sujeito social, cada vez menos influenciado 

pelas instâncias tradicionais de socialização – família e escola – em detrimento da 

emergência de novas tecnologias de informação e comunicação – computadores, 

                                                           
47 Estes esquemas apreciativos e avaliativos, enquanto princípios geradores de práticas foram, num 
primeiro momento adquiridos na socialização primária (educação parental) e enquanto estrutura 
generativa de práticas, conceitos e valores transmitidos de uma maneira involuntária e inconscientes, 
praticamente através das mesmas disposições generativas, asseguram a transmissão de práticas passadas 
para o presente. 
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telemóveis e internet – contribui para a produção de um novo habitus orientado pelas 

pressões modernas. Assim, a par da determinação influente das instituições sociais 

tradicionais48, deve ser considerado na construção de um habitus, os estímulos49 

decorrentes da constante mutação do mundo moderno e que configuram um habitus em 

permanente construção. 

 

3.3 Ethos 
 

É amplamente reconhecido pelos diversos quadrantes da estrutura social que, embora o 

sistema económico capitalista seja encarado por muitos como um motor que funciona 

sob a propulsão da cobiça de todos, não deixa de ser menos verdade que é graças a esse 

motor que se registam grandes sucessos no crescimento e aumento da produtividade no 

mundo moderno. Mas, ao considerarmos o capitalismo como mero sistema de 

maximização do lucro assente na propriedade privada do capital ou na escolha racional 

dos meios de produção baseada no proveito pessoal, estaríamos a relegar muito do que 

tornou o sistema tão bem sucedido no crescimento do produto e na criação de riqueza. 

Assim, considerações éticas, morais, valores, ideias, crenças e cultura não seriam de 

esperar que tivessem algum papel regulador nas nossas escolhas e actos. Pelo contrário, 

o funcionamento eficaz da economia capitalista está intrinsecamente dependente de 

fortes sistemas de valores e normas. Pese o capitalismo ser vulgarmente assimilado ao 

resultado de comportamentos gananciosos, não se deve subestimar a ética que subjaz ao 

conjunto de vectores que compõe o sistema e que aporta importantes contributos para os 

seus feitos. 

“Apesar da sua eficácia, a ética capitalista é, de facto, profundamente limitada nalguns 

aspectos, sobretudo relacionados com questões de desigualdade económica, de 

protecção ambiental e a necessidade de diferentes espécies de cooperação exteriores ao 

funcionamento do mercado. Mas, no seu interior, o capitalismo funciona efectivamente 

                                                           
48 Tem-se observado ao longo das últimas décadas uma mudança continuada dos estilos de vida da 
principal e mais influente estrutura de socialização primária – a família. As mudanças tecnológicas 
operadas têm induzido a uma fragmentação dos papéis da família e da escola, muito à custa da capacidade 
e dinamismo dos mass média na produção de novas referências culturais. 
49 O habitus não é um mecanismo autónomo e isolado que consiga por si só gerar acção. É necessária 
uma mola que necessita de um “gatilho” externo para poder gerar práticas. Não pode portanto, ser 
considerado isoladamente dos contextos sociais particulares, no interior dos quais evolui. 
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através de um sistema de ética que proporciona o horizonte e a confiança necessários 

para o uso bem sucedido do mecanismo do mercado e instituições conexas” (Sen, 2003: 

270). 

Mas, apesar da prevalência de um sistema capitalista, a sua eficácia na promoção do 

desempenho económico, tem, nos diferentes países, obedecido a diferentes experiências, 

dado que, à partida todos eles desenvolveram distintos códigos de conduta. 

Considere-se, como exemplo, o sucesso económico da grande maioria dos países do 

Médio Oriente, em especial do Japão a partir da II.ª Guerra Mundial50, mas também a 

Coreia do Sul, Indonésia, Taiwan e China, os quais têm suscitado importantes questões 

em matéria de configuração do capitalismo.  

Pese a longa duração da recessão económica que ainda se faz sentir, o Japão sempre foi 

visto como um grande exemplo de sucesso do sistema capitalista, muito à custa da 

prevalência de valores51 herdados de uma tradição cultural ancestral, em detrimento de 

uma individual obtenção do lucro.  

Este “ethos japonês”52 é dotado de características singulares que emergem de traços 

transmitidos e perpetuados ao longo da história do Japão, assentam na tendência para o 

                                                           
50 Durante o período que precedeu o fim da II.ª Guerra Mundial e pela exigência imposta por um Japão 
completamente devastado, floresceu no seio da estrutura empresarial japonesa um tipo de relacionamento 
entre trabalhadores e entidade patronal propício à obtenção de índices crescentes de produtividade e 
eficiência, nunca obtidos até então. Estimulou-se a lealdade e o espírito de dedicação dos trabalhadores 
para com a empresa, mediante a concessão de um conjunto de regalias que fidelizavam o trabalhador à 
empresa, tais como o emprego vitalício, melhoria dos salários e uma maior participação nas decisões que 
afectavam a vida de toda a organização. 
A construção de um verdadeiro clima social extensível à família e escola, reforça atitudes de 
responsabilidade compartilhada no serviço e de lealdade à empresa. Mais do que uma relação contratual, 
o emprego transporta uma ligação emocional como se fosse uma extensão da estrutura de relações 
familiares, com todas as conotações de aprovação moral e social. O homem passa a ser considerado como 
a figura central do processo empresarial. 
51 Valores como a honra, lealdade para com a família ou com o superior, união, solidariedade, respeito 
pelos mais velhos, disciplina, autocontrolo das emoções, o silêncio perante situações adversas, são 
representações e comportamentos regulados pelos códigos da cultura que moldaram a base das relações 
sociais específicas à sociedade japonesa. 
Assim, não restam dúvidas que a educação formal generalizada, a disciplina e obediência assentes num 
profundo respeito pelas autoridades constituídas, foram favoráveis ao crescimento económico e 
contribuíram para a construção de um ethos que reforça a identidade, orgulho e solidariedades nacionais.  
52 A austeridade foi ao longo da história uma conduta obrigatória constitutiva do ethos japonês. Com uma 
longa história de Guerras, a última das quais devastou quase por completo o sistema produtivo, o Japão 
viu-se na obrigação de assumir sacrifícios gigantescos. Em 1945 o sistema de transporte estava 
praticamente destruído. A alimentação escasseava e quando existia era racionada. Largos milhares de 
cidadãos sobreviventes passaram fome. Também neste período de pós-guerra escasseavam políticas 
económicas que subsidiassem a aquisição de casa própria, o que forçou os japoneses a adoptarem 
medidas de resistência ao consumo, poupando a vida inteira para, no final, comprarem um apartamento 
com áreas exíguas. 
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cumprimento de padrões de conduta baseados em regras que atravessam todo o 

conjunto de relações sociais. 

A perseverança, a audácia, força e coragem para tornear as adversidades ocasionadas 

pelo destino, traduzem valores de um ethos cultural japonês que muito tem contribuído 

para que, colectivamente, se possa atingir a harmonia. A institucionalização de valores e 

de ideais sociais partilhados por uma consciência colectiva, permite unir o indivíduo às 

condições objectivas que o rodeiam. Para além das motivações económicas que, neste 

contexto sócio-cultural têm um contributo muito maior que a maximização do lucro, 

existem evidências concretas de outras motivações, de origem étnico e cultural. A 

prevalência de códigos de cooperação e de conduta produzidos racionalmente em torno 

da partilha de um projecto comum leva ao sentimento de responsabilidade, muitas das 

vezes, exigindo o sacrifício da própria vida pessoal. Muitos destes valores e padrões 

culturais que inevitavelmente permitiram ao Japão efectuar um salto para a 

modernidade, podem ser identificados sob influência de uma ética confuciana53, 

segundo a qual, o homem deve tentar estabelecer uma relação de harmonia e cooperação 

com o universo. A aceitação das adversidades, a par de um firme desejo de vencer, é 

uma das virtudes que conduz o homem à harmonia e a cooperar com os que o rodeiam. 

                                                           
53 Considerado como o mais influente filósofo chinês, Confúcio (Kung-fu-tzu), (551-479 a.c) mantém 
uma enorme influência em países como Taiwan, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Malásia e República 
Popular da China. O seu pragmatismo levou, a partir de 1982, à criação de uma disciplina sobre a ética, 
passando desde então a fazer parte do curriculum escolar em Singapura, para além de grande parte dos 
empresários e homens de negócios estudarem Confúcio. 
Considerado um virtuoso pela sua integridade e honestidade, Confúcio detinha uma forte predisposição 
para apoiar as instituições que garantissem a justiça e a ordem: a família, a hierarquia, os mais velhos e o 
Estado justo. O respeito pelo dever, pela hierarquia e pelos rituais seria capaz de produzir homens 
respeitadores da cultura tradicional, seguidores do Bem e da Justiça, executores dos deveres e das 
obrigações e reverentes para com as autoridades legais e os mais velhos. As cinco virtudes defendidas por 
Confúcio – caridade, justiça, propriedade, sabedoria e lealdade – continuam a ser apreciadas como 
condição necessária para o auto-esclarecimento e melhoria do ser humano. Mas para se apreciar estas 
cinco virtudes deverá prevalecer uma educação para todos e ao longo da vida, como se tratasse de um 
processo sem fim. “Conduzir a vida de forma virtuosa é tratar de adquirir conhecimento e competências, 
trabalhar arduamente, não gastar mais do que o necessário, ser paciente e perseverante. Consumir de 
forma ostensiva é mal visto, assim como perder a calma. Impõe-se moderação relativamente a todas as 
coisas” (Hofstede, 2003: 194). 
O homem educado é íntegro, benevolente, obediente e respeitador e por conseguinte, consegue afastar as 
práticas de má índole. A arrogância e o fanatismo são atributos dos ignorantes. O facto de as diversas 
comunidades Chinesas, dispersas por todas os recantos do mundo, atribuírem tanta importância à escola e 
à educação é, certamente, um reflexo da força da tradição confuciana. 
O gosto pelo trabalho, o apreço pelo investimento e pela poupança e o amor à escola traduzem opções 
comuns à maioria dos países do Médio Oriente e explicam, em parte, o sucesso alcançado por esses países 
na qualificação dos recursos humanos e no desenvolvimento das suas economias. 
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Para a cultura oriental, o aperfeiçoamento das virtudes pessoais54 tem um significado 

positivo, pois é considerado um sinal de maturidade. Estes distintos traços 

motivacionais, sobre os quais se fundou o ethos japonês e que introduzem uma 

tendência para o obreiro trabalhar o mais que puder, poupar ao máximo e prescindir de 

bens considerados supérfluos, regulados por uma conduta prudente, permite apontar 

para a existência de motivações de tipo não lucrativas em muitas actividades 

económicas no Japão. Apesar de frequentemente ignoradas na economia 

contemporânea, as motivações de tipo não lucrativo não deixaram de ter um papel 

preponderante no desenvolvimento do espírito capitalista.  

Mas, como refere Sen, (2003: 273) “o Japão não é, de modo nenhum, o único exemplo 

de uma ética específica dos negócios que promove o sucesso do capitalismo. Os méritos 

do trabalho desinteressado e de vocação à empresa no aumento da produtividade têm 

sido considerados determinantes para as realizações económicas em muitos países do 

mundo e há muitas variedades de códigos comportamentais mesmo entre os países 

industriais mais desenvolvidos”. 

Observa-se, contudo, que de entre a diversidade de códigos comportamentais existentes, 

aquele que garante maior transparência no funcionamento de uma economia capitalista 

é seguramente a confiança mútua na partilha e uso de regras entre os intervenientes. O 

alicerce de laços de confiança assentes na perseverança, seriedade e palavra, traduz um 

ingrediente importante no sucesso de trocas comerciais e no desenvolvimento do 

mercado. Para além da existência de eficientes e adequadas instituições que traduzam 

uma defesa imparcial dos direitos decorrentes dos contratos, é sempre preferível a 

partilha de uma ética de conduta que torne exequíveis os contratos negociados sem ter 

                                                           
54 Para muitas das sociedades orientais, perder uma postura de dignidade equivale a perder os olhos, o 
nariz, os dedos das mãos ou dos pés. Por vezes a extrema sujeição de rigorosos valores de conduta moral, 
tem contribuído para despoletar o fenómeno actual do suicídio. 
Na era da globalização onde o valor económico é superavaliado atribuindo classificações aos indivíduos 
vencedores e perdedores, os quais em resultado da recessão económica ou (re)estruturação de empresas, 
despedimento ou redução do número de efectivos, são atirados para o desemprego, face ao qual está, por 
vezes associado um deficitário sistema de protecção social. A defesa da honra perdida, induz os 
indivíduos, por vezes, a adoptarem como saída o suicídio. Este tem sido claramente um acto “aceite” dado 
que traduz a solução possível para se livrarem dos problemas originados por uma repentina privação 
económica e social. Mas, o Japão falhou ao não desenvolver os motivos para a defesa da vida que 
qualquer membro da sociedade pode recorrer para justificar a sua existência. Os problemas originados 
pela recessão económica, os baixos níveis de protecção social, as doenças, o pessimismo, todos fazem 
parte do mesmo problema, pelo qual a sociedade é, acima de tudo, responsável.  
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que, para o efeito, recorrer à instauração de processos litigiosos para obter o 

cumprimento dos mesmos. 

A adopção de regras de comportamento fundada em princípios morais revela-se 

preponderante não só no estabelecimento de relações sociais como também na 

confiança recíproca de relações económicas. A este respeito Adam Smith, citado por 

Sen, (2003: 283-84), refere que: “Muitos homens comportam-se com grande decoro e, 

ao longo de toda a sua vida, evitam qualquer grau de desonra merecedor de reparo, 

homens que talvez, nunca deixaram mesmo de estar ao nível de uma atitude de decência 

que funda a nossa aprovação da sua conduta, antes agiram unicamente de acordo com 

uma atenção ao que consideravam serem as regras de comportamento estabelecidas”. 

 

Neste caso, os indivíduos seguem um comportamento irrepreensível, transmitido de 

geração em geração e que mais não traduz que uma forma de agir e pensar de acordo 

com os costumes estabelecidos como se de um convénio se tratasse. Reproduzem-se os 

hábitos herdados dos antepassados. 

Para além da sua utilização generalizada na conduta de relações sociais, todo o sistema 

económico do qual o capitalismo faz parte, funda igualmente o seu adequado 

desenvolvimento em algumas exigências de comportamento ético. 

 

Enraizado em cada ser humano ou na cultura de cada grupo ou comunidade, o ethos 

traduz a dimensão prática da vida, a maneira de compreender e organizar a conduta, 

precedendo a qualquer regulamentação ou norma moral instituída. O ethos é assim o 

alicerce que sustenta o humano como fonte dinâmica e não estática a partir do qual 

emerge a diversidade de culturas e religiões. 

De facto, as características de espírito, moral, ideias, crenças e valores têm um alcance 

muito significativo como influência sobre o comportamento dos indivíduos.  
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3.4 Alguns traços característicos da personalidade Portuguesa. 
 

A cultura de um povo55, em particular a do povo Português, desenvolveu-se a partir do 

grau de persistência que apresenta ao longo da sua história, cujas características se 

enraízam nos traços da personalidade do “Ser” Português. Para este concorrem 

explicações que abordam as singularidades sócio-espaciais que podem ser endógenas ou 

exógenas, territoriais, económicas, culturais ou religiosas. Da conjugação destes e de 

outros factores nasce um produto cognitivo com efeitos praticamente infinitos. Poder-

se-ia julgar que a abordagem dos traços culturais de um grupo considerável de 

indivíduos poderia ser caracterizada com recurso à análise comparativa a um outro 

grupo presente numa realidade cultural e sócio-espacial distinta daquela. 

O risco que se corre ao analisar as feições da personalidade cultural Portuguesa é de 

cairmos num proeminente subjectivismo por falta de conhecimento profundo e idêntico 

com outras culturas, o que dificilmente acontece. 

Mas, pelo facto da personalidade Portuguesa ser um produto resultante da conjugação 

de inúmeras características particulares, não é possível que a singularidade cultural 

possa disponibilizar vectores comparáveis. 

 

Para tentar alicerçar a base epistemológica do conhecimento dos traços culturais da 

personalidade Portuguesa, reconhecendo, porém, o tão difícil que é excluir os perigos 

resultante do subjectivismo que, forçosamente nos condiciona, é preciso analisar tanto 

quanto possível, fundamentos de credibilidade e objectividade. 

Os factos históricos sobejamente analisados e revistos por sucessivos investigadores, 

contribuem para esboçarmos alguns traços característicos, principalmente quando se 

manifestam com certa persistência ao longo do tempo. A língua, a evolução das 

instituições, as relações de poder, as tendências sociais, as tradições, costumes, a fé, 

fazem de Portugal um território dotado de características singulares com uma cultura 

própria, bastante homogéneo. 

 

                                                           
55 Utilizamos para o efeito a definição de Vitorino Magalhães Godinho, citado por Silva (1988: 27), para 
quem a cultura traduz «uma integração de maneiras de sentir e de pensar e de propensões a agir, segundo 
valores, normas e regras, agulhadas por símbolos e signos, orientados por padrões de mentalidade e acção 
que carrilam as condutas», a matriz cultural de um povo ou país constitui o pilar do seu desenvolvimento.                              



73 
 

O sentimento de saudade é sem dúvida alguma um daqueles traços que não oferece 

qualquer margem possível de comparação com outras culturas. “É uma dor da ausência 

e um comprazimento da presença, pela memória. É um estar em dois tempos e em dois 

sítios ao mesmo tempo, que também pode ser interpretado como uma recusa a escolher: 

é um não querer assumir plenamente o presente e o não querer reconhecer o passado 

como pretérito. Do ponto de vista da actividade, é um acelerador combinado com um 

travão simultâneo” (Saraiva, 1996: 84). É efectivamente um sentimento carregado de 

grande complexidade por transportar em si uma insubstimável fraqueza face 

agonia/angústia do presente por oposição a um quase perpétuo êxtase do passado. Está, 

por certo, revestido de duplicidade ambivalente onde conflui, paradoxalmente, 

sentimentos antagónicos/contraditórios pouco abonatórios/propícios em prol da acção o 

que contribui para que a personalidade Portuguesa apareça face a outras culturais 

ocidentais, como desorientada e contraditória. 

O sentimento de saudade, está intimamente ligado ao sentimento de afecto que se criou 

a tudo o que nos rodeia física ou simbolicamente, aos lugares e pessoas, aos tempos e 

memórias que ficaram distantes, característica de um amor “que arde sem se ver”. 

 

Para Gil (2005: 51-52) “ O português habita numa espécie de bola de afecto que faz 

com que cada separação mínima de um ente querido pareça enorme, longa e longínqua. 

Separar-se um dia, dois, uma semana ou mesmo umas horas pode suscitar uma dor 

imensa, uma imensa saudade. Aquela tia que ficava a dizer adeus, adeus, adeus, 

abanando sem fim o lenço à janela para a sobrinha que ia todas as manhãs para o 

trabalho ali ao lado, pelo passeio, até ao virar da esquina…”. 

 

O “Amor de Perdição” de Camilo Castelo Branco é certamente um dos textos literários 

que melhor simboliza o sentimento trágico associado ao amor-paixão, perseguido de 

forma ilimitada mediante impulsos que cegamente orientam o coração. A permanente 

impossibilidade da sua concretização em face de sentimentos conflituosos, de 

entusiasmos e paixões desmedidas e ilimitadas, evidencia a auto-destruição, cuja saída é 

a morte, transcendência do amor na impossibilidade de se concretizar em vida. 

Prevalece em toda a obra um sentimento dramático e trágico, onde o amor ideal, 

verdadeiro, ilimitado só se concretiza na morte. Este sentimento, igualmente presente 
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em outros autores, como Almeida Garrett, caracteriza o “Ser” Português ao ponto de ser 

utilizado, quase como troça, pelos nossos vizinhos castelhanos e que deu lugar a um 

epigrama de Lope de Vega citado por Saraiva (1996: 85). 

 

“A um português que lloraba 
Preguntaron la ocasión. 
Respondió que el corazon 
y que enamorado estaba. 
Por minorar su dolor, 
Le preguntaron de quién? 
Respondió: - Pues de ninguén 
Lloro de puro amor”. 

 

A partir da proeminência de um sentimento de permanente saudade, entrelaçado com a 

figura do amor idílico, nasce o fado, enquanto expressão popular deste sentimento de 

saudade e tristeza que faz do “Ser” Português uma criatura efectivamente muito 

complexa.  

Entendo o espírito e musicalidade do fado como uma tentativa de tornar melodioso – 

quiçá mais profundo – o aspecto triste do sentimento de saudade e de amor, ao qual está 

intrinsecamente ligado o culto dos mortos. A expressão mais evidente, desta forma de 

culto, é a grande devoção demonstrada pelos católicos Portugueses à virgem Maria. 

Constroem-se por todo o lado, pequenos nichos com a figura da virgem, como prova da 

grande devoção da comunidade católica, enquanto que aos mortos se lhes coloca, à 

beira das estradas, nos cemitérios das aldeias e cidades, símbolos que, apesar da 

passagem do tempo, não deixam cair em esquecimento todos aqueles que já partiram. 

Mas é nas relações económicas que chegaram até nós através de relatos que a História 

conservou que melhor conhecemos e interpretamos os traços do comportamento do 

povo Português. 

Para Saraiva (1996) apesar dos nossos antepassados terem sido os verdadeiros 

precursores do mercado mundial em grande escala, através da exportação de especiarias 

oriundas do Oriente, o açúcar do Brasil, os escravos, o ouro de Minas, o café do Brasil e 

de Angola, etc, onde Lisboa ocupava um lugar nevrálgico do comércio internacional, 

nunca, em momento algum, foram acumuladas riquezas, suficientemente significativas 

para formar um grande polo capitalista. As razões encontramo-las em inúmeros relatos 

retirados a partir dos seus directos protagonistas. 
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“No reinado de D. Afonso III (1348), disposições várias, de lei geral e das 

municipalidades, tentavam prender à terra e coagir ao trabalho os braços úteis, porém 

debalde. Nas cortes, a cada reunião, se fazem ouvir as reclamações. Não faltava gente 

ociosa, a manter-se de esmolas, e a encontrar refúgio nos hospitais e albergarias. Uma 

lei de Afonso III manda castigar com açoites esta forma de vadiagem, e impõe certas 

penas aos que a protegerem” (Azevedo, 1988: 18). 

 

Comparativamente e nesta mesma década (1348), em Inglaterra, o princípio de actuação 

sobre a população mendiga era completamente distinto daquele que por cá se 

apregoava. A ordenação chamada “Estatutos dos Trabalhadores determinava serem 

abrangidos a servir pelo salário usual aqueles indivíduos que, sem meios de 

subsistência, se pudessem considerar aptos para algum mister. Dar esmola a mendigos 

válidos importava em pena de cadeia” (Azevedo, 1988: 19). 

Para além de um castigo mais severo – pena de cadeia em vez de açoites – com o intuito 

de desincentivar ou mesmo eliminar por completo a vadiagem, existia em Inglaterra um 

Estatuto dos Trabalhadores que regulava a actividade, mantendo ordem e disciplina na 

mão-de-obra disponível. 

Pese a existência de um significativo distanciamento temporal, permanece no (actual) 

povo português um estado de quase perpétua inércia e imobilismo, defeitos próprios das 

sociedades menos desenvolvidas e que mais não contribui para a frágil economia em 
56que mergulhamos: “absentismo no trabalho, inércia, dificuldades na formação e na 

aprendizagem, lentidão, falta de competitividade. Como se tivéssemos sido atingidos 

por uma doença que nos deixa diminuídos, nos exangues, com um défice de força vital” 

(Gil, 2005: 84). 

O gosto pela aventura, despoletado pela epopeia marítima, veio afastar, ainda mais, da 

actividade agrícola, importante força de trabalho que viria a juntar-se ao crescente 

número de mendigos. 

“Nas cortes de 1490 pedem os Concelhos uma lei, pela qual os filhos de lavradores 

sejam igualmente lavradores e não tomem outro ofício, sob pena de açoites e degredo. E 

davam por motivo o acharem-se muitos casais e terras ao abandono” (Azevedo, 1988: 
                                                           
56 Segundo Saraiva (1996), a terrível praga que varreu a Europa em 1347 e em 1351, designada por Peste 
Negra, e que na Inglaterra permaneceu endémica até meados do século XVII, teve como uma das suas 
repercussões a falta de mão-de-obra para a indústria, facto que permitiu a aplicação da pena de chicote 
para os vagabundos, escravatura para quem se negasse a trabalhar. 
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20). Tal não viria acontecer. O entusiasmo pela aventura marítima, na descoberta de 

novos territórios e culturas, mas fundamentalmente de novas fontes de riqueza, era mais 

forte. 

A saída de população activa, ditou a necessidade de repor a mão-de-obra perdida, 

recorrendo para o efeito ao negro escravo colocado em lugares onde escasseava o 

jornaleiro. 

“Em 1473, pedem as cortes que se não permita levar para fora do reino os que vinham 

da Guiné, porque com eles se faziam terras novas, se rompiam matas, se secavam pauis” 

(Azevedo, 1988: 20). 

Mas uma agricultura desenvolvida por mão-de-obra sem qualquer hábito de trabalho, 

desconhecedora dos meios e técnicas de cultivo, dificilmente haveria de 

progredir/prosperar. “De fora vinha o trigo, o centeio, o queijo, a manteiga, da mesma 

forma os ovos, as galinhas (…) Para que perder tempo em produzir e colher estas coisas 

de valor medíocre, quando bastava atravessar o oceano para arrecadar tesouros?” 

(Azevedo, 1988: 21). 

Pese a distância de séculos que separam aquela realidade da actualidade, perdura, no 

seio da mão-de-obra agrícola, – é certo que por razões distintas – quase o mesmo 

princípio condutor de desmotivação pela actividade. 

Ao longo dos últimos quinze anos a invasão de produtos oriundos da Comunidade 

Europeia, com especial relevo para a vizinha Espanha, os quais concorrem com preços 

mais baixos, tem influenciado um contínuo abandono e declínio da actividade agrícola. 

Não é difícil encontrar as razões. “É na década de 1880 que Portugal começa 

verdadeiramente a sentir o preço da sua dependência, porque, apesar do crescimento do 

sector agrícola, a lentidão quer da propagação técnica, quer da alteração das condições 

sociais da produção agrícola, redunda na perda dos mercados externos, que países de 

outros continentes vêm a conquistar: as condições de produção permitem-lhes vender 

produções idênticas a um preço inferior ao oferecido em Portugal” (Lains, 1986: 331, 

332). À semelhança do que acontecia no século XIX, também nos tempos actuais 

persiste uma certa atitude passiva sobre os factores de competitividade. Para que perder 

tempo e dinheiro em produzir bens que no mercado se impõem pelo seu valor e 

qualidade competitiva, quando da vizinha Espanha chegam mais baratos? 



77 
 

A adesão de Portugal à União Europeia, alterou o nosso mapa geográfico, as nossas leis, 

a nossa economia, o comércio e a livre circulação de bens pessoas e serviços, afectando 

o emprego e o investimento. Desapareceram alguns comportamentos ancestrais, alguns 

dos quais ligados ao controle e fuga de bens alfandegários. “Mas se a Europa entrou em 

nós, nós ainda não entramos na Europa. Às transformações económicas e tecnológicas 

que a comunidade Europeia impõe ao nosso país, nós respondemos com uma resistência 

(sobretudo passiva) que se apoia em velhas estratégias de «inteligência de 

sobrevivência», que têm décadas, talvez séculos. 

Moldadas em estratos inconscientes, elas condicionam os principais reflexos de defesa, 

constituindo uma verdadeira barreira ao «desenvolvimento» ” (Gil, 2005: 71). 

 

O desenraizamento de um povo predominantemente agrícola, com grandes ligações à 

terra, para paragens cada vez mais longínquas, transformou por completo o povo 

Português. O sentimento de aventura, rapidamente contagiado pelos primeiros 

navegadores, transformou os nacionais, dispostos ao risco pelo lucro fácil e imediato, 

sem grande esforço, por oposição ao trabalho laborioso e perpétuo ligado ao cultivo da 

terra. 

A procura fugaz e irracional do proveito fácil, conduziu a que muitas empresas não 

acautelassem a relação custo-proveito, retumbando num completo descontrolo das 

contas acabando por encerrar face à impossibilidade de liquidar os empréstimos 

contraídos. A par destes aspectos, desenvolveu-se uma outra característica, ainda com 

bastantes consequências na sociedade Portuguesa actual, ligada fundamentalmente à 

forma, mais ou menos ardilosa/astuciosa de escapulir às regras, normas e códigos que 

regulam a vida em sociedade. O contrabando e fuga/contorno às normas legais são disso 

um bom exemplo, como a história nos indica. 

“Nos portos principais, os capitães expediam por sua conta embarcações de cujos 

carregamentos nem eles nem os seus apaniguados que a bordo iam, nem os naturais seus 

protegidos, pagavam nas alfândegas locais os direitos, quer de saída quer na torna-

viagem “ (Azevedo, 1988: 162). 

Outra forma de apropriação indevida de valores, já naquela época de uso frequente, era 

através das “falsificações nas folhas de pagamento às tropas, dando como presente 

número de soldados que só existiam no papel” (Azevedo, 1988: 163). 
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Subsiste, ainda hoje, muitas outras formas, certamente mais sofisticadas e complexas, a 

que o povo vulgarmente apelida por prática do «desenrasque» de não cumprimento da 

lei57 num “regime de permissividade, de negligência e desorganização no que respeita 

aos mecanismos de inspecção e coação do cumprimento efectivo da lei. Regime que 

atinge todos os domínios, desde a validade dos atestados médicos até à fuga ao fisco” 

(Gil 2005: 86). 

O contrabando, outra das práticas mais vigentes nas relações económicas com o 

exterior, ao longo dos vários períodos da história de Portugal, assume repercussões que 

ainda hoje se fazem sentir. O contrabando de especiarias foi, durante décadas, uma 

prática generalizada, passando pelos trabalhadores que directamente manuseavam a 

matéria-prima até àqueles a quem competia, precisamente, impedi-la. «Não deixem 

passar a pimenta e drogas (manda dizer o rei D. Afonso III a D. João de Castro), porque 

sou informado que os mesmos que as hão-de guardar e vigiar são os que as passam» 

(Francisco Rodrigues Silveira, autor do escrito publicado por Costa Lobo com o título 

de “Memórias de um Soldado da Índia”, citado por Azevedo, 1988: 372). 

Uma outra característica vigente naquela época era, tal como na actualidade, a 

importância que se dava aos sinais exteriores de riqueza e de luxo58, vida afortunada, 

adoptada por muitos burgueses. “A vaidade de possuir muita terra, numerosa 

escravatura e clientela submissa de agregados e rendeiros, impelia à presunção habitual 

e à vida faustosa. De onde provinha endividarem-se largamente alguns destes 

magnates” (Azevedo, 1988: 259). 

Para muitos, aquilo que se conseguia trazer das colónias, o proveito de um solo rico, o 

trabalho realizado por mão-de-obra maioritariamente negra e as condições climatéricas 

favoráveis, era suficiente para se seguir um estilo de vida despreocupado, pouco 

ambicioso e racional, onde as preocupações futuras não se colocavam/não existiam. “Os 

Portugueses passavam no estrangeiro por presunçosos e inclinados à boa vida. Como 

                                                           
57 A tendência para o não cumprimento da lei obedece a uma lógica de esperteza e desenrasque. Como a 
lei deixa sempre um espaço de subjectividade pela possibilidade de diferentes interpretações do seu 
significado, permite deste modo encontrar salvaguardas para o desrespeito da mesma. “Daí a verdadeira 
repugnância em cumprir as leis – que não deriva de um qualquer espírito de rebeldia ou de negação do 
poder, mas da vocação lusitana para o não-acontecimento. De resto, essa repugnância está tão entranhada 
que só do lado do cidadão, mas também do lado do poder se manifesta. Em Portugal não se cumpre a lei 
quando se pode, mas pouco se faz para a fazer cumprir” (Gil 2005: 85). 
58 “À lógica da poupança seguiu-se, sem mediações, a lógica do consumismo e do desperdício. À 
pequenez tradicional sucedeu uma escala variável que vai do grande ao descomunal” (Gil 2005: 70). 
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tais os descreve a instrução do Ministério Francês ao embaixador, abade de Mornay, em 

1714” (Azevedo, 1988: 401). 

Toda a riqueza conseguida, rapidamente se dissipou pelos vários cantos do mundo, 

cujos principais beneficiários Ingleses e Holandeses retiraram grandes proveitos ao 

investir em indústrias de importância estratégica, como o ferro por exemplo. 

A riqueza que passou pelos portos nacionais careceu de estratégia bem definida, 

mediante a qual fosse possível criar investimento proporcional ao volume de 

investimento que era efectuado em cada deslocação. 

Pese grande parte do comércio mundial ter sido dominado por Portugal, pelo menos, ao 

longo dos séculos XV e XVI, fomos sempre uma fraca potência económica com uma 

balança comercial quase sempre deficitária, tendo chegado ao século XX num dos 

últimos lugares do capitalismo europeu. 

O problema económico de Portugal, sempre teve raízes profundas no próprio “Ser” 

Português. Capacidade administrativa muito ineficiente, um império colonial 

desproporcional, vasto na sua dimensão e longínquo em termos de distância, fizeram 

dele inatingível pelas dificuldades de o povoar, explorar, gerir e defender. Um povo 

mais vocacionado à aventura, à vida faustosa, habituado a ganhos fáceis e 

empreendimentos pouco duradouros, do que propriamente a um trabalho monótono mas 

duradouro, fizeram dele um aventureiro, sem aventura. 

Tome-se, por exemplo, o afoite/dedicação dos nossos agricultores na produção de castas 

de elevada qualidade com o propósito de produzir vinho generoso como o vinho do 

Porto. Os homens de negócios Portugueses, principalmente estes, não tiveram iniciativa 

ou mesmo visão estratégica para comercializá-lo. Actualmente e desde sempre, as 

principais marcas comerciais são Inglesas, detidas quase maioritariamente por estes 

(Gonçalves, 2003). 

Dificilmente poderemos encontrar razões para este fenómeno em domínios 

exclusivamente económicos, uma vez que oportunidades não faltaram de acumulação de 

riqueza cuja origem era vasta e diversificada. Ainda hoje se constata a perda para 

terceiros do controlo de riqueza por nós descoberta. O Brasil, apesar da sua riqueza 

nacional, contínua a ser explorado por grandes multinacionais com sede no estrangeiro. 

Angola, outro exemplo da perda de controlo da riqueza produzida no seu vasto e 

proveitoso território.  
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Devemos, portanto, tentar encontrar as razões de tal perda e controlo da acumulação de 

riqueza no desenvolvimento de um sentimento invisível e imperceptível de profunda 

inércia que tolhe a força motriz do povo português. Segundo Gil (2005: 117) 

“Continuamos a acreditar pouco em nós, apesar de, ainda há pouco, antes da recessão 

económica59, ostentarmos inúmeras razões para nos sentirmos orgulhosos, contentes, 

valorizados. E porque não o somos? Porque continua vivo, no fundo de nós, o pequeno 

mais insistente, permanente e obsessivo temor e tremor que nos impede de ser alegre? 

Será que vencemos ainda o antigo mal-estar em que vivia o povo português? Que mal-

estar?”. 

 

Por toda a Europa e do mesmo modo também em Portugal, sempre existiu classe média 

ligada ao comércio, indústria, serviços e agricultura, bem como mendigos e indigentes 

que se habituam aos vários sistemas de protecção social cada vez mais frágeis e 

vulneráveis. Também sempre existiram clérigos e fidalgos cuja filosofia de vida 

dificilmente interfere na dinâmica económica nacional. O que parece não ter surgido 

com peso e expressão significativamente forte foi o espírito do burguês, dotado de visão 

estratégica sobre a gestão do capital financeiro. A classe burguesa utiliza o dinheiro 

como algo abstracto e dinâmico, através do qual a acumulação resultante deve dar lugar 

a um novo investimento, de forma a gerar mais dinheiro para prosseguir novamente 

neste processo de acumulação versus investimento. Deste modo, faz notar Saraiva 

(1996: 95), citando A. Sérgio (História de Portugal I): “ O que depois da legislação de 

Mouzinho se viu implantado no nosso país não foi afinal o liberalismo económico 

verdadeiramente criador e produtor, isto é, o capitalismo dos empresários e Industriais e 

agrícolas, foi essencialmente o do parasitismo e do jogo – o dos recebedores de rendas, 

o dos simples agiotas, o dos especuladores da bolsa, unido ao sistema do comunitarismo 

do Estado”.  

Para Reis (1993: 183), o papel da burguesia no processo de desenvolvimento 

oitocentista era de forma geral desfavorável. “Em termos de comportamento, esta 

caracterização negativa tem focado a fraca apetência pelo risco das inovações e pelo 

investimento em novos sectores, evitando por isso as aplicações de cariz mais 

desenvolvimentista, como a indústria e as minas. A burguesia portuguesa preferiria a 
                                                           
59 Para Gil (2005: 118), “Vivemos num espaço (mental, social, de vida) circunscrito por limites, mas onde 
não se distingue o que nos limita.”  
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actividade mercantil e a especulação fundiária e financeira, que possibilitavam um lucro 

menor, mas seguro. Além disso pretendendo constituir uma nova aristocracia, esta 

burguesia não resistiu à imitação dos padrões de consumo da velha nobreza e mostrou-

se propensa aos gastos perdulários e à aquisição de palácios e terras basicamente como 

meio de elevação e prestígio social. Na ausência de uma autêntica burguesia, capitalista 

e empreendedora, o que não se imobilizava em rendas e empréstimos ao estado era 

desbaratado em consumos excessivos e ostentatórios, ficando um saldo para 

investimento produtivo demasiadamente pequeno para arrancar o País à sua miséria 

ancestral”.  

 

Não será, certamente necessário, procurar na actuação dos burgueses e capitalistas 

nacionais a ausência de um espírito de empreendedorismo, para compreender as 

limitações do desenvolvimento Português. 

O reflexo das limitações de grande parte dos nossos agricultores poderá, com as devidas 

adaptações, ser extensível a muitas outras actividades de crucial importância. O 

agricultor médio possui uma visão limitada da sua actividade. Fica “preso” a um 

rendimento que lhe permita garantir, para si e os seus familiares, a sobrevivência. 

Quando muito utiliza o rendimento auferido ao longo dos anos, para adquirir mais um 

pedaço de terra que no futuro ficará ao abandono. 

Quanto ao empresário médio, em número maioritário entre a nossa estrutura 

empresarial, direcciona as mais-valias para a aquisição de conforto e bem-estar, 

divertimento, fundamentalmente para a ostentação de bens que lhe permitam garantir 

uma certa admiração – ou mesmo vaidade/opulência – no meio em que se insere. 

“Nas sociedades capitalistas ocidentais existem camadas para quem a multiplicação do 

capital, indefinidamente, comum num jogo, é um fim em si mesmo, a isso se 

sacrificando o prazer, o luxo e até por vezes a comodidade – e é esta condição do 

capitalismo propriamente dito que entre nós parece faltar tradicionalmente” (Saraiva, 

1996: 96).   

É esta outra feição que nos distancia das sociedades mais ocidentais, mais racionais e 

metódicas. Outra característica intrínseca ao “Ser” Português pode ser encontrada 

naquilo a que vulgarmente apelidamos de brandura dos costumes. Pese ser uma 

característica de difícil precisão, há delas circunstâncias objectivas, historicamente 
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testemunhadas. É exemplo a abolição da pena de morte. Portugal foi um dos primeiros 

países a abolir a pena de morte, decorria o ano de 1867. Ou ainda, o que acontece com 

as corridas de touros. Dentro do território nacional não é permitido matar o touro – 

salvo algumas excepções que nunca o chegaram a ser verdadeiramente – e nas lides 

tauromáquicas este é embolado para não correr o sangue, pois o fluxo que liberta 

poderia chocar alguns espectadores mais sensíveis. 

Temos portanto, uma forma complexa de sentir tudo aquilo que racionalmente colide 

com afectividade e saudade, traços que acabam por dominar a racionalidade dos nossos 

sentidos. “Estarão lembrados do grande ajuntamento do Povo de Lisboa no 1.º de Maio 

de 1974 após a queda de um regime que durava há quarenta e oito anos. Foi uma 

romaria pacífica a que só faltou o santo; as flores davam-lhe um ar campestre e festivo; 

quase não se ouviram palavras de ódio e agressão contra os vencidos, o que é notável 

em alterações políticas deste tipo, onde os vencidos costumam ser insultados pelo que 

fizeram e pelo que não fizeram. Foi um dos mais flagrantes e irrecusáveis exemplos do 

comportamento do povo português” (Saraiva, 1996: 101). 

São formas de ser e de estar na vida sem grande propensão para análise 

intelectual/racional/e objectiva das coisas, com prevalência da emotividade, uma 

constante que acompanha o batimento cardíaco, isto é, erradia para o interior da 

personalidade. 

Uma outra característica comum, é aquilo a que poderíamos chamar de constante 

inconformidade de relação com o espaço, ou por outras palavras, o querer estar onde 

não se está, isto é, a mente está espacialmente separada do corpo, com a imaginação a 

encarregar-se dos separar. Estamos constantemente a alimentar a imaginação, os 

sonhos, projectando para outros ambientes e espaços temporais a nossa existência. É 

quase como perpetuar o estado de saudade e viver, simultaneamente, em dois tempos e 

lugares distintos. Daqui resulta a dificuldade de soltar as amarras que nos prendem aos 

lugares, pessoas e tempos passados, e que impedem a capacidade de iniciativa60, de 

idealizar, conceber e objectivar acções futuras. Continuamos reféns de um passado 

                                                           
60 Este facto poderá ser explicado pela capacidade que o medo tem de retirar energia e força aos 
indivíduos, pois segundo Gil (2005: 40-41) …” na sociedade portuguesa actual, o medo, a reverência, o 
respeito temeroso, a passividade perante as instituições e os homens supostos deterem e dispensarem o 
poder-saber não foram ainda quebrados por novas forças de expressão da liberdade. Numa palavra, o 
Portugal democrático de hoje é ainda uma sociedade de medo. É o medo que impede a crítica. Vivemos 
numa sociedade sem espírito crítico – que só nasce quando o interesse da comunidade prevalece sobre o 
dos grupos e das pessoas.” 
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repleto de privilégios e a hábitos antigos a um sistema burocrático61 pouco eficiente que 

entrava o movimento e a dinâmica da sociedade portuguesa. As experiências vividas, 

gravadas na memória individual e colectiva, servem para pacificar estados de ânimo 

presente e esse antídoto que é a saudade, proporciona-nos momentos de relaxe e 

abstracção. 

Um outro traço característico do “Ser” Português é a tendência subversiva de 

assumirmos o percurso de vida de uma forma pessimista, anulando quase por completo 

a energia que brota da própria razão. Julgo ser, à semelhança de outros traços, atrás 

enunciados, uma herança deixada por estratos de mentalidades anacrónicas, paradas no 

tempo e que nos conduzem a assumir uma atitude geral depreciativa da vida. 

Adoptamos, frequentemente, uma postura de descrença sobre todo o tipo de acção. 

Tudo será sempre inútil e qualquer esforço que se faça em sentido contrário, será 

sempre em vão. Trata-se de um estado de espírito que ultrapassa as razões políticas, 

económicas ou sociais para se ser pessimista. 

Tentar descobrir a génese é permanecer num estado quase letárgico, pois teríamos que 

desvendar o âmago da «alma portuguesa». Precisávamos saber, no fundo, se existe no 

nosso povo a força anímica para vencer ou ser vencido pelo pessimismo. Este traduz-se 

numa fraca lucidez paralisante e obscura, uma desmotivação da vontade de viver, um 

sono paralisante que obscurece o indivíduo e a visão que tem do mundo, na inércia, na 

impotência, numa entropia sem fim. Tudo isto se reflecte na economia, na 

produtividade, na criatividade, inovação e empreendedorismo dos cidadãos e na coesão 

social, principalmente porque, o pessimismo acaba por retirar energia aos indivíduos 

que, por sua vez a transmitem uns aos outros por contágio imediato. 

Significa isto que, entranhado durante décadas, o pessimismo faz de nós um povo 

tendencialmente triste melancólico e lúgubre, fechado por dentro, até nos 

culpabilizamos por aquilo que não fizemos ou dissemos. O pessimismo traduz pois, um 

                                                           
61  Para Gil (2005: 44) …”somos um país de burocratas em que o juridismo impera, em certas zonas da 
administração, de maneira obsessiva. Como se, para compensar a não-acção, se devesse registar a 
mínima palavra ou discurso em actas, relatórios, notas pareceres – ao mesmo tempo que não se toma, em 
teoria, a mais ínfima decisão, sem a remeter para a alínea x do artigo y do decreto-lei n.º tal do dia tal de 
tal mês do ano tal. 
A não-inscrição continua hoje, o que acontece, no nosso país, é sem consequência. Nada tem efeitos reais, 
transformadores, inovadores, que tragam intensidade à nossa vida colectiva. Nestas condições, como 
participar no aprofundamento da democracia – à qual a não-inscrição resiste sempre?” 
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sentimento depreciativo que nos retrai e diminui contra a própria força da vida que se 

pretende e deseja optimista.  

 

Procuramos identificar alguns dos traços característicos do “Ser” Português, muitos dos 

quais persistem ao longo do tempo, presentes em distintos contextos históricos, sociais e 

políticos, moldando por completo a nossa cultura. 

Actualmente e após o 25 de Abril, principalmente a partir da década de 1980, a 

sociedade Portuguesa assume uma postura cosmopolita. Num processo ainda em curso, 

pese evidenciar alguma retracção na actualidade, a transformação das mentalidades 

passou, também, pela modificação brusca de uma economia familiar assente na 

poupança62 e contenção para um consumo e esbanjamento desmedido. Comprar 

objectos que ultrapassam as necessidades, torna-se a grande meta das pessoas, 

independentemente da classe social a que pertence; compra-se mais vestuário, 

electrodomésticos, automóveis, casas, lazer, enquanto símbolos de riqueza e/ou de bem-

estar social, enquanto forma de integração social feita através da materialização da 

sociedade. A massificação dos grandes centros comerciais a par de estratégias de 

marketing, cada vez mais aperfeiçoadas e agressivas, tem ditado a alteração de uma 

sociedade sem diálogo pautada pela indiferença de comportamentos e relações. A 

solidão, o individualismo e a inveja63 são reflexos da competitividade instalada nos 

vários domínios sociais – e já não só no económico – faz florescer a curiosidade pela 

astrologia, pela cartomancia, por curandeiros e bruxas. Tudo serve e se utiliza para 

tentar explicar, ou pelos menos, clarificar o sentido objectivo sobre o desígnio das 

coisas, da nossa existência, daquilo que tentamos não compreender ou aceitar. 

 

                                                           
62  Para Gil, (2005: 68) este tipo de economia assente na poupança, caracterizava-se por “restringir o 
desejo ao mínimo indispensável para criar um «pé-de-meia». Poupava-se na comida, na roupa, na casa, 
nos divertimentos, nos prazeres da vida de toda a ordem. Umas calças podiam durar dez ou vinte anos 
mesmo, e os sapatos outros tantos; recomendavam-se camisas, cerziam-se saias, guardavam-se os restos 
da véspera e da antevéspera para as refeições do dia seguinte. Aproveitavam-se as águas usadas da 
comida para as verter na sanita, economizando gastos da companhia. Não se deixavam inutilmente luzes 
acesas, etc, etc.” 
63 Não sendo uma característica detida em exclusivo pelo povo português, encontrando-se em muitas 
outras sociedades “tem em Portugal um terreno de eleição. Por várias razões: porque o nosso país 
continua a ser, em muitos domínios, uma sociedade fechada; porque, enquanto tal, o elemento pessoal e 
humano ainda pesa mais do que a estrutura impessoal, sendo assim, os efeitos da inveja só 
indirectamente, através das pessoas, atingem a instituição e, portanto, raramente se descobre a relação 
entre a causa e a consequência.” (Gil, 2005: 91).  
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Capitulo 4 

Modelos Implícitos de Organizações e sua Gestão. 
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4.1 Introdução 
 

As grandes organizações defrontam-se actualmente com uma constante redefinição de 

postulados e paradigmas, resultante do aumento da competitividade à escala global, 

num mundo que tem registado profundas alterações ao longo das duas últimas décadas. 

Qualquer organização que deseje assegurar o seu sucesso a médio ou a longo prazo, 

deverá canalizar para os seus produtos ou processos produtivos, vantagens competitivas 

e inovadoras. 

As condições históricas, físicas e materiais, alteraram-se profundamente desde a década 

de 1970, altura em que o sucesso competitivo das empresas assentava, quase em 

exclusivo, na redução dos custos de produção, designadamente na mão-de-obra, nos 

processos de produção e nas matérias-primas. A conjugação destes três factores 

implicava uma diminuição do preço final ao cliente.  

Com o aumento generalizado de oferta de produtos pelas várias empresas, aumentando, 

desta forma, a concorrência entre eles, constatou-se na década de 1980 um esgotamento 

do modelo de competitividade baseado na redução dos custos de produção. Quando a 

concorrência generalizada entre empresas não permite um diferencial significativo em 

termos de mais-valias no preço ao consumidor, este, face a uma escassa variação, passa 

a orientar-se pela incorporação de factores de qualidade e inovação do serviço ou 

produto que comercializa. 

 

Com a introdução, a nível planetário, de produtos oriundos da indústria japonesa, a 

qualidade assume cada vez mais protagonismo enquanto diferencial das organizações 

verdadeiramente competitivas e inovadoras. Com o progresso das tecnologias de 

informação e comunicação através de uma teia de alcance mundial (internet), a 

competitividade das empresas passa a incluir o factor Tempo. Assim, para além dos 

factores materiais (preços estáveis) e de qualidade, as empresas, para atraírem maior 

número de clientes, passam a adaptar novas tecnologias e meios logísticos de modo a 

receber a matéria-prima mais rápido, a produzir mais rápido e a entregar o produto final 

mais rápido. A tecnologia permitiu reduzir o tempo necessário para a produção, 

compreendido entre a criação e o lançamento no mercado. 
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O investimento na componente tecnológica fez com que a diferenciação conseguida por 

muitas empresas, na vantagem Tempo, fosse progressivamente neutralizada, apesar de 

continuar a merecer um destaque central no desenvolvimento e transformação de 

organizações empreendedoras.  

Ao longo da última década tem-se assistido a novas transformações com o incremento 

de organizações direccionadas para o sector dos serviços. A preocupação pela satisfação 

de necessidades específicas dos clientes tem impulsionado o surgimento de macro 

estruturas de prestação de serviços especializadas (ex: consultoras, gestoras, marketing 

e publicidade, entre outras). Esta é a década da grande flexibilidade e da capacidade das 

organizações se (re)adaptarem às transformações dos mercados em que se inserem. 

Mas, para além da componente tecnológica e de adaptabilidade, as organizações 

deverão possuir visão estratégica de modo a puderem antecipar as necessidades do 

mercado, e, se possível, desenvolver as necessidades futuras dos seus consumidores. A 

actual década, deverá focar-se na inovação e no empreendedorismo, na procura de 

novos nichos e oportunidades de mercado, de produzir tecnologia inovadora que sinta e 

compreenda as reais necessidades dos seus consumidores. Para Samuelson et. al. (1999: 

544) “Uma das tarefas essenciais do desenvolvimento económico é o fomento do 

espírito empresarial. Um país não pode prosperar sem um grupo de proprietários ou de 

gestores que estejam dispostos a correr riscos, a pôr a funcionar novas fábricas, a 

adoptar novas tecnologias, a defrontar conflitos laborais e a importar novas formas de 

desenvolver a actividade”. 

Só as organizações com um verdadeiro espírito criador (inovador) poderão estar um 

passo à frente das suas congéneres, ao conseguir criar o que ninguém tem. Neste 

contexto, a inovação só se alcança com tecnologia de ponta e desenvolvimento de 

capital humano, capaz de retirar o maior proveito e eficiência da tecnologia que se 

serve. Contudo, o papel principal cabe aos trabalhadores, os quais imbuídos de um 

sentido de cooperação e partilha institucional, conseguirão colocar as organizações 

dentro da esfera da inovação. 
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4.2 Tipo de Organizações 
 

O modo como a vida em sociedade está organizada, depende do modelo organizacional 

escolhido pela maioria das organizações, as quais acabam por exercer um influente 

controlo sobre as nossas vidas. A lógica organizacional em que assenta, por exemplo, 

um serviço prestador de cuidados de saúde (Centros de Saúde Familiar) é diferente de 

um serviço de leitura e pesquisa (biblioteca). Ambas são constituídas por procedimentos 

e métodos de trabalhos, distância hierárquica, controlo da incerteza, formas de 

atendimento ao público específicas que as distingue uma da outra. Para Mintzberg, 

citado por Hofstede, (2003: 177) as organizações possuem até cinco partes diferentes:  

“1 - O núcleo operacional (das pessoas que se encarregam da produção); 2 – O núcleo 

estratégico (a direcção-geral); 3 – A linha média (hierarquia situada entre os dois grupos 

anteriores); 4 – A tecnoestrutura (pessoas em órgãos de staff que fornecem as ideias); 5 

– As funções de suporte logístico (pessoas que asseguram os serviços) ”. A forma como 

estas cinco partes se relacionam entre si acaba por se repercutir na construção de uma 

cultural organizacional, com efeitos estruturais e humanos. 

Na perspectiva do desenvolvimento local, as circunstâncias em que uma determinada 

empresa, organização ou instituição enfrenta os desafios que se lhe colocam, depende, 

fundamentalmente, do cariz inovador do(s) produto(s) que comercializa, como do 

modelo organizacional imposto para a concretização desses mesmos produtos. 

Passarei a enunciar algumas características e atributos de dois modelos de organização, 

“Empreendedora” e “Inovadora”, por entender que são os modelos que melhor 

reflectem os impulsos necessários ao desenvolvimento local. 

Henry Mintzberg é na actualidade um dos autores de referência em matéria de estruturas 

organizacionais. Tem o mérito de ter conseguido sintetizar em seis tipos fundamentais 

as tendências dominantes das organizações. De entre os seis tipos64 de organização, 

identificadas por Mintzberg (1990), iremos centrar-nos na Organização Empreendedora 

e na Organização Inovadora por serem aqueles modelos que mais relevâncias dão ao 

papel do homem. 

                                                           
64 São eles: L’Organisation Entrepreneuriale (Mintzberg: 177); L’Organisation Mécanisiste (Ibidem: 
197); L’Organisation Divisionnalisée (Ibidem: 227); L’Organisation Professionnelle (Ibidem: 255); 
L’Organisation Innovatrice (Ibidem: 285); L’Organisation Missionnaire (Ibidem: 319). 
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4.3 Organização Empreendedora 

 

A organização empreendedora é e continua a ser o motor da criação de grandes 

empresas e de estratégias bem concretizadas, reflexo de uma visão clara, simples e de 

contornos bem delineados. A organização do tipo empreendedor assenta numa estrutura 

relativamente simples, sob uma orientação fechada e pessoal, em torno do responsável 

máximo. A organização interna é quase linear com uma hierarquia reduzida e um 

número reduzido de funcionários, facto que a torna numa estrutura organizativa simples. 

A burocracia é quase inexistente o que permite reduzir, em muito, os custos de 

comunicação, planificação ou de formação. A liderança é assumida por uma única 

pessoa que gere e planeia toda a actividade da organização, frequentemente exercida 

pelo próprio proprietário. A centralização do poder sobre um só elemento permite uma 

resposta rápida aos problemas suscitados pelos funcionários, rejeitando qualquer 

processo de controlo, avaliação e supervisão formal, pois são formas de controlo que, a 

existir funcionariam como uma ameaça à liderança. Na medida em que a avaliação e 

supervisão formal requer uma especialização técnica mais aprofundada, trazendo, 

consequentemente, maior exposição e transparência ao modelo organizativo, são 

frequentemente rejeitadas pelo poder de liderança, face à ameaça que as mesmas 

representam para a organização. Assim, a estratégia resultante das decisões e as 

posições assumidas pelo Líder, acabam por reflectir a visão implícita que o mesmo 

possui do mundo.  

Para Hofstede (2003: 185), “Quanto menos uma actividade for determinada por uma 

necessidade técnica, mais ela é orientada por valores, e, consequentemente, mais 

influenciada pelas diferentes culturas”. 

Atenta ao surgimento de novas oportunidades, a organização é orientada pela 

flexibilidade de decisões e centralização de poder enquanto meios facilitadores, não 

apenas da apropriação de novas oportunidades, mas também, do desenvolvimento da 

organização.  

Todas as estratégias seguidas pelo Líder resultam mais das próprias intuições do que de 

uma planificação prévia, onde interfiram a análise de vários factores existentes num 



90 
 

determinado contexto conjuntural. A figura do dirigente, sem grande contestação, 

recebe pouca atenção na medida que a sua preocupação centra-se na conservação do 

poder e do saber, para uma melhor difusão das orientações necessárias ao bom 

funcionamento da organização. Deste modo, uma das principais características da 

organização empreendedora está intimamente vinculada às características da 

personalidade do Líder que, em exclusivo, assume a condução e orientação, permitindo 

à organização adaptar-se mais facilmente às transformações necessárias. 

Os empresários em nome individual ou as pequenas empresas são exemplos típicos da 

organização empreendedora onde o Líder é, também, o proprietário. Muitas vezes, as 

pequenas empresas, chefiadas por jovens “audazes”, teimosamente à descoberta de 

mercados arriscados, conseguem mexer com grandes organizações burocráticas. A 

simplicidade de procedimentos internos a par de uma visão global sobre o 

funcionamento da organização permite aos dirigentes uma grande proximidade entre as 

oportunidades e os recursos existentes. 

Mesmo em períodos de maior turbulência em termos de mercado, estas organizações, 

face à simplicidade de procedimentos que internamente adoptam, conseguem superar 

essas mesmas dificuldades ao passo que outras organizações sem este tipo de 

configuração acabam por perder importantes recursos financeiros. A simplicidade de 

procedimentos e o encurtamento dos tradicionais circuitos de comunicação, permite a 

diminuição de custos e deste modo assegurar, em períodos de baixo desenvolvimento, a 

sua sobrevivência. Esta estratégia, a ser alcançada, permite não apenas a continuidade 

da organização, mas também a admiração e respeito do seu Líder, o qual acaba por se 

tornar entre os seus membros num visionário ao conseguir, com relativa facilidade, 

afastar-se de períodos mais conturbados. Assim, uma das vantagens da organização 

empreendedora é para Mintzberg (1990), a concentração no Líder de toda a estratégia e 

operações da organização. O conhecimento que detém e a sua especialidade em 

domínios específicos da organização fazem dele um Líder65 incontestável com grande 

flexibilidade e adaptabilidade às alterações que se impõem para o desenvolvimento da 

                                                           
65 Para Fayol, citado por Hofstede (2003: 173) “Distinguimos num chefe a autoridade estatutária, que é 
inerente ao cargo, e a sua autoridade pessoal, que se compõe da sua inteligência, dos seus conhecimentos, 
das sua experiências, do seu valor moral, da sua capacidade de liderança, da sua história, etc. Para um 
bom chefe, a autoridade pessoal constitui o complemento indispensável da autoridade estatutária”.  
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organização. Por outro lado, a dimensão relativamente pequena deste tipo de 

organizações permite a adopção de um espírito de missão com estratégias muito bem 

definidas, claras e de fácil apropriação. A existência de um espírito de missão defendido 

pela visão estratégica do seu Líder, permite um crescimento muito mais rápido, 

contagiando deste modo os próprios trabalhadores que, solidariamente, cooperam com a 

organização. Mas, é também nesta vantagem que residem alguns dos inconvenientes 

apontados por Mintzberg (1990) para a organização empreendedora.  

Quando se impõem mudanças à organização, poderão ocorrer determinadas resistências 

em virtude do seu Líder manter de forma intransigente a estratégia anteriormente 

delineada. Deste modo, a concentração em torno da figura do Líder de toda a estratégia 

e conhecimento, poderão traduzir-se num obstáculo às condições de flexibilidade por 

vezes exigidas à organização, com o risco associado de não conseguir, em tempo útil, 

responder às alterações.  

A excessiva concentração de conhecimento no Líder e a necessidade de responder 

rapidamente aos obstáculos surgidos tornam-se na sua principal fraqueza, podendo, 

inclusive, bloquear o próprio funcionamento da organização por falta de uma resposta 

atempada do seu dirigente máximo, o que poderá condicionar a sobrevivência da 

organização no seu conjunto. 

 

 4.4 Organização Inovadora 
 

Este tipo de estrutura distingue-se do modelo anterior por estar dotada das mais 

modernas tecnologias de ponta, condição que, já por si, as coloca num patamar acima 

das restantes organizações.  

A componente tecnológica é aqui um factor que exige uma constante inovação, a qual 

passa a depender não tanto da visão estratégica e conhecimento do Líder, mas de uma 

grande diversidade de indivíduos especializados na definição de iniciativas estratégicas, 

permitindo deste modo uma gestão colectiva. Esta gestão partilhada só é possível pela 

existência de profissionais altamente qualificados, oriundos das mais diversas áreas do 
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conhecimento, permitindo através da articulação e conjugação dos distintos saberes, o 

impulso necessário à inovação pretendida. 

Segundo Hofstede (2003: 180), esta qualificação poderá traduzir-se num entrave ao 

desenvolvimento da organização, pois “Mintzberg insiste no papel da tecnoestrutura, ou 

seja, dos especialistas com formação superior, mas não nos trabalhadores altamente 

qualificados pertencentes ao núcleo operacional”. 

No essencial o que distingue este tipo de organização da organização empreendedora é 

que esta prossegue uma estratégia de missão previamente definida (mas com 

dificuldades de resolução de problemas entretanto surgidos), enquanto a organização 

inovadora assume como estratégia de desenvolvimento a superação de problemas 

novos.  

A flexibilidade é outra característica da organização inovadora. Não existem regras nem 

modos de acção pré-estabelecidos e o planeamento das actividades afasta-se de qualquer 

modelo estandardizado. A prática de procedimentos burocráticos, a grande divisão do 

trabalho, vigência de comportamentos formais ou ainda o controlo excessivo sobre os 

sistemas de planificação e monitorização, são simplesmente rejeitados. 

Neste tipo de organização inovadora a comunicação flui com grande facilidade e 

velocidade dentro da estrutura, facto que permite, a par dos aspectos anteriormente 

identificados, que os esforços e a atenção se concentrem para o exterior, para as 

exigências impostas pelo mercado, para os obstáculos que se impõem ao 

desenvolvimento, relegando para segundo plano a estrutura hierárquica da organização. 

A simplicidade de procedimentos internamente existentes, reflecte o pequeno campo de 

controlo vigente no seu funcionamento. Isto é possível pela dilatação de 

responsabilidades e decisões pelos vários níveis de organização. 

Surgem, contudo, alguns problemas associados à organização inovadora, 

designadamente: 

A grande criatividade e inovação dos indivíduos poderão colidir com uma estrutura 

rígida e hierarquizada. Noutros casos, há aqueles que preferem uma organização com 

regras e hierarquias rígidas e estandardizadas. A ambiguidade dos indivíduos que 
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exercem funções neste tipo de estrutura inovadora, poderá funcionar como um entrave 

ao bom funcionamento da mesma, na medida em que, a frustração e o mal-estar nunca 

poderão ser tidos como contributos. 

O grau elevado de complexidade de domínios em que se envolve requer um grande 

envolvimento por parte de todos os colaboradores, facto que poderá gerar grande 

morosidade e por sua vez pouca eficiência conseguida. 

Outro aspecto que, para Mintzberg (1990), poderá funcionar como entrave para este 

modelo organizacional e que decorre da confluência dos dois problemas anteriormente 

descritos, resulta da sua transformação em outras estruturas menos eficazes. Isto, 

porque, a difícil adaptação de profissionais ao espírito que norteia este tipo de inovação, 

bem como os fracos índices de eficiência, poderão contribuir para a adopção de um 

outro modelo organizativo. 

 

4.5 Perfil do Gestor 
 

Para além dos fins estatutários que regulam a vocação de qualquer estrutura 

organizativa, existem determinantes de convergência do desenvolvimento relacionadas 

com factores materiais e imateriais que, articuladamente, condicionam o sucesso das 

acções desempenhadas. 

 

Sem pretender desvalorizar o efeito dos factores materiais no desenvolvimento da 

organização, tanto mais que, aqueles são fortemente condicionados pelos papéis 

imateriais, estes acabam por desempenhar um factor decisivo na estratégia defendida 

para a organização. 

À figura de gestor, cabe em larga medida a concretização de alguns domínios 

referenciados de imateriais, dos quais destacaria o papel de organizador (timoneiro), 

planificador, coordenador e controlador da actividade desenvolvida pela organização. 

Só a assunção integral destes quatro domínios, é susceptível de gerar estratégias que 

influenciem, com sucesso, a concretização dos objectivos pretendidos. Ciente que a 

estratégia defendida deva ser algo dinâmica e interactiva, constantemente adaptada às 
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acções da empresa, a sua concretização passa pela estabilidade organizacional, mas 

também pela capacidade que o gestor demonstra na representação dos principais papeis 

que lhe estão consignados, face ao espírito de desempenho organizativo e 

empreendedor. 

Pese os objectivos vagos que norteiam a actividade de Gestor, nas múltiplas 

organizações onde prestam trabalho, um estudo elaborado por Mintzberg (1990: 23), 

sobre a «natureza do trabalho do gestor», refere que o gestor está limitado (ou limita) na 

sua profissão, preferindo responder a acções imediatas em prejuízo da planificação 

sistemática de longa duração. 

No caso de organizações de pequena dimensão o mesmo estudo conclui que o gestor 

passa a maior parte do tempo a desempenhar tarefas rotineiras e repetitivas. Esta 

posição vem corroborar a ideia inicialmente defendida, em torno da qual se acentua a 

relevância dos factores imateriais, enquanto condicionadores da vertente material da 

organização. 

Para Hofstede (2003: 173), referindo-se aos teóricos de gestão de empresas e às 

motivações que os conduzem no exercício das funções, considera que “eles são filhos 

de uma cultura: foram criados no seio de uma família, frequentaram a escola e 

trabalharam em empresas. As suas experiências constituem o material sobre o qual se 

funda o seu pensamento”. Toda esta construção cultural tem início no ambiente em que 

a criança nasce e cresce, geralmente na família. Prossegue na escola até chegar ao local 

de trabalho, sendo o comportamento dos trabalhadores o reflexo do comportamento 

adquirido nos dois estádios anteriores – família e escola. O comportamento dos gestores 

é assim um reflexo das suas experiências na família e na escola, mas também o 

resultado das relações que mantêm com os subordinados. 

 

Se um gestor anula ou deixa anular a sua função de planificador, organizador, 

coordenador e controlador, para privilegiar ou optar pelo desempenho de actividades 

rotineiras, pouco relacionadas com a sua função, existem fortes probabilidades para que, 

o bom e sempre desejável sucesso das condições materiais, saiam seriamente 

prejudicadas. 

O mesmo autor defende a existência de três grandes funções a desempenhar pelo gestor: 

a função interpessoal, a função ligada à informação e a função de decisão. 
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No primeiro caso, o gestor deverá assumir um papel de símbolo. Quer isto dizer que 

deverá assumir decisões importantes, relevantes para o bom funcionamento da 

organização e o conhecimento que detém desta, deverá ser abrangente e completo de 

modo a poder servir-se deste com grande à vontade e confiança em momentos 

específicos, principalmente de índole protocolar. 

Neste domínio, a sua actividade está ainda orientada para uma função de líder, na 

medida em que, sobre o próprio recai a responsabilidade pela contratação e formação 

dos seus directos colaboradores. Para além desta função, cabe-lhe ainda o papel de saber 

motivar e estimular66 os seus trabalhadores de modo a que as necessidades destes se 

possam conciliar com os objectivos da organização. 

O seu “poder” de liderança passa também pela tarefa de agente de ligação, outra função 

interpessoal que lhe é reconhecida e cujo significado assume relevo nos contactos que 

estabelece no exterior da organização. Os contactos que se impõem no exterior, quer 

com os seus pares quer com pessoas influentes, fazem dele um importante agente de 

ligação. 

A função ligada à informação, segunda tarefa ligada à gestão, contempla segundo 

Mintzberg (1990), o papel de observador activo, pois só a capacidade de observar, 

investigar, interrogar os seus contactos e os seus colaboradores é que lhe permite estar 

munido da informação necessária à condução da estratégia. Outro atributo está 

relacionado com a função de porta-voz, ligada à transmissão de informações da própria 

organização ao exterior desta, sem nunca descorar a transmissão de informação aos 

órgãos ou pessoas influentes da organização. A divulgação dos resultados financeiros a 

dirigentes e accionistas, a apresentação de um novo produto, a adaptação de estratégia a 

seguir, são funções que se enquadram no papel de porta-voz que qualquer gestor deveria 

assumir face à organização que representa. 

A terceira grande função enquadra-se na função de decisão. Neste grande sub-grupo, o 

gestor deve assumir a função de empreendedor, capacidade que deve pôr em prática 

para produzir as alterações tidas por necessárias, tais como a elaboração de um novo 

                                                           
66 Para Hofstede (2003: 275) ”Do ponto de vista cultural, o gestor é o seguidor dos que o seguem: deve 
encontrar-se com os seus subordinados no terreno cultural destes. Os gestores têm liberdade de escolha 
relativamente ao seu comportamento, mas as condições culturais são muito mais estritas do que a maior 
parte das publicações sobre gestão admite”. 
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projecto supervisionado pelo próprio ou por outro trabalhador, crucial para o 

crescimento da organização. 

Outra tarefa, prende-se com a função de regulador, colocada em prática sempre que 

surjam pressões ou divergência de perspectivas e que tanto possam surgir de uma 

ameaça de greve como falta de cumprimento das obrigações contratuais de um dado 

fornecedor, como o surgimento de desentendimentos num dado grupo de trabalho. 

A função de repartidor de recursos compreende a tomada de decisões que privilegiem 

uma melhor configuração da divisão e coordenação do trabalho. Trata-se, pois, de uma 

função ligada à gestão dos recursos humanos, mas também à prioridade que as decisões 

importantes devem ter. 

Por último, no contexto da função de decisão cabe ao gestor o papel de negociador, 

função à qual, muitos gestores, consagram uma parte considerável do seu tempo. Pese 

ser uma função de extrema relevância na profissão de gestor, este não a deve 

desempenhar, em permanência, assim como também não a deve rejeitar. O facto de 

assumir funções centrais de decisão, tornam o gestor num elemento capaz de assumir 

importantes negociações.  
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Capitulo 5 

Caracterização Sócio-Espacial do Território em Estudo 

– Concelho de Chaves. 
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5.1 Introdução - Caracterização do Concelho de Chaves. 
 

Mapa 1. Concelho de Chaves no contexto do Alto Tâmega 

Com uma área territorial de quase 

600 quilómetros quadrados (591,3 

km2), o Concelho de Chaves, 

segundo maior do Distrito de Vila 

Real, logo após o Concelho de 

Montalegre, contempla na sua 

área administrativa 146 aldeias e 

51 freguesias, maioritariamente 

localizadas em zonas de montanha, onde predominam paisagens de grande significado 

turístico. Geograficamente localizado a 60Km de Vila Real e a 100Km de Bragança, 

confina a Este com os concelhos de Vinhais e Valpaços, a sul com o concelho de Vila 

Pouca de Aguiar e a Oeste com os concelhos de Montalegre e Boticas, localização que 

confere ao concelho de Chaves uma posição estratégica no contexto do Noroeste 

Peninsular, reforçada pela confluência de importantes vias rodoviárias internacionais. 

Administrativamente, Chaves localiza-se na Região de Trás-os-Montes (NUT III). A 

sede do concelho é a cidade de Chaves67, onde se concentra o centro administrativo, os 

serviços e equipamentos conferindo-lhe o principal papel no dinamismo das principais 

actividades económicas. 

Integrada numa região que compreende o Alto Tâmega e Barroso e a escassos 10 

quilómetros da fronteira com Espanha, esta localização privilegiada permite à cidade de 

Chaves ampliar a sua área de influência até ao sul da Galicia, no espaço fronteiriço de 

Verin – Vale de Monterrei. 

Por ser uma região predominantemente do interior com uma fronteira terrestre (a 

segunda de maior fluxo rodoviário), o concelho de Chaves apresenta características 

muito próprias onde o declínio demográfico e económico é uma realidade. A 

interioridade que evidencia, remete esta região para uma posição de periferia 

relativamente aos centros de maior influência económica, social e cultural. A escassez e 

                                                           
67 Através do Decreto n.º 16.621 publicado no Diário do Governo n.º 62 1.ª Séria, de 18-03-1929, citado 
por Martins (2005: 77) foi decretada a elevação à categoria de cidade a vila de Chaves. 
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a precariedade dos acessos existentes, os rudimentares meios de comunicação, a falta de 

centros de emprego diversificados, promotores de sinergias localmente emanadas, 

fizeram com que, desde há muito, esta região tenha vindo a sofrer um contínuo processo 

de despovoamento, visível na grande maioria das áreas rurais.   

A sua história milenária, com vestígios na estrutura urbana (a ponte romana, o forte de 

São Francisco68, o forte de São Neutel69 a Igreja de Santa Maria Maior) e no vasto 

espólio de peças guardadas no Museu da “região flaviense”, permite-nos identificar um 

passado florescente onde a cidade de Chaves teve um papel preponderante e mesmo 

estratégico70. Para Colmenero in Revista Aquae Flaviae, n.º 31 (2004: 11), “Aquae 

Flaviae” era na época romana mais que uma cidade, e mais, incluso, que um município. 

Tratar-se-ia de um epicentro de romanização, assim desenhado pela distania Flávia, que 

irradiaria a sua influência pela ampla franja da Gallaecia interior, desde o Minho ao 

Douroe desde o rio Sabor às serras de Gerez, Cabreira e Alvão. Outro autor, 

Borralheiro, (1997: 29-30) acrescenta que nos finais do Antigo Regime, (o concelho de 

Chaves) era um dos maiores concelhos da província transmontana, numa composição 

sócio-espacial semelhante a muitas outras terras portuguesas, que na sua formação ao 

                                                           
68 Segundo Martins (2005: 125-126) o Forte de São Francisco, inicialmente designado por Forte do 
Rosário, nome que proveio duma antiga capela com esta invocação, foi construído entre 1658-1662. No 
segundo quartel do século XVII, os frades Franciscanos da Veiga construíram o convento e a Igreja que 
ainda existe dentro do forte muito embora fora dos fins que foram erigidos. Actualmente utiliza a 
designação de Forte São Francisco Hotel, por albergar uma unidade hoteleira com 58 quartos (5 suites), 
restaurantes, piscina, auditórios, salas de reuniões, igreja, etc, investimento levado a cabo pelos irmãos 
Ramos de Vilarelho da Raia, mediante uma subconcessão do Município de Chaves àqueles empresários, 
por um período de 75 anos.  
69 Segundo o mesmo autor (2005: 129) o Forte de São Neutel ou de Santo Eleutério, foi reconstruído a 25 
de Maio de 1664 pelo General Francisco Freire de Andrade e Sousa para reforçar a praça por motivo da 
Guerra da Restauração, e findou a 1668. Tem o formato e as proporções do de S. Francisco. Dentro, teve 
instalações que serviram de cadeia civil. Hoje, além da capela de Nossa Senhora das Brotas, tem um 
auditório ao ar livre.  
70

 Ocupada por vários povos desde a pré-história, a cidade de Chaves foi palco de inúmeros combates e 
ocupações, não só na Restauração da Independência Nacional como, mais tarde, nas invasões Francesas. 
Nestas últimas notabilizou-se por impor aos invasores uma das primeiras grandes derrotas em solo 
nacional, em 1809, sob o comando do General Silveira. Pese este feito histórico, foram os Romanos quem 
mais sinais deixaram da sua presença, tendo o Imperador Romano Tito Flávio Vespasiano fundado o 
município de “Aquae Flaviae”, por referência às suas águas quentes, muito apreciadas pelo exército que 
comandava. Mas é a Ponte Romana (Ponte de Trajano – construída segundo Martins (2005: 13), nos fins 
da segunda parte do século Iº e princípios do IIº entre 98 e 104) o mais notável legado de Roma a Aquae 
Flaviae, com cerca de uma centena e meia de metros de comprimento e uma dúzia de arcos visíveis. 
Construída para permitir uma passagem fácil do rio em qualquer altura do ano, foi um importante factor 
de desenvolvimento do município Flaviense. A importância que já então possuíam as termas onde 
ocorriam muita gente, a par dos metais preciosos retirados das minas e transportados para Roma, fizeram 
da Ponte Romana um influente elo de ligação ao exterior.  
No fim da Idade Média, Chaves, foi uma vila importante, provavelmente a mais populosa de Trás-os-
Montes. Fazia parte das rotas do Caminho de Santiago, importante centro de culto religioso.  
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longo dos séculos, cresceram e alargaram os seus limites e afirmaram a sua jurisdição e 

poder político, para além da sua zona histórica. 

Para além da cortesia e do acolhimento afectuoso71 que caracterizam as suas gentes, 

existe entre os flavienses um reconhecimento de pertença a um espaço aprazível, 

ladeado de montanhas, rios e afluentes e um grande manto verde que cobre a sua vasta 

área de florestas. Este sentimento manifesta-se de igual forma no aprumo com que se 

cuidam os jardins, reconhecimento que lhe valeu a medalha de prata na edição de 1999 

do concurso europeu de cidades e vilas floridas. Mas, mais do que as flores e 

montanhas, o que se destaca é a pedra e a água. As pedras das muralhas, igrejas e 

pontes, amplamente utilizadas nas construções romanas, são actualmente importante 

fonte de riqueza do Concelho pela sua intensa exploração nas várias pedreiras existentes 

no concelho. O aprazível rio Tâmega, importante afluente do rio Douro que atravessa o 

concelho e “corta”72 a meio a cidade de Chaves e, sobretudo, as águas da estação termal 

que desde a época romana brotam à superfície a 73º centígrados, são importantes fontes 

de dinamização turística. Além da cidade de Chaves, assume realce a agradável Vila de 

Vidago que, dotada de equipamentos hoteleiros de grande relevância histórica e 

arquitectónica (caso do Vidago Palace Hotel) e pela riqueza das suas águas minerais 

(Vidago, Salus e Campilho), merece um lugar de relevo no circuito turístico do 

concelho de Chaves.   

 

5.2 Demografia  
 

O Concelho de Chaves, a par da maioria dos concelhos do norte, sempre apresentou 

grande propensão pela emigração, fomentada não apenas pela localização geográfica 

(porta de entrada e saída de pessoas e bens), mas, fundamentalmente, pela quase 

inexistência de indústria. A partir da década de 1960 o fenómeno da emigração foi uma 

constante, marcando a par do êxodo rural (mantido até aos nossos dias) os desígnios do 

                                                           
71 Costuma dizer-se nas nossas aldeias para quem bate à porta de casa que, em regra, se encontra sempre 
aberta: -“Quem é, entre por favor”, (Martins 2005: 165). 
72 O rio Tâmega sempre foi um elemento estruturante do desenvolvimento do concelho, quer pelo vale 
onde corre quer pela fértil veiga que alimenta e foi ao longo do seu leito que se deram as primeiras 
ocupações e se organizou todo o espaço, como tal deve ser entendido como um elemento de união e de 
identidade da cidade. Segundo Martins (2005: 13) “todas as localidades da antiguidade, inclusive até as 
fortificações castrejas, começaram e contaram os seus dias junto de rios, regatos ou simples nascentes, em 
regra na margem direita, porque a esquerda era “sinistra”, como está facilmente provado”. 
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desenvolvimento deste concelho. A migração para os principais pólos industriais, 

localizados no litoral do território nacional, com maiores possibilidades de emprego e a 

emigração para países da Europa, designadamente França, Alemanha e Luxemburgo, 

levaram à progressiva desvitalização demográfica deste, como de todos os restantes 

concelhos da Região do Alto Tâmega. 

O processo emigratório originou um movimento de regressão natural, pois com a saída 

da população mais jovem apenas ficaram os grupos etários mais envelhecidos e menos 

reprodutivos. A não reposição de novas gerações dita o natural aumento e peso da 

população envelhecida. A saída da população jovem e activa ao longo da década de 

1960 marca definitivamente, o início do declínio progressivo deste concelho. 

Para o abandono do meio rural que ainda hoje se verifica, convergiram algumas causas 

importantes, nomeadamente: 

 

• Ausência de uma reforma séria e eficaz do sector agrícola, o que conduziu a uma 

consequente perda de competitividade dos produtos no contexto da unificação 

do mercado único europeu; 

• Um quase abandono da valorização e promoção de algumas técnicas de 

produção tradicional/artesanal de artes e ofícios tradicionais e que conferem uma 

das mais importantes riquezas do património cultural; 

• Ténue dinamização e valorização das múltiplas potencialidades endógenas, 

encaradas nesta óptica como um dos principais factores para a dinamização 

económica e social desta região com uma localização fronteiriça de inegável 

valor; 

• Falta de importantes incentivos económicos e sociais eficazes na valorização das 

actividades económicas desta região e no desenvolvimento/qualificação dos 

sectores de produtividade; 

• Ausência de uma estrutura sólida, localmente responsável pela produção, mas 

fundamentalmente pela distribuição dos diversos produtos. 

  

Após mais de duas décadas (anos 1980 e 1990) de contínua perda de população, à 

semelhança da grande maioria dos Municípios de todo o interior rural de Portugal, o 

concelho de Chaves começa, lentamente, a recuperar parte da população perdida, 
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processo que se inicia em 2001 com o registo de 43.66773 habitantes crescendo para 

44.29874 habitantes em 2005. Este ligeiro crescimento, dificilmente poderá explicar o 

enorme crescimento da população com idade igual ou superior a 65 anos de idade.  

 
Quadro 1: População residente segundo os dois grandes grupos etários (Concelho de Chaves) 

 
 

 Idade 
≤15 

 
% 

Idade 
≥65 

 
% 

Total de 
População 

1930 13.978 34,59 2.544 6,29 40.409 

1960 19.888 34,74 3.540 6,18 56.998 

1981 12.507 27,25 5.269 11,48 45.883 

1991 8.236 20,12 6.407 15,65 40.940 

2001 6.269 14,36 8.636 19,77 43.667 

2005 5.647 12,75 13.581 30,66 44.298 
          Fonte: INE 

 
A evolução do crescimento natural, assim como a estrutura etária revelam dois 

importantes factores que mais influenciam a dinâmica do Concelho Chaves, como é o 

caso do processo de envelhecimento demográfico existente que coincide com o 

verificado em todo o território nacional.  

Nos últimos quarenta anos a percentagem de população com 65 ou mais anos, 

praticamente duplicou em Portugal, passando de 8% em 1960, para 16% em 2001, 

estimando-se que esta proporção volte a duplicar nos próximos 50 anos, prevendo-se em 

2050 uma taxa de 32% do total da população. (Indicadores Sociais, 2005, INE) 

No concelho de Chaves esta percentagem era de 15,67% em 1991 e de 19,77% em 

2001, passando para uns expressivos 30,66% em 2005, sinal evidente do reforço da 

tendência para o envelhecimento progressivo da população. 

É a partir de 1991 que se dá inicio à inversão do crescimento da pirâmide etária, na 

medida em que a população com menos de 15 anos inverte a tendência de crescimento 

ao diminuir o seu peso em 7% relativamente a 1981, contrariamente ao reforço do peso 

da população idosa em 4% dentro do mesmo período. 

Relativamente ao índice de envelhecimento, Chaves apresentava em 2002 um valor de 

151,3%, passando em 2005 para 165,9%, mesmo assim, com índices de envelhecimento 

inferiores à maior parte dos Concelhos em que se insere (Boticas com 254,6%, 

                                                           
73 Fonte, Censos 2001. 
74 Fonte, Anuário Estatístico da Região �orte 2005, INE. 
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Valpaços 235,6%, Montalegre e Vinhais com 259,0% e 366,6% respectivamente). Desta 

análise, ressalta que o fenómeno de envelhecimento demográfico, transversal à maior 

parte das sociedades ocidentais, possui uma ligação estreita entre níveis de esperança de 

vida e diminuição da taxa de fecundidade.  

A taxa de fecundidade geral do Concelho de Chaves era em 2005 de 32,4%, o que 

traduz uma diminuição no número de filhos (a taxa de crescimento natural era no 

mesmo ano de - 0,31%, INE). O prolongamento da escolaridade, aliado ao aumento das 

perspectivas laborais por parte da mulher, investindo cada vez mais na própria 

actividade profissional, determina o retardar da idade média do primeiro casamento, 

atrasando, consequentemente, a idade da maternidade. 

 

Recorde-se que, até bem perto da década de 50/60 do século XX, perdurava sobretudo, 

no mundo rural, núcleos familiares constituídos por quatro e por vezes mais filhos. 

Segundo Nazareth, (1988: 29) “a ausência de mecanização agrícola, nos períodos e 

grande actividade (ceifa, vindimas) a existência de crianças, mesmo as de menor idade, 

é uma enorme vantagem económica”. Este tipo de estrutura, para além de traduzir um 

investimento na capacidade produtiva da própria família com vista a assegurar a 

reforma dos progenitores, era encarado, à face da mentalidade da época como uma 

dádiva de Deus. 

 

O aumento do índice de envelhecimento é potenciador de um vasto conjunto de 

problemas estruturais, na medida em que este factor está quase sempre associado à 

diminuição das taxas de natalidade e fecundidade de onde resulta num futuro próximo a 

diminuição da população em idade activa. Por outro lado, o facto de a população estar a 

envelhecer dita a necessidade de um incremento de políticas de protecção social 

direccionadas para este grupo de população. A concentração territorial da população 

com mais idade provoca um esvaziamento das relações sociais dos idosos com o seu 

entorno sócio-cultural e agrava os fenómenos de marginalidade associados à idade. Por 

outro lado a exposição prolongada a determinados estados de solidão e isolamento, fruto 

da grande interioridade do concelho, poderá contribuir para o agravamento da 

componente bio-psico-social do indivíduo, colocando-o desta forma, num eminente 

risco social. 
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A solidão de muitos idosos pelo isolamento de muitas aldeias do Concelho, só em certas 

ocasiões especiais, como sejam as datas do calendário litúrgico, tradicionalmente 

dedicadas à família, ou as férias anuais, se vêem as aldeias e os poucos habitantes 

alegrarem com a presença dos que já só para esse efeito visitam os familiares. 

Depois tudo regressa ao silêncio dos dias de inverno, as casas fechadas lembram 

“fantasmas”, as hortas são invadidas por ervas daninhas e os caminhos cobertos por um 

manto castanho de folhas caídas. 

A erosão provocada na instituição familiar, pelo êxodo massivo de todos ou de parte dos 

seus elementos mais férteis, trouxe consequências inevitáveis, nomeadamente a quebra 

da natalidade, que tem conduzido ao encerramento contínuo de muitas escolas do ensino 

básico. 

Isto só vem reforçar a tendência para a urbanização generalizada da formação, do 

mercado de trabalho, dos modos de vida – idealizados – enfim dos modelos de 

comportamento, tanto individuais como colectivos.  

Eram as crianças do mundo rural que a escola de outrora menos atingia, pelo quase 

certo abandono permatura do ensino, em detrimento do apoio familiar no meio rural. 

Agora prepara-as quase sistematicamente para profissões do sector terciário, que só 

poderão exercer no mundo urbano. 

 

A escolarização impele-as assim a deixar o campo ou a aldeia. Primeiro são 

encaminhadas para a cidade de Chaves, onde foram centralizados os vários degraus do 

ensino obrigatório, e a seguir as cidades dotadas de estruturas superiores de ensino 

(politécnicos e universidades). O último percurso – e este tem todas as probabilidades 

de ser definitivo – é direccionado desta vez para os conjuntos urbanos mais importantes 

do litoral ou as suas periferias, únicos espaços considerados capazes de disponibilizar as 

oportunidades de trabalho adequadas à formação recebida. 

Mas a perda mais difícil de aceitar e a mais lamentada, foi a assistência médica e de 

cuidados de enfermagem, assegurada em algumas freguesias do Concelho, após 1974. 

As visitas regulares de uma enfermeira e de um clínico, rapidamente se espaçaram no 

tempo. Hoje, os postos de enfermagem estão encerrados ou foram reconvertidos em 

centros de convívio e os médicos chegam a escassear nos dois centros de saúde 

existentes na cidade de Chaves. 
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Sem a presença de um enfermeiro ou de um médico, a situação de uma população 

extremamente envelhecida passou a ser quase dramática. Quando necessitam, os 

habitantes, têm de se deslocar à cidade de Chaves onde existem dois centros de saúde e 

um hospital. 

 

O campo ficou assim entregue à soberania dos mais velhos, cuja vida não se pode 

prolongar demasiado tempo, e a alguns – poucos – jovens, muitos deles já mentalmente 

ausentes, prestes a sair quando a oportunidade surgir. As novas gerações renunciam, 

assim, à vida dura do campo e fogem para onde suspeitam encontrar uma vida mais 

confortável, mais de acordo com o que as imagens de televisão lhes sugerem 

diariamente. 

Mas é no núcleo urbano da cidade de Chaves, em concreto na freguesia de Santa Maria 

Maior, onde se registam os índices mais baixos de envelhecimento, contrariamente ao 

que se constata na freguesia da Madalena com níveis mais elevados. As freguesias mais 

distantes do núcleo urbano da cidade de Chaves, em especial, São Vicente, Soutelinho 

da Raia, Santa Leocádia, Nogueira da Montanha75, são onde mais se faz sentir a 

desertificação e o envelhecimento demográfico. Por sua vez, as freguesias que rodeiam 

o núcleo urbano da cidade de Chaves (Vale de Anta, Outeiro Seco, Samaiões, Vila 

Verde da Raia), têm registado significativos aumentos no número de residentes, muito à 

custa da pressão urbanística que se verifica dentro da área urbana, consequência directa 

das migrações internas, com evidentes deslocações a partir do meio rural.  

 
Quadro 2: Evolução da população residente nas freguesias que rodeiam o núcleo urbano da 

cidade de Chaves 

 
Freguesia 1981 1991 2001 Total 

acumulado 
Vale de Anta 920 1071 1200 280 

Samiões 1118 694 1353 235 

Outeiro Seco 2059 2637 3435 1376 

Vilar de Nantes 1117 1613 2117 1000 
  Fonte: INE 
 

 

                                                           
75 É raro, hoje, os habitantes destas freguesias mais distantes da sede do Concelho de Chaves, com um 
percurso médio que pode ultrapassar os 60 minutos, não possuírem os seus parentes próximos a trabalhar 
fora do Concelho ou mesmo do País. 
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Quadro 3: Saldo Natural, Migratório e Crescimento Real em Chaves no período 1991-2001 

 
Crescimento Real Saldo $atural Saldo Migratório 

2,6 6,4% -1,1 -2,8% 3,8 9,2% 
   Fonte: INE 
 
Notas: 
“Crescimento Real” traduz a variação total da população no período intercensitário. 
“Saldo �atural”, traduz a diferença entra a natalidade e mortalidade. 
“Saldo Migratório”, traduz a diferença entre Imigração e Emigração. 
 

Das cinquenta e uma freguesias que constituem o território administrativo do Concelho, 

apenas as que são referenciadas no quadro 2 e as que integram a cidade tiveram um 

saldo natural positivo, o que vem afirmar o peso das migrações internas no crescimento 

da cidade e das freguesias que a circundam. As freguesias que constam no quadro 4, de 

entre muitas outras, são caracterizadas por evidenciarem um saldo natural negativo 

muito elevado. Regista-se assim um progressivo saldo natural negativo nas zonas rurais, 

em detrimento das freguesias peri-urbanas, outrora, também elas, freguesias rurais e que 

por influência do alargamento do território urbano, têm sido absorvidas por este. 

Verifica-se então uma tendência regressiva a acentuar-se na ordem inversa à dimensão 

dos aglomerados – quanto mais longínquos e menores, maior o decréscimo da 

população – contrariamente ao crescimento verificado nos núcleos próximos do centro 

urbano. 

 
 
Quadro 4: Evolução da população residente nas freguesias mais distantes do núcleo urbano da 

cidade de Chaves 
 
 

Freguesia 1981 1991 2001 Total 
acumulado 

São Vicente 605 431 313 -292 

Sanfins 762 452 308 -454 

Ervededo 1096 769 740 -356 

Soutelinho da Raia 342 237 192 -150 
  Fonte: INE 
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Quadro 5: Retrato do Concelho de Chaves  

Área do Concelho 591,3Km2 

Área da Cidade 15,5Km2 

N.º de Freguesias 51 

População Total 43. 667 

População Urbana 17. 535 

População Rural 26. 132 

População ≥ 65 anos 8. 636 

População 0-24 12. 520 

Total de Famílias 
Clássicas Residentes 

15. 661 

Taxa de Analfabetismo 12,50% 

População Portadora de 
Deficiência 

3. 287 

População 
Desempregada 

1. 787 

Fonte: INE 

 

5.3 Educação 
 

Ao aceitarmos o consenso de que o principal obstáculo à evolução do desenvolvimento 

económico e social de uma região/País é determinado pelo índice de formação da sua 

população e pelo grau de sucesso e insucesso dos seus jovens em idade escolar, 

facilmente compreenderemos a fraqueza e a lentidão do próprio desenvolvimento desta 

região, a qual em 1960 apresentava uma taxa bruta de analfabetismo na ordem dos 45%. 

Muito se tem feito e em 1991 a taxa de pessoas que não sabiam ler nem escrever no 

concelho de Chaves era de 14.4% (Censos de 1991, INE). 
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Quadro 6. Trabalhadores por conta de outrem, segundo o nível de habilitações (2005) 

Nível de habilitações 

 
 
 

Total 

 
Inferior 
ao 1.º 

ciclo do 
ensino 
básico 

 
1.º ciclo 

do 
ensino 
básico 

 
2.º ciclo 

do 
ensino 
básico 

 
3.º ciclo 

do 
ensino 
básico 

 
 

Ensino 
Secund. 

 
 
 
Bacharel 

 
 
 
Licenciat. 

5422 135 1378 1080 1267 1128 105 305 
100% 71% 29% 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte, 2006 

A capacidade de diminuir progressivamente a taxa de analfabetismo depende em grande 

medida da frequência dos jovens no ensino pré-escolar. 

O esforço preconizado ao longo da última década, tem apresentado um considerado 

grau de sucesso, se tivermos presente que até 1997, o pouco peso da população 

abrangida pelo ensino pré-primário (20%), destacava pela negativa, o Concelho dos 

restantes. 

Reconhecida que é a importância deste nível de ensino no percurso escolar dos jovens, 

tem sido possível, paulatinamente, aumentar o número dos seus frequentadores. 

Ao nível do primeiro ciclo de ensino básico, o Concelho depara-se com um número 

significativo de escolas a funcionar com menos de 10 alunos, com especial incidência 

nas freguesias rurais. É ainda importante ressaltar, o valor da taxa de escolarização neste 

nível de ensino, situada acima de 120%, indicador fortemente revelador do insucesso 

escolar que se regista logo nesta fase de ensino. 

No segundo ciclo de ensino, a situação não difere do anterior. O insucesso escolar 

continua a ser determinante. 

Relativamente à educação de adultos e após a sua efectivação ao longo dos últimos sete 

anos, principalmente na área de influência da cidade de Chaves, tem-se constatado um 

paulatino abandono deste importante instrumento de reforço e coesão social, canalizado 

para o aproveitamento e valorização dos saberes de um povo/cultura. 

 

Pese os esforços efectuados no acesso a uma formação escolar de base, principalmente 

para aqueles que não possuíam qualquer nível de ensino, o concelho de Chaves 

apresenta uma taxa de analfabetismo de 12,5%, segundo dados dos censos 2001 e que 

apesar de se situar abaixo da média da Região do Alto Trás-os-Montes (15,8%), 
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constitui um importante factor retardador da afirmação deste Concelho como centro 

polarizador das dinâmicas de desenvolvimento local. 

Internamente este valor não se encontra dividido proporcionalmente entre o meio 

urbano e meio rural, já que a taxa de analfabetismo reportada apenas aos habitantes da 

cidade de Chaves baixa para 6,63%, valor próximo do registado nas restantes cidades da 

Região do Alto Trás-os-Montes. 

Os valores mais elevados de analfabetismo localizam-se nas freguesias periféricas do 

concelho, atingindo os valores máximos (entre 30% a 40%), em Sanfins, Póvoa de 

Agrações, São Vicente, Oucidres e Roriz, ou seja, em áreas rurais com fortes índices de 

envelhecimento. 

 

A diminuição da taxa de analfabetismo registada em 1991 de 14,4% para 12,5% em 

2001 deveu-se, sobretudo, ao esforço de competentes equipas de docentes do 1.º Ciclo, 

as quais com grande dinamismo e empenho, conseguiram canalizar cursos de 

alfabetização do ensino recorrente para junto de comunidades rurais onde o problema 

atingia uma significativa proporção76. 

A estratégia seguida, teve em linha de conta o aproveitamento e valorização do capital 

cultural local, muitas vezes com recurso a acções de animação sócio-cultural, 

nomeadamente visitas a museus, bibliotecas públicas, associações culturais, etc. 

A adaptação do homogéneo sistema formal da acção educativa, às reais necessidades da 

população do Concelho, revelou-se de crucial estratégia na diminuição dos níveis de 

analfabetismo, traduzindo-se numa resposta original, adequada aos desafios da nossa 

sociedade, propiciando igualmente, um importante meio de preparação de cidadãos para 

participarem na defesa dos seus direitos e deste modo na consolidação de uma dinâmica 

local de desenvolvimento. 

Foi a transposição de um modelo de desenvolvimento, preocupado com o envolvimento 

da população na definição dos seus próprios desígnios (no caso concreto através da 

valorização dos valores, saberes e tradições culturais de cada região), que permitiu 

contrariar muita da inércia verificada em meio rural em confronto com medidas/acções 

concebidas fora deste. A resposta dada pela equipa local do Ensino Recorrente foi no 

                                                           
76

 Segundo o estudo do INE “Nível Educacional da Região Norte, 2005”, 76% da variação das taxas de 
analfabetismo estará afecta à população com mais de 65 anos.  
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sentido de não reproduzir as políticas de mera expansão linear, favorecedoras do 

crescimento do mercado educativo, desprezando as mais tradicionais formas de 

conhecimento e que, precisamente, tem conduzido à crise do mundo rural. Torna-se, 

portanto imprescindível que a oferta educativa possa fazer parte de políticas educativas 

integradas de desenvolvimento regional e local. 

É claro que não se pretende, com este exemplo, transmitir a ideia de que na escola possa 

estar a chave do desenvolvimento rural. Trata-se tão só de sublinhar a importância da 

lógica subjacente à perspectiva endógena para estas acções. 

Pequenos passos de valorização cultural local permitem antever uma possível 

abordagem alternativa do desenvolvimento em meio rural e da contribuição da escola 

para esse processo de desenvolvimento. 

Com base neste quadro geral, pode sustentar-se que a educação de adultos, devidamente 

ancorada à realidade em que se desenvolve, constitui, sem dúvida, uma aposta educativa 

estratégica, numa óptica de promoção das zonas rurais do Concelho de Chaves, com 

duas exigências. A primeira é a de orientar a política de educação de adultos no sentido 

de a tornar mais apetecível pelos próprios destinatários, envolvendo-os para o efeito na 

própria concepção dos programas curriculares, os quais deverão abandonar os 

tradicionais critérios de avaliação para privilegiar a qualidade e adaptabilidade da 

formação, numa lógica de educação permanente e não fragmentada, a qual serve apenas 

para o seu descrédito. 

A segunda exigência é a de encarar, numa perspectiva endógena, a tarefa da 

alfabetização, articulando-a com a constatação de uma consciência cívica e com a 

dinâmica do processo de desenvolvimento local.  

Na mesma perspectiva territorialista, deve assentar o ensino universitário. A existência 

em Chaves de um pólo da UTAD e de uma escola superior de enfermagem, pouco ou 

nada contribuíram para contrariar a desertificação deste Concelho. Os jovens recém 

licenciados, continuam a procurar novos mercados de trabalho, concentrados 

maioritariamente nos grandes centros urbanos. Pese a existência de dois 

estabelecimentos de ensino superior na região, o tipo de formação que é administrada 

em particular no pólo da UTAD (Professores do 1.º Ciclo, educadores de infância, 
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técnicos de turismo, etc), não é patente a existência de uma verdadeira correlação entre 

o tipo de ensino proporcionado e as reais necessidades locais. 

Esta é uma questão fulcral, só podendo falar-se em centros Universitários, com vocação 

regional se estes se afirmarem como centros de formação permanente e não só como 

locais de formação inicial de alunos, em áreas pouco ajustadas às exigências produtivas 

locais e culturais da região. Isto acontece, em grande parte dos casos, porque os centros 

universitários, numa lógica, profundamente economicista, ao descentralizarem as 

estruturas, transpõem programas que pouco têm a ver com as necessidades da região 

onde se instalam. 

  

5.4 Actividade Económica 
 

Fruto da privilegiada localização geográfica que evidencia, o concelho de Chaves tem 

conseguido atrair importantes investimentos nas áreas do turismo e do comércio, 

patente no aumento do número de camas disponíveis e na abertura de novas superfícies 

comerciais. A centralidade de Chaves face aos restantes Municípios da Região de Alto 

Tâmega e Barroso, a par da sua posição transfronteiriça, são factores que muito 

contribuíram e contribuem para a captação de novos investimento77, tradicionalmente 

canalizados para grandes centros urbanos. Por um lado, a oportunidade que representa o 

elevado número de termalistas/turistas que anualmente acorrem à cidade de Chaves, 

vindos das mais diversas regiões do território nacional e Europeu, com um poder de 

compra crescente, em virtude das Termas de Chaves78 serem cada vez mais uma 

referência para o tratamento de determinados problemas de saúde, tem contribuído para 

a construção de novas e modernas unidades hoteleiras e para a reestruturação das 

existentes. Por outro lado, o nicho de comércio que se gerou pela procura por parte da 

população espanhola de determinados produtos de grande qualidade e outros pelo preço 

acessível que evidenciam – particularmente os têxteis lar – tem influenciado para o 

crescente desenvolvimento de novos empreendimentos comerciais. 

                                                           
77

 Refira-se, apenas para citar alguns dos investimentos mais emblemáticos, a construção do novo casino 
de Chaves, propriedade do grupo Solverde, a revitalização do complexo turístico do Hotel Vidago Palace, 
do grupo UNICER, ou ainda a construção prevista de um novo hospital privado. 
78

 Considerada como a segunda estância termal do país, as Termas de Chaves recebem anualmente cerca 
de 7000 aquistas. 
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Porta de entrada de importantes fluxos provenientes principalmente da região Espanhola 

da Galiza, o concelho de Chaves consegue, com as suas reputadas termas, um potencial 

de atracão turística de grande relevo, facto que tem permitido ao longo dos últimos anos 

aumentar a capacidade de alojamento. Estas potencialidades foram recentemente 

reforçadas com a abertura da Auto-estrada A24 que liga a fronteira de Vila Verde da 

Raia a Viseu, confluindo em Vila Pouca de Aguiar com a Auto-estrada A7 até 

Guimarães e Porto. 

 
 

5.4.1 Sector Primário 
 

O concelho de Chaves é um concelho vincadamente agrícola79, predominando o 

minifúndio ligado a uma agricultura de subsistência exercida maioritariamente por uma 

população idosa sem forças e sem grande entusiasmo para o aperfeiçoamento das 

culturas tradicionais, logo sem interesse ao nível de economia de mercado80. Segundo o 

último recenseamento agrícola, cerca de 81% da terra arável é utilizada para fins de auto 

consumo (horta familiar). A tradição agrícola deste concelho, em que a fertilidade dos 

solos da veiga de Chaves permitia a exploração de vastas áreas de cultivo, tem vindo a 

ser progressivamente comprometida pela ocupação com fins construtivos de 

importantes parcelas de solo. 

As principais culturas são a batata, centeio, hortaliças, árvores de fruto, vinha e mais 

recentemente a produção em estufas de flores (cravos). A pecuária tem algum peso, com 

a indústria de lacticínios a assumir grande relevo. 

Em qualquer um destes sectores produtivos prevalece uma fraca capacidade 

organizativa, traduzindo um problema para a afirmação da agricultura desta região. A 

excepção verifica-se na área da floricultura. A associação de vários produtores em torno 

de uma cooperativa sediada na localidade Espanhola de Verin tem permitido entre 

outros o aperfeiçoamento sistemático das técnicas de produção, a rotatividade da 

                                                           
79  Em 1999 a mão-de-obra agrícola permanente no concelho de Chaves correspondia a 35,36 por 100 
habitantes, enquanto a média da Região Norte era de 11,24 e de 10,84 em Portugal continental (Fonte: 
INE, Municípios da Região �orte, 2001). 
80 O sector primário ocupa 12,5% da população activa, 23,2% encontra-se no sector secundário e 64,1% 
no sector terciário (Fonte: INE). 
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produção consoante a época do ano e a garantia de escoamento do produto para 

mercados externos. 

 

5.4.2 Sector Secundário 
 

A nível do sector secundário, a actividade que mais prolifera no concelho é a construção 

civil. No que concerne à indústria transformadora o maior peso concentra-se na 

fabricação de produtos minerais não metálicos, dada a existência de várias pedreiras 

espalhadas pelo território montanhoso do concelho, nas quais se processa à extracção e 

transformação de grandes quantidades de granito. A crescente procura deste tipo de 

produto em especial para mercados externos, utilizado quer na construção civil quer na 

produção de peças decorativas, tem-se traduzido numa mais-valia para o 

desenvolvimento da economia local81. A indústria alimentar também tem, neste 

concelho, alguma expressão, sendo de destacar a área da panificação e a confecção de 

produtos à base de carne (rissóis, croquetes, enchidos, pasteis de carne, etc), 

maioritariamente estruturadas em torno de uma organização familiar.  

 

5.4.3 Sector Terciário 
 

Este sector de actividade económica é de todos o que assume maior representatividade 

no concelho em termos de valor de empregabilidade82. Porém, o que predomina são as 

actividades tradicionais, como a restauração muita da qual ligada ao alojamento, o 

comércio assente ainda numa base tradicional, pouco dinâmico e empreendedor e ainda 

algumas superfícies de comércio a retalho. No que respeita à sua localização, o maior 

número de empresas encontram-se junto à área de influência urbana. A freguesia de 

Santa Maria Maior e a freguesia da Madalena caracterizam-se por reunir grande parte 

das actividades económicas de carácter comercial, nomeadamente comércio a retalho e 

também um número de hotéis e restaurantes considerável. Mais recentemente a 

                                                           
81 Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, em 2004 existiam 19 empresas de Indústria 
Extractiva no Município. 
82 Segundo os censos 2001, cerca de 12,5% da população activa do concelho exerce funções no sector 
primário, 23,3% no sector secundário e 64,2% no sector terciário. 
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freguesia de Outeiro Seco viu inaugurado um importante conjunto de infra-estruturas83, 

complementares entre si, capazes de oferecer novas expectativas ao crescimento 

económico do concelho. Estas infra-estruturas, com uma área de cerca de 800 hectares, 

estão situadas a 10 km da cidade, beneficiando de uma localização privilegiada, face às 

novas acessibilidades regionais transfronteiriças, revelando-se a zona por excelência 

para os empresários que tenham por objectivo os mercados do norte da Galiza e 

Portugal, bem como uma plataforma de saída para a Europa84. A construção destas 

estruturas de apoio ao comércio e indústria, complementares entre si, vem aduzir, no 

empresário local, expectativas face às quais se espera venham a contribuir para o 

impulso da actividade económica do concelho. Pretende-se pois com a construção desta 

infra-estrutaura a dinamização económica de todo o concelho capaz de criar empregos e 

assim reter a população jovem. 

 Mas é na administração pública onde se produz a maior taxa de empreg. Saúde, 

educação e administração local são apenas alguns dos domínios que determinam a 

extrema dependência do concelho na administração pública. Tal só se justifica pela 

existência de um sector secundário ainda pouco competitivo a par de um número de 

empresas neste sector sem grande peso em termos de empregabilidade85. Resulta em 

parte deste constrangimento uma elevada taxa de desemprego, que condiciona o próprio 

desenvolvimento local, amortizado em alguns sectores pela oferta laboral que se 

verifica no outro lado da fronteira. 

 

5.5 Potencialidades Turísticas 
 

A actividade turística é por certo aquela que maior contributo apresenta para o futuro da 

região, na medida em que existe um vasto potencial turístico ainda por explorar. 

                                                           
83 Este novo pólo industrial é constituído por um edifício Inditrans Chaves, um parque de actividades, 
uma plataforma logística e um mercado abastecedor. 
84 A localização privilegiada de Chaves deve-se em muito à facilidade que evidencia no rápido acesso a 
rotas de distribuição internas e externas, pois fica a pouco mais de 12 km da auto-estrada (A52), 
importante via de ligação a Vigo, Corunha, Valladolid, Madrid, Burgos e, desta forma, ao resto da 
Europa. Se tomarmos em linha de conta a velocidade média de um transporte de mercadorias (90 a 
100km/h), Chaves está a menos de 2 horas dos portos de Vigo e de Leixões, a menos de 5 horas de 
Lisboa e de Madrid e a pouco mais de 6 horas da fronteira francesa. 
85 Segundo o Anuário Estatístico da Região Norte 2005 (INE), entre 2004 e 2005, a proporção de 
estabelecimentos com menos de 10 trabalhadores situa-se nos 89%, ao que corresponde uma média de 5,2 
trabalhadores por estabelecimento.  
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As novas tendências europeias de turismo temático, em torno de redes temáticas, podem 

representar para o concelho de Chaves a oportunidade de integrar os seus recursos 

relevantes em rotas temáticas, com especial destaque para as ligadas ao património 

histórico, termalismo e saúde de bem-estar. Os crescentes fluxos turísticos de motivação 

“Natureza” e “Saúde de bem-estar”, podem permitir ao concelho disputar uma quota de 

mercado, oferecendo as suas serras, vales e a grande riqueza do património histórico 

existente, com os castros em volta da cidade, muralhas, pontes, fortes, castelos ou até 

mesmo as tradicionais varandas86 de Chaves. Todos estes vectores deverão servir de 

complemento ao grande atractivo que as Termas de Chaves87 evidenciam, pois é através 

deste importante pólo de atracção que se poderá gerar toda uma estrutura de 

complementaridade aos tratamentos de saúde e bem-estar. Posicionadas no segundo 

lugar do “ranking” nacional das termas mais procuradas, logo a seguir às termas de S. 

Pedro do Sul, as termas de Chaves possuem características ímpares88. A sua temperatura 

à saída das nascentes é de 73º graus89, durante todo o ano, propriedade que faz delas as 

águas mais quentes da Península Ibérica e as águas bicarbonatadas sódicas mais quentes 

da Europa.   

Em termos de receitas encontra-se em quarto lugar no “ranking” de volume de 

negócios. Já em 2003, foram realizados cerca de 120 mil tratamentos nos balneários, os 

quais geraram uma receita superior a 700 mil euros. Sob influência das Termas de 

Chaves a cidade tem recebido uma grande vaga de turistas, tornando-se num excelente 

suporte logístico para o turismo, facto que tem influenciado o investimento em novas 

unidades hoteleiras e em empresas de restauração. 

Em redor de todo o cariz rural que caracteriza o concelho, obtém-se um vasto e rico 

património gastronómico, assente em produtos de longa tradição a partir dos quais se 

                                                           
86 Muito apreciadas pelos turistas que visitam a cidade, podem-se encontrar de várias formas e feitios, 
quer no centro histórico, quer nas ruas que o circundam. “As de madeira, com bastantes variedades, 
algumas, com uma beleza extraordinária pela arte que exibem, com corrimões, em regra, com esquinas 
vivas e forma rectangular, ou arredondadas, ou apenas com as esquinas boleadas. Os balaústres são, 
normalmente, tábuas rendilhadas, ou travessas simplesmente rectangulares” (Martins 2005: 203). 
87 Situadas no coração da cidade de Chaves, rodeadas por grandes espaços verdes e de lazer as termas são, 
no dia de hoje, um dos mais importantes símbolos do concelho e vector de projecção no exterior. Refira-
se que em Setembro de 2003 foram agraciadas pelo INATEL, com o prémio à melhor Unidade 
Termal/2002. 
88 Pelas suas características (gasocarbónicas, bicarbonatadas e sódicas), as águas das termas de Chaves 
estão recomendadas no tratamento de reumatismo, stress, problemas de atrofia muscular e fracturas do 
esqueleto, aparelho digestivo, entre outras. 
89 Esta temperatura é atingida não por serem águas de origem vulcânica, mas antes por atravessarem 
camadas magnéticas sucessivas. 
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confeccionam deliciosas iguarias. As castanhas produzidas nas montanhas circundantes 

são cozidas, assadas ou utilizadas em pratos de carne de vitela ou de porco, são também 

uma importante matéria-prima na confecção de sobremesas. Importa referir que a longa 

tradição da castanha nesta região advém da sua exclusiva utilização antes da 

generalização da batata, a castanha foi durante longos anos o acompanhamento de 

muitos pratos.  

O pastel de Chaves, o folar da Páscoa produzido ao longo de todo o ano e o afamado 

presunto de Chaves, são outros ex-líbris da gastronomia local cujo mérito resulta da 

autenticidade das matérias-primas e do saber-fazer tradicional. Antevê-se, a curto prazo, 

o desaparecimento de alguns conhecimentos tradicionais, principalmente os 

relacionados com a confecção e cultivo de determinados produtos. Hoje são 

praticamente inexistentes os fornos comunitários, onde outrora, cada comunidade rural, 

orgulhosamente confeccionava os mais diversos manjares com os produtos que o ano 

agrícola dava, local de partilha de saberes e histórias de vida, perdeu a par do abandono 

da agricultura, o seu significado. Segundo Delignières, citado por Marques et al., (2003: 

134), a agricultura e sobretudo os agricultores conservam a paisagem e as tradições 

(com, entre outros, o fabrico de produtos locais e os produtos da quinta muito 

procurados actualmente) o desaparecimento acelerado, até mesmo total, dos 

agricultores, conduzirá sem qualquer dúvida a uma perda de identidade e a um 

empobrecimento da paisagem local. 
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Capitulo 6 

Enquadramento Metodológico e Análise dos 

Resultados dos Inquéritos sobre as Iniciativas 

Empresariais. 
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6.1 Construção e condições de aplicação do inquérito 
 

A aplicação de um inquérito é justificada pela necessidade de recolher um grande 

número de informação que nos permita validar ou não as hipóteses formuladas e cuja 

alternativa (por exemplo observação directa90), mesmo que possível, tornar-se-ia 

praticamente inviável pelos longos períodos de tempo que seriam necessários 

contemplar. A utilização do inquérito, surge assim como substituto de uma observação 

muito difícil e impossível de concretizar e no caso do estudo em apreço implicaria 

quase como uma violação da privacidade da entidade patronal, inaceitável do ponto de 

vista deontológico. A utilização do inquérito por questionário, impõe-se pela 

necessidade de recolher respostas sobre um dado número de indivíduos, de modo a 

relacioná-las e descreve-las para, por fim, demonstrar que certos grupos possuem 

características específicas. Este método permite-nos, assim, compreender características 

intrínsecas aos indivíduos, como as atitudes, as opiniões, as preferências e opções. Estas 

características pela sua complexidade só se tornam acessíveis pela linguagem. 

Dificilmente se conseguem obter através da observação.  

As condições práticas da realização e aplicação do presente inquérito ditaram que o 

mesmo fosse dividido em quatro grandes vectores de análise: Percurso do Promotor, 

Motivações, Caracterização da Empresa e Nível de satisfação com os resultados e 

projectos para o futuro. As perguntas devem ser pouco numerosas, por isso fizemos 

apenas 39 no total, cada uma com um máximo de 5 respostas possíveis. A sua aplicação 

decorreu entre Novembro de 2007 e Fevereiro de 2008, tendo optado por um contacto 

presencial junto da entidade patronal, no espaço físico onde desenvolve a actividade por 

considerar este o local que melhores condições reúne para o inquirido. A este propósito 

Ghiglione et al. (1993: 177) referem que, “Dispomos aí, em geral, de tempo suficiente e 

as pessoas inquiridas sentem-se mais à vontade, podendo-se reduzir ao mínimo os riscos 

de sermos perturbados ou ouvidos”. Acresce a este facto que, por delicadeza mas 

também por deontologia, transmitimos ao inquirido os objectivos do inquérito, em 

particular, e do estudo em geral.  

                                                           
90 Para Ghiglione, et. al (1993: 15), “observar um comportamento pode, muitas vezes, não ser suficiente. 
É preciso, igualmente, saber como é que o indivíduo o explica, que significado tem para ele, o que não 
poderemos saber se ele não o explicar”. 
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6.2 Constituição da Amostra 
 

Logo após a definição da problemática de estudo e mediante a constituição das 

hipóteses, impõe-se como fundamental definir o universo da população a estudar (total 

ou parcial), pois, pretende-se que o resultado alcançado seja representativo do universo 

de população. Reconhecendo as limitações, quer em termos de tempo, quer em termos 

de resultados, de reunir informação do conjunto de pessoas detentoras de unidades 

empresarias, iremos recolher informação sobre um grupo da população, representativa 

do universo. Contudo, considerando a impossibilidade de estudar a informação 

recolhida do total de empresas existentes no Concelho de Chaves (4464)91, pois corre-se 

o risco de apenas contemplar um número muito reduzido de empresas pertencentes a 

certas categorias mais representativas do sector económico predominante (terciário), foi 

nossa opção metodológica, fazer incidir o estudo sobre uma amostra estratificada, em 

virtude de, como refere Ghiglione, et al. (1993: 41) “permitir obter amostras 

suficientemente representativas, possibilitando assim a realização de análises 

aprofundadas de cada estrato”, pois segundo o mesmo autor “uma amostra 

representativa do conjunto da população corre o risco de apenas compreender um muito 

reduzido número de pessoas pertencentes a certas categorias”. 

  Esta opção é justificada pela grande prevalência do sector terciário (Quadro 7) sobre os 

restantes sectores económicos, podendo correr o risco de, através da utilização de uma 

amostra aleatória, contemplar sectores não representativos da actividade económica. 

 

Quadro 7. Trabalhadores por conta de outrem, segundo o sector de actividade (2005) 

 

Sector de 
Actividade 

Número de 
trabalhadores 

Primário 36 

Secundário 1748 

Terciário 3638 

Total 5422 
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte, 2006 

                                                           
91 A quantidade de empresas existentes no Concelho de Chaves, inviabiliza à partida uma análise global e 
integral das mesmas, pelo que é necessário seleccionar um subconjunto desse universo.  
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Quadro 8. Empresas segundo a CAE – Classificação da Actividade Económica (2006) 

Total A+B C D E F G H I J K M a 
O 

DA DB DD DE DI DJ DK DL DM DN 

4258 349 17 293 5 563 1518 614 128 143 275 267 59 27 40 13 22 90 3 10 2 26 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte, 2006 

 

$omenclaturas da CAE: 
A+B Agricultura, produção animal, caça, silvicultura e pesca 
C Indústrias extractivas 
D Indústrias transformadoras 
E Produção e distribuição de electricidade, de gás e de água 
F Construção  
G Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e de bens de uso pessoal e doméstico 
H Alojamento e restauração 
I Transportes, armazenagem e comunicações 
J Actividades financeiras 
K Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas 
M a O Educação, Saúde e acção social, outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 
DB Industria têxtil  
DD Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras 
DE Indústria da pasta, de papel e cartão e seus artigos; edição e impressão 
DI Fabricação de outros produtos minerais não metálicos 
DJ Indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos 
DK Fabricação de máquinas e de equipamentos, n. e. 
DL Fabricação de equipamento eléctrico e de óptica 
DM Fabricação de material de transporte 
DN Indústrias transformadoras, n. e. 
 
 
 
 
 
 
 

Como demonstra o quadro 8, existe uma distribuição heterogénea das empresas pelos 

vários sectores de actividade económica, facto que nos influenciou a adoptar uma 

amostra estratificada de modo a contemplar outros sectores para além daquele mais 

representativo. 

O Quadro 9 faz corresponder cada um dos inquéritos realizados ao respectivo sector 

económico. 
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Quadro 9. Posicionamento de cada um dos Inquiridos por sector de actividade. 
Número 

de 
inquéritos 

Sector de 
actividade 
segundo a 

CAE 

1 G 
2 K 
3 G 
4 H 
5 G 
6 DD 
7 DD 
8 DN 
9 G 

10 G 
11 K 
12 M a O 
13 DE 
14 K 
15 DN 
16 I 
17 G 
18 K 
19 G 
20 G 

 

Quadro10. Número total de Inquiridos por sector de actividade, segundo a CAE (Amostra 
final) 

Actividade económica Número 
de 

inquéritos 

Percentagem 

Comércio por grosso e a retalho; reparação 
de veículos automóveis e de bens de uso 
pessoal e doméstico. (G) 

 
8 

 
40% 

Actividades imobiliárias, alugueres e 
serviços prestados às empresas. (K) 

 
4 

 
20% 

Alojamento e restauração. (H) 1 5% 

Indústrias da madeira e da cortiça e suas 
obras. (DD) 

2 10% 

Indústrias transformadoras, n. e. (DN) 2 10% 

Educação, Saúde e acção social, outras 
actividades de serviços colectivos, sociais e 
pessoais. (M a O) 

1 5% 

Indústria da pasta, de papel e cartão e seus 
artigos; edição e impressão. (DE) 

1 5% 

Transportes, armazenagem e comunicações. 
(I) 

1 5% 

Total 20 100% 
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Assim, a amostra final é constituída por 20 empresas sendo que 8 (40%) estão inseridas 

no comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e de bens de uso 

pessoal e doméstico, 4 (20%) estão enquadradas em actividades imobiliárias, alugueres 

e serviços prestados às empresas. Com 2 (10%), cada uma, foram contempladas as 

indústrias da madeira e da cortiça e suas obras e a indústria transformadora, não 

especificada. Os restantes sectores foram contemplados com um inquérito cada. 

 

6.3 Principais Resultados Alcançados 
 

Apresentam-se, seguidamente, as principais características que, no seu conjunto, 

permitem traçar um perfil dos empresários, mentores e condutores do próprio negócio. 

● A grande maioria dos empresários são do sexo masculino (95%), casados ou a viver 

em união de facto (85%), com uma média de idades de 43 anos; a maioria dos 

empresários possui mais de 40 anos de idade (55%). 

● Mais de metade dos empresários (55%) não foi além do 5.º ano do liceu, actual 9.º 

ano e os detentores do ensino básico (instrução primária) e secundário representam 30% 

do total dos empresários. Com o ensino superior encontram-se apenas 25%. 

● As fontes de financiamento a que recorreram para a criação da empresa foram as 

poupanças do rendimento do trabalho, preferidas por 80% dos empresários. Apenas 5% 

recorreu a empréstimos da banca. 

● Sempre que se justifica, a fonte de financiamento a que habitualmente recorrem é, em 

75% dos empresários, o auto-financiamento (poupanças do trabalho).  

● O aproveitamento de uma boa oportunidade de negócio, ao qual está associado a 

perspectiva de ganhar dinheiro, foi apontado como o motivo mais relevante que esteve 

na base da criação da empresa, tendo sido registada em 45% dos empresários, seguido 

da demonstração da própria capacidade, identificada por 10%. 

● Para 40% dos inquiridos, ser empresário significa ser inovador, ter iniciativa e 

arriscar, seguido da capacidade de coordenar uma equipa que trabalha num projecto 
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(25%). Este valor é justificado pelo facto das entidades estudadas serem pequenas 

empresas, onde o patrão é ao mesmo tempo dirigente e trabalhador. 

● A grande maioria dos empresários (80%) não mantém qualquer forma de cooperação 

ou aliança com associações do ramo empresarial e comercial. A divulgação e promoção 

da empresa são feitas em 85% dos casos através dos próprios clientes. 

● A proximidade do mercado de venda (50%) e a ligação afectiva à região (40%) são 

apontados como os principais motivos para a localização da empresa no Concelho de 

Chaves. 

● A maioria dos empresários (60%) aponta razões exógenas à empresa designadamente, 

encargos fiscais e de segurança social como os principais factores que condicionam a 

estratégia da empresa. 

� Cerca de metade dos empresários (45%), opta por reinvestir na própria actividade os 

resultados dos lucros obtidos, enquanto idêntica percentagem (45%) opta pelo consumo 

próprio e familiar.    
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6.4 Percurso do Promotor 

Num estudo centrado sobre os factores sócio-culturais dos agentes empresariais é 

importante analisar quem são e de que forma foram conduzidos até à criação de novas 

iniciativas. A ausência de informação relativa ao percurso dos empresários tornaria 

impossível a tarefa de analisar os factores que regularam o lançamento do próprio 

negócio. 

P.1 – Sexo. 

 

Quadro11: Sexo. 

 
Gráfico1: Sexo. 

 

 

Feminino 

Masculino 

 

Estatistica 

Sexo 

20 

0 

1,05 

1,00 

1 

Válidos  

Missing 

N 

Média 

Mediana 

Moda 

Sexo 

19 95,0 95,0 95,0 

1 5,0 5,0 100,0 
20 100,0 100,0 

Masculino 
Feminino 

Total 

Válidos 
Frequência Percent. 

Percent. 

 

Percent. 
Acumulada  
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Como podemos observar, num total de 20 inquiridos, apenas um é do sexo feminino, o 

que pressupõe que o desenvolvimento empresarial é, em certa medida, um cargo 

maioritariamente masculino (95%), numa região do interior norte, mais tradicional e 

conservadora. 

P.2 – Estado Civil.  

 
Quadro12: Estado Civil. 

 
Gráfico2: Estado Civil. 
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Estatistica 

Estado Civil 
20 
0 

2,10 
2,00 

2 

Válida 
Missing 

N 

Média 
Mediana 
Moda 

Estado Civil 

1 5,0 5,0 5,0 
17 85,0 85,0 90,0 
1 5,0 5,0 95,0 
1 5,0 5,0 100,0 
20 100,0 100,0 

Solteiro 
Casado / União de facto 
Separado / Divorciado 
Viúvo 
Total 

Válidos 
Frequência Percent. 

Percent.  Percent. 
Acumulada 
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O gráfico representa o estado civil dos indagados, sendo que 85% são casados ou 

encontram-se a viver em união de facto, os restantes 15% encontram-se díspares no 

estado civil, separado/divorciado, solteiro ou viúvo.  

 A média, a mediana e a moda são de 2, ou seja, correspondem ao código de resposta da 

opção de casado/união de facto.  

P.3 – Idade.  

  
 

 

Quadro13: Idade. 

 

 

 

 

 

 

Estatística  

Idade 

20 

0 

43,25 

40,50 

37 

Válidos 

Missing 

N 

Média 

Mediana 

Moda 

Idade 

1 5,0 5,0 5,0 
1 5,0 5,0 10,0 
2 10,0     10,0 20,0 
1 5,0 5,0 25,0 
3 15,0 15,0 40,0 
1 5,0 5,0 45,0 
1 5,0 5,0 50,0 
1 5,0 5,0 55,0 
1 5,0 5,0 60,0 
1 5,0 5,0 65,0 
1 5,0 5,0 70,0 
2 10,0  10,0 80,0 
1 5,0 5,0 85,0 
2 10,0 10,0 95,0 
1 5,0 5,0         100,0 

20 100,0   100,0 

26 
29 
32 
33 
37 
39 
40 
41 
43 
44 
47 
53 
56 
61 
64 
Total 

Valid 
Frequência Percentagem Percentagem Válida  Percentagem cumulativa  
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Gráfico 3: Idade. 

 

A variável idade é fundamental para compreender a média de idades dos promotores de 

iniciativas empresariais, que é aproximadamente de 43 anos, mas a moda, ou seja a 

idade que se repete mais vezes na amostra, é de 37 anos de idade. De forma geral a 

idade dos empresários é tardia para a promoção de iniciativas empresariais, existindo 6 

indivíduos que têm entre 53 e 64 anos de idade, justificando o valor da mediana92 de 40 

anos. Através da curva de distribuição normal observamos que o ponto mais alto é 

aproximadamente nos 45 anos. 

 

P.4 – $ível de escolaridade. 

 

 
 

                                                           
92 Valor central da distribuição 
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Quadro 14: $ível de escolaridade. 

 

 
 

Gráfico 4: $ível de escolaridade. 

 

 

O nível de escolaridade permite entender as habilitações literárias dos inquiridos, desta 

forma podemos concluir que a distribuição é bimodal93 representando o mesmo número 

de inquiridos a fruir o 9º ano de escolaridade assim como o ensino superior.  

Um aspecto relevante é que mais de metade da amostra, ou seja, 55% dos indagados, 

não possui formação superior ao do ensino obrigatório (5.º ano do liceu/9.º ano de 

escolaridade). Pese a recente tendência de tornar o sistema de ensino mais competitivo e 

ajustado às novas tecnologias, de que é exemplo o programa “Novas Oportunidades”, a 

                                                           
93 Composto por duas modas, ou seja, a distribuição possui o mesmo número de respostas para duas 
opções de resposta. 
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população inquirida retrata a longa tendência do sistema educativo português94 em 

preparar jovens para um modelo de ensino predominantemente académico, em 

detrimento de um sistema misto e complementar como aquele, através da oferta de vias 

tecnológicas e profissionais95, valorativas para o indivíduo, estrutura empresarial e 

sociedade. “O sistema educativo português caracteriza-se por um hiato tradicional em 

favor dos estudos gerais, preparando mais para o ensino superior do que para a entrada 

no mercado de trabalho” (Ramos, 2007b:317). 

A complementaridade exigível entre um sistema de ensino académico e profissional, a 

par de uma maior interacção entre os estabelecimentos de ensino e a estrutura 

empresarial, permitiria, não apenas, uma melhor adequação dos conteúdos e programas 

de formação à realidade concreta, mas também o aproveitamento do grande capital 

humano existente. Para tal, seria exigível o estabelecimento de uma estreita simbiose 

entre as várias disciplinas administradas no sistema de ensino regular e as suas 

correspondentes componentes práticas e tecnológicas. Para Ramos (2003:213) “Os 

modos de aprender os conteúdos específicos das várias disciplinas devem ser 

diferenciados e tem de existir intercâmbio com as instâncias culturais, científicas e 

artísticas da sociedade”. 

 

 

P.5 – Trabalhou ou residiu em outro país.  

 

 

                                                           
94 Para Ramos (2003: 213), “O nosso país continua a confrontar-se com as baixas qualificações dos seus 
recursos humanos, com fraca especialidade técnica da população activa (80% da população não ultrapassa 
o nível de ensino básico e as formações de nível secundário ou qualificação profissional de Nível III têm 
importância reduzida).” 
95 A eliminação das antigas escolas industriais, comerciais e agrícolas (1975) veio trazer uma lacuna na 
formação dos jovens, com graves e irremediáveis repercussões para a formação destes, ao lhes retirar a 
possibilidade de estudar numa vertente mais profissional e técnica. 
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Quadro 15: Trabalhou ou residiu em outro país. 

 
 

Gráfico 5: Trabalhou ou residiu em outro país. 

 

A grande maioria dos indivíduos nunca trabalhou ou residiu em outro país, registando-

se, contudo, a existência de 5 inquiridos com o estatuto de ex-emigrantes, ou seja 

trabalharam e residiram em outro país. Este valor permite-nos afirmar a tendência de 

regresso ao país de origem de um número importante de emigrantes originários de uma 

região de forte emigração.  

 

P. 5b – Durante quanto tempo.  
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Considerando os 5 casos válidos, verifica-se que a média de anos que estes indivíduos 

permaneceram ou trabalharam no estrangeiro foi de 16 anos. Pretende-se com esta 

variável obter informação que permita aferir a existência causal entre a emigração e a 

criação de iniciativas empresariais. Constatou-se em dois casos (profissão de mecânico 

e design) que, o regresso ao país de origem foi influenciado pela vontade em criar 

unidades empresariais, “era algo que Chaves não tinha com o grau de qualidade com 

que desenvolviamos no estrangeiro”. 

 

P.6 – Em que profissão.  

Da análise desta variável conclui-se que, dos 5 casos válidos, um não respondeu e os 

restantes (4) que trabalharam no estrangeiro tiveram ocupações bastante distintas: 

mecânico, vendedor, design e doméstica.   

P.7 – Idade de início da primeira actividade.  

 
Quadro 16: Idade de início da primeira actividade. 
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Gráfico 6: Idade de início da primeira actividade. 

 

A idade média do 1º emprego é de 20 anos de idade, mas a moda é de 16 anos, ou seja, 

relacionando com a variável habilitações literárias a maioria dos inquiridos terminou os 

estudos para dar início ao trabalho, considerando que 12 indivíduos iniciou a vida 

profissional entre os 16 e os 18 anos. Se considerarmos que 55% dos inquiridos 

apresentam habilitações literárias abaixo do 9.º ano de escolaridade e que 40% iniciou a 

actividade profissional entre os 16 e 17 anos de idade, facilmente se conclui que se trata 

de uma população que abandonou a escola para dar início a uma actividade profissional. 

Uma larga maioria abandonou o sistema de ensino para iniciar e/ou dar continuidade à 

actividade empresarial de índole familiar.  

O conhecimento contínuo e alargado deve ser encarado como o motor do 

desenvolvimento e aumento da eficiência produtiva. Contudo, a sua disseminação por 

todo o capital humano produtivo (não apenas pelas entidades empresariais), está longe 

de ser um processo linear96, e as condições indutoras de uma efectiva apropriação do 

conhecimento passam a ser um factor relevante de explicação para as disparidades de 

crescimento e desenvolvimento entre nações e regiões dentro do mesmo território. Para 

Ramos (2007b:313) “A educação e a formação ao longo da vida assumem importância 

fulcral (…) para a recuperação do nosso atraso estrutural e a modernização do sistema 

produtivo. A aprendizagem ao longo da vida engloba todas as actividades desenvolvidas 

                                                           
96 É de salientar a quase inexistência de uma vertente de formação profissional contínua com a 
intervenção articulada entre o Estado, Associações Empresariais, Sindicatos e Empresas, já que neste 
domínio a formação contínua ao longo da vida, está longe de ser uma realidade. 
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numa base contínua com o objectivo de melhorar conhecimentos, aptidões e 

competências”. 

A seguinte questão pretende obter informação sobre o percurso do empresário, de modo 

a compreender a ligação histórica ou não ao tipo de actividade que desenvolve. 

P.8 – Já estave ligado ao ramo de actividade da sua empresa antes de a criar? 

 

Quadro 17: Já esteve ligado ao ramo de actividade da sua empresa antes de a 
criar? 

 
Gráfico 7: Já esteve ligado ao ramo de actividade da sua empresa antes de a criar? 
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É relevante afirmar que a grande maioria dos indivíduos (75%) se encontrava ligado ao 

ramo de actividade da sua empresa, antes de a desenvolver. É patente o papel da 

hereditariedade na influência da escolha da actividade empresarial. As gerações 

precedentes influenciaram as actuais e estas tenderão a influenciar as gerações futuras. 

A este respeito um dos inquiridos refere: “herdei esta profissão do meu pai, o qual por 

sua vez, tinha herdado do meu avô. É portanto difícil optar por uma actividade quando 

o nosso código genético já vem programado com outra” (entrevistado com 47 anos de 

idade, 6.º ano de escolaridade, a desenvolver a actividade no sector terciário). Esta 

programação tem origem no seio da própria família e é construída pelos diversos 

ambientes sociais por onde passamos, escola, bairro, grupo de amigos, religião, entre 

outros. Para Perroux (1981: 280) “os (valores) são transmitidos oralmente, na família e 

nas comunidades elementares; a cultura emana do meio de vida que contém e transmite 

imagens. Essas imagens formam-se associadas ao subconsciente e ao que se poderia 

designar o sobreconsciente, as valorações e as regras de vida que a tradição, os 

contactos quotidianos e a aprendizagem social imprimiram na memória e nos hábitos”. 

 

Pretende-se com a Pergunta 9 compreender a origem dos recursos financeiros do 

agregado familiar. A origem dos mesmos poderá contribuir para uma melhor 

compreensão das dificuldades vividas e dos percursos/estratégias seguidas.  

 

P.9 – Fontes de rendimento do agregado familiar antes de criar a empresa. 

 
 

 

 

 

Estatística 

CCondição de trab. antes da empresa 

20 
0 

2,10 
2,00 
2 

Válidos 
Missing 

N 

Média 

Mediana 
Moda 



135 
 

Quadro 18: Fontes de rendimento do agregado familiar antes de criar a empresa. 

 
 

Gráfico 8: Fontes de rendimento do agregado familiar antes de criar a empresa. 
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dos indagados o trabalho por conta de outrem. Apenas 10% dos indivíduos já trabalhava 

por conta própria ou eram estudantes e só um (5%) era desempregado.  

 

P.10 – Fonte de financiamento para a criação da empresa. 
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Quadro 19: Fontes de financiamento para a criação da empresa. 

 
 

Gráfico 9: Fontes de financiamento para a criação da empresa. 
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É relevante indicar que esta questão possuía 6 opções de resposta97 e apenas 3 foram 

escolhidas, havendo um indivíduo que optou pelo empréstimo bancário e apenas 3 

revelaram que optaram por outra fonte de financiamento (dois dizem respeito a 

empréstimo familiar e um a herança). 

                                                           
97 1- Poupança de rendimento do trabalho/2- IEFP/3-Emprestimo bancário/4-Leasing/5-Financiamento de 
fundos comunitários/6-Outro. 
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É curioso referir que um estudo sobre os trabalhadores independentes levado a efeito 

por Freire98 (2008: 188), alcança semelhantes resultados ao considerar que “as 

dificuldades iniciais são muitas vezes superadas com a ajuda (financeira, motivacional e 

relacional) do meio familiar, sendo que o crédito bancário foi maioritariamente julgado 

como boa ajuda, mas não decisiva”. 

Prevalece um tipo de investimento que poderíamos considerar como tradicionalista 

(com base em poupanças/capital próprio), característico do baixo risco que se quer 

assumir, assente mais em factores controláveis e estáveis (poupanças), do que em 

factores instáveis e não controláveis (financiamento bancário por exemplo). Este último, 

pelo compromisso que se assume com a entidade bancária e pelas garantias que a 

mesma exige para a concessão de crédito, determina uma maior exigência nas 

iniciativas empresariais que o próprio pretende levar a efeito. 

 

 

6.5 Motivações do Promotor. 

 

O estudo do percurso das iniciativas dos empresários em estudo só é possível se 

abordarmos as motivações que estiveram e estão na base dessa mesma criação e quais 

os ambientes sociais e culturais que a favoreceram. Compreender essas motivações é 

atribuir significados aos valores que cada indivíduo transpõe para a vida económica.  

 

 

P.11 – Motivos que levaram a criar a empresa. 

 

 

                                                           
98 Para mais informação, consultar Freire, João (1995), O trabalho Independente em Portugal, Lisboa, 
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Quadro 20: Motivos para criar a empresa. 
 

  
 
 

Gráfico 10: Motivos para criar a empresa. 
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própria empresa.  
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P.12 – Motivos de opção da área de negócio da empresa.  

 
Quadro 21: Área de negócio da sua empresa. 

 

 
Gráfico 11: Área de negócio da sua empresa. 
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intrinsecamente com a questão nº 8 (já estava ligado ao ramo empresarial) a qual obteve 

resposta positiva por parte de 75% dos inquiridos. Apenas 2 indivíduos fizeram um 

curso de formação na área da empresa que desenvolveram, o que, por si só já implica 

conhecimento adquirido. 

Se cruzarmos entre si o resultado das questões: Já estava ligado ao ramo de actividade 

(P.8); Motivos que levaram a criar a empresa (P.11) e Motivos de opção da área de 

negócio da empresa (P.12) conclui-se que os motivos que influenciaram a opção foram 

condicionados pela existência de uma prática profissional anterior. Conforme os 

resultados da Pergunta 8, 75% dos empresários referiu estar ligado ao ramo de 

actividade antes de criar a própria empresa. 

 

 

P.13 – Qualidades/competências que um empresário deve possuir. 

  

 
 

Quadro 22: Competências do empresário. 
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Gráfico 12: Competências do empresário. 
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P.14 – O que significa ser empresário.  

 
 

Quadro 23: Ser empresário significa. 

 
 

Gráfico 13: Ser empresário significa. 
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garantia de emprego para a composição da empresa e a coordenação de uma equipa que 

trabalha num projecto.  

Uma das características que define o empresário é o gosto pelo risco e pelas inovações. 

Mas a grande maioria das opções direccionam-se para aspectos de baixa relevância para 

a própria actividade empresarial. Dar continuidade e valorizar o património da família 

ou ainda garantir emprego para aqueles que nela trabalham são factores que decorrem 

da boa gestão empresarial, ou seja, só possível pela mais-valia que é capaz de retirar da 

eficiência e da inovação. Estas duas opções, que no total representam 35% das respostas 

dos empresários, permitem concluir sobre a existência de baixos níveis de 

empreendedorismo, dado que as opções deste grupo de empresários assentam, 

predominantemente, numa gestão corrente e tradicional da empresa. 

 

6.6 Caracterização da Empresa. 
 

Conhecer a empresa é conhecer um pouco das estratégias que orientam o 

empreendedorismo dos empresários. As opções sobre aspectos estruturantes para a vida 

da empresa, permite-nos conhecer um pouco da visão estratégica do promotor de 

iniciativas empresariais. 

 

P.15 – Forma jurídica da empresa.  

 
 
Quadro 24: Forma jurídica da empresa. 
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Gráfico 14: Forma jurídica da empresa. 

 

 

 

 

Referente à forma jurídica da empresa, apesar das 5 opções possíveis de resposta para 
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sociedade por quotas.  

P.16 – $úmero de trabalhadores da empresa no início da actividade. 
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Gráfico 15: $úmero de trabalhadores iniciais. 
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P.17 – Quantos trabalhadores tem actualmente?  
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Gráfico 16: $úmero de trabalhadores actualmente. 

 

O número médio de trabalhadores a exercer actividade actualmente é de 5 
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Gráfico 17: $úmero de trabalhadores actualmente. 
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vários outliers severos e moderados, indicando a discrepância de valores na 

distribuição. Na fase inicial a empresa regista valores muito díspares, considerando que 

chega a atingir os 27 empregados apesar da média da distribuição ser de 2 

trabalhadores. Na actualidade os outliers são de 14 e 13 empregados comparativamente 

à média de 5 trabalhadores.  

 

P.18 – Exerce funções de gestão na empresa.  

 
Quadro 27: Exerce funções de gestão na empresa. 

 
Gráfico 18: Exerce funções de gestão na empresa. 
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estudados, ao assumirem, paralelamente, com a produção e comercialização de bens e 

serviços gerados, a gestão da própria empresa. Reconhecendo que a gestão é sempre 

uma actividade exigindo um elevado nível de formação e qualificação, não me parece, 

face aos baixos níveis de qualificação profissional evidenciados (Pergunta 25) que 

venha a resultar em significativos proveitos para a estrutura empresarial estudada. 

Assumir responsabilidades de gestão é retirar tempo e espaço à vertente produtiva.  

Para Ramos (2003: 330) “A gestão não é profissionalizada na grande maioria do tecido 

empresarial da indústria portuguesa”. 

 

P.19 – Em quem delegou essas funções (gestão).  

Apenas uma pessoa respondeu a esta questão, indicando que delegou as funções nos 

sócios. 

P.20 – Motivos da localização da empresa no concelho. 

 
 

Quadro 28: Motivos da localização da empresa. 
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Gráfico 19: Motivos da localização da empresa. 

 

 

A proximidade do mercado de venda é o principal motivo para a escolha da localização 

da empresa, ocupando 50% da distribuição. Existe, pois, uma evidência que parece 

indicar que a acessibilidade ao mercado de venda tem uma influência positiva sobre a 

decisão de localização. Da outra metade, uma grande maioria possui ligação afectiva ao 

Concelho (40%) e os restantes (10%) apontam como motivo a disponibilidade e custos 

na instalação e mão-de-obra. Levando em linha de conta que a totalidade dos 

empresários inquiridos, nasceu e cresceu nesta região, não é de todo estranho que uma 

parte significativa, 40%, aponte a ligação afectiva como motivo para a localização da 

empresa. A proximidade do mercado de venda, resposta assumida por 50% dos 

inquiridos, é reveladora das baixas expectativas depositadas no crescimento e 

desenvolvimento da unidade empresarial, cujas estratégias de expansão, a existir, ficam 

confinadas ao próprio território. 

Para responder às exigências dos mercados, cada vez mais competitivos, 

internacionalizados e difusos, importa que as empresas se adaptem às novas relações 

inter-comunitárias. Para tal, e a par do desenvolvimento de novos produtos, é exigível a 

adopção de estratégias de cooperação de modo a deixarem de ser compartimentos 

isolados, para serem agentes económicos abertos na partilha de um horizonte comum. 
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P.21 – Fontes de financiamento utilizadas.   

 
Quadro 29: Fontes de financiamento utilizadas. 

 
 

Gráfico 20: Fontes de financiamento utilizadas. 

 

A fonte de financiamento mais utilizada pelos empresários é o auto-finaciamento, 
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P.22 – Agentes de informação do negócio.  

 

Quadro 30: Agentes de informação. 

 
 

Gráfico 21: Agentes de informação. 
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novos produtos não se compadece com uma tão restrita esfera relacional cingida, no 

caso em estudo, a 85% de clientes. Estas empresas ao limitar o capital relacional aos 

próprios clientes estão a condicionar fortemente a sua sobrevivência em períodos de 

crise, pois o âmbito e a abrangência comercial são bastante limitados.   

 

P.23 – Sócio de alguma associação empresarial. 

 
Quadro 31: Sócio de associação empresarial. 

 
Gráfico 22: Sócio de associação empresarial. 
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nitidamente baixa a percentagem de empresas que estabelecem relações no seio de uma 

estrutura associativa. A larga maioria não desenvolve relações de cooperação com 

outras entidades empresariais, o que acaba por restringir a difusão do conhecimento que 

se tem sobre os produtos comercializados. Estas empresas ficam, e muito, restringidas 

na sua capacidade técnica pois deixam de beneficiar de um conjunto de serviços que 

este tipo de associações empresariais prestam aos seus associados, tais como apoio de 

consultaria técnica, serviços de contabilidade, jurídicos e fiscais, acesso a medidas para 

a modernização dos processos de fabrico e/ou comercialização, assessoria para a 

certificação ou qualificação da estrutura produtiva, etc. Todo este apoio disponibilizado 

é de grande importância para as empresas, ao mesmo tempo que fomenta o 

estabelecimento de alianças entre elas, pode disponibilizar um conjunto diversificado de 

serviços aos quais, de outro modo, dificilmente, teriam acesso. Este tipo de apoio, para 

além do estreitar de relações de convivialidade e cooperação entre os membros da 

associação e outros agrupamentos associativos, é susceptível de induzir um maior 

estímulo à eficácia da actividade empresarial e à oportunidade de vir a usufruir de 

incentivos monetários. Por isso, a capacidade inovadora também depende da 

participação em redes que promovam práticas cooperativas e associativas entre os 

vários agentes promotores do desenvolvimento.  

 

Contudo, a expectativa demasiado elevada, que por vezes os empresários depositam 

neste tipo de estruturas, leva-os a desistir dessas estruturas de apoio. Segundo o estudo 

realizado por Freire (2008: 189), “ a adesão dos trabalhadores independentes a uma 

associação profissional (com uma taxa de 28%) deixa perceber também uma satisfação 

apenas mitigada acerca do papel exercido por esta, sendo que os inquiridos esperavam 

sobretudo um apoio técnico e jurídico, e informação especializada sobre mercados, 

custos, novas tecnologias, etc”. 
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P.24 – Acção de formação nos últimos 4 anos. 

 

Quadro 32: Acções de formação. 

 
 

Gráfico 23: Acções de formação. 
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produção e organização do trabalho, constata-se que apenas uma pequena parte (25%) 

das entidades empresariais participou em acções de formação.  

O conhecimento é certamente o pilar mais importante sobre o qual se alicerça todo o 

processo de desenvolvimento. Contudo, face à baixa percentagem de indivíduos que 

realizaram alguma formação, o conhecimento continua a ser um factor irrelevante para a 

estratégia do desenvolvimento empresarial, facto que poderá ajudar a desencorajar as 

estratégias de inovação e a introdução de eficientes métodos de trabalho. Para Aldcroft, 

citado por Arroteia in Compêndio de Economia Regional (2002: 443) “a ignorância cria 

resistência à mudança e à adaptação e leva à influência de estratégias de produção que 

podem não responder a novas exigências. Trabalhadores com pouca preparação, quer na 

prática quer em conhecimentos teóricos não podem compreender propriamente o que 

fazer e porque fazer”. 

 Parece certo que, para as entidades empresariais, a mais-valia económica provém de 

uma política de baixos salários, níveis de qualificação igualmente baixos para os quais 

contribui um fraco investimento em actividades de investigação e desenvolvimento de 

novos produtos. As novas tecnologias podem até ser concebidas e produzidas fora do 

país, mas tem que existir um conhecimento suficientemente aprofundado sobre as 

técnicas de produção de forma a gerar valor e inovação nos bens comercializados. Só 

um investimento em capital humano dotado de moderno capital tecnológico é passível 

de gerar rendimentos sólidos e duradouros. Conforme refere Arroteia (2002: 442) “o 

conhecimento (instrução) para o trabalho é diferente de outros bens económicos. Pois, 

uma vez ocorrido o custo de instrução, esta pode ser usada sempre mais uma vez sem 

que ocorra outro custo adicional. Romer refere que desenvolver novos e melhores 

conhecimentos é equivalente a ocorrer custos fixos, isto é, trata-se de um investimento 

que uma vez ocorrido perdura no tempo e que permite múltiplos usos”. Num contexto 

de concorrência global, onde a gestão eficiente da actividade empresarial e o progresso 

tecnológico assumem preponderância significativa, só com recurso à modernização 

tecnológica e à gestão racional e eficiente dos recursos humanos se poderá garantir a 

sustentabilidade das organizações. Para Ramos (2003: 220) “Os avanços tecnológicos e 

a aceleração da globalização originam a procura de novas estratégias de 

competitividade, provocam maiores exigências de qualificação do factor trabalho, 

reduzem as oportunidades de emprego dos trabalhadores manuais não qualificados e 
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aumentam as oportunidades para os trabalhadores com empregos que requerem 

capacidades de raciocínio e gestão, bem como know-how técnico”. 

 

 

P.25 – Área das acções de formação.  

 

Gráfico 24: Acções de formação. 

 

 

Dos 25% inquiridos que participaram na acção de formação, todos eles escolheram uma 

área distinta como se pode observar no gráfico. As áreas de formação frequentadas 

estão ligadas à própria actividade que desenvolvem. 

 

P.26 – Acções de formação que considera essenciais. 
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Quadro 33: Formações essenciais. 

 
 

Gráfico 25: Formações essenciais. 

 

No que se refere às acções de formação que os empresários consideram essenciais, 

cumpre-se uma relativa moderação, com cerca de 35% a considerar mais importante os 

conhecimentos económicos e financeiros, seguido das novas tecnologias (30%), da 

comercialização (25%) e a valorização do trabalho em equipa (10%). Percebe-se que, 

para além da fraca adesão a acções de formação, como ficou patente na Pergunta 24, 

apenas 30% dos inquiridos considera essenciais acções de formação na área das novas 

tecnologias. Estes dados revelam que as entidades reservam parcos, se não quase nulos, 

recursos para actividades de investigação, desenvolvimento de novos produtos e sua 

comercialização, carecendo de incentivos para a comercialização, mesmo que 

temporária. Dificilmente, na maior parte dos casos analisados, o conhecimento será tido 
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como motor do desenvolvimento, na medida em que 35% dos inquiridos prefere 

adquirir conhecimentos económico-financeiros, como forma de exercer um maior 

controlo sobre a empresa.   

 

 

6.7 $ível de Satisfação com os Resultados e Projectos para o Futuro. 
 

Analisar o grau de satisfação dos empresários é perceber a consistência das iniciativas e 

a sua sobrevivência futura, comparativamente a um estilo de vida de acomodação (face 

aos resultados alcançados) ou, pelo contrário, prosseguir uma estratégia de inovação 

perante resultados pouco satisfatórios.  

 

P.27 – Significado da actividade empresarial.  

 
 

Quadro 34: Actividade profissional traduziu-se em: 
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Gráfico 26: Actividade profissional traduziu-se em: 

 

Para a vida pessoal dos empresários, a actividade profissional traduziu-se numa 

segurança financeira (30%), mas metade justificam a criação da empresa para poder ter 

acesso a novos bens de consumo ou por se preocuparem com a actividade da empresa. 

A ausência de tempo livre é justificada por 15% dos empresários. 

 

P.28 – Rendimento mensal líquido.  

 
Quadro 35: Rendimento mensal líquido. 
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Gráfico 27: Rendimento mensal líquido. 

 

O rendimento mensal líquido dos empresários é em média de 2700 euros, apesar de a 

moda ser de 2000 euros. Apenas 3 empresários auferem mais de 4000 euros mensais.   

 

P.29 – Satisfação com o rendimento auferido. 
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Gráfico 28: $ível de satisfação. 

 

 

Mais de metade encontram-se satisfeitos com os rendimentos auferidos, mas 35% estão 

numa situação intermédia, sendo que 2 estão insatisfeitos. 

P.30 – Factores que condicionam a estratégia empresarial  

 
 

Quadro 37: Factores que condicionam a empresa. 
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Gráfico 29: Factores que condicionam a empresa. 

 

Os maiores condicionantes exógenos da empresa são os encargos fiscais e de segurança 

social (60%), sendo que o nível tecnológico, o mercado saturado e o atendimento das 

exigências dos clientes também são indicados como condicionantes da empresa. Mais 

de metade dos empresários assinalou os encargos fiscais e de segurança social como 
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(I&D)” (Ramos, 2007a: 11). 
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P.31 – Volume de vendas de acordo com a expectativa.  

 
 

Quadro 38: Volume de vendas. 

 
 

Gráfico 30: Volume de vendas. 
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desiludiu relativamente às expectativas que possuía. Este resultado leva-nos a concluir 

sobre a vigência de uma significativa percentagem de empresários que se resigna 

perante os resultados obtidos, quanto ao volume de vendas. O facto de se situarem 

dentro das expectativas inicialmente projectadas vem contrariar uma certa lógica de 

empreendedorismo subjacente à actividade económica de qualquer empresário, 

mediante a introdução de contínuas inovações e aperfeiçoamento do produto final, 

capazes de suscitar novas necessidades. Cabe pois ao empresário levar a cabo “as novas 

combinações dos meios de produção, a introdução de novos produtos, a adopção de 

novos métodos de produção, a abertura de novos mercados, o acesso a novas fontes de 

matérias-primas ou de produtos intermédios e a concretização de novas formas de 

organização económica. O empresário é, nestes termos, o suporte do mecanismo de 

transformação” (Schumpeter, citado por Figueiredo, et al, 1982: 214).  

 

P.32 – Relativamente aos lucros e aos resultados.  
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Gráfico 31: Lucros/resultados. 

 

 

Gráfico 32: Lucros/resultados. 
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P.33 – Expectativas para os próximos 3 anos relativamente ao volume de vendas.  

 
Quadro 40: Volume de vendas nos próximos 3 anos. 

 
 

Gráfico 33: Quadro: Volume de vendas nos próximos 3 anos. 
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capacidade de antever riscos, prever oportunidades e desenvolver produtos e serviços 

que respondam às necessidades. Para Figueiredo, et. al (1982: 217) “o crescimento 

económico depende da existência, extensão e motivação de um grupo de indivíduos 

capazes de preencher essa ausência. A eles caberia procurar, descobrir e avaliar 

oportunidades económicas, reunir os recursos financeiros necessários à empresa, fazer 

projecções sobre o futuro, assumir a responsabilidade última pela administração, 

suportar a incerteza e/ou o risco, fornecer e assegurar um sistema de motivação na 

empresa.”  

 

 

P.34 – Expectativas para os próximos 3 anos relativamente aos lucros/resultados.  

 

 

 

Quadro 41: E quanto aos lucros/resultados? 
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Gráfico 34: E quanto aos lucros/resultados? 

 

 

No que se refere aos lucros/resultados há uma diminuição de expectativas de estagnação 

(75%), apenas 10% dos empresários inquiridos defendem que a empresa se irá manter 

constante, e 15% acredita na expansão.  

 

Gráfico 35: E quanto aos lucros/resultados? 
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volume de vendas e os lucros estão associados e em ambos os casos as perspectivas não 

são animadoras, avistando-se um período de estagnação para a empresa. 

P.35 – Vontade de alterar a área de negócio.  

 
Quadro 42: Alteração da área de negócios. 

 
Gráfico 36: Alteração da área de negócios. 

 

 

Os empresários não apresentam vontade de alterar a área do seu negócio na sua quase 

totalidade (90%). 

 

Não 

 Sim 

 

Estatística 

Alteração da área de negócios 

20 

0 

1,90 

2,00 

2 

Válidos 

Missing 

N 

Média 

Mediana 

Moda 

 

2 10,0 10,0 10,0 

18 90,0 90,0 100,0 

20 100,0 100,0 

Sim 

Não 

Total 

Válidos 
Frequência Percent. Percent. Válida 

 Percent. 
Acumulada 



170 
 

P.36 – $ovos investimentos  

 
 

Quadro 43: $ovos investimentos. 

 
 

Gráfico 37: $ovos investimentos. 

 

 

A maioria dos empresários (60%) manifesta vontade em fazer novos investimentos, mas 

ainda resta uma percentagem bastante considerável de promotores empresariais que 

coloca de parte essa hipótese. 
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P.37 – Área de investimento.  

 
Quadro 44: Em que área? 

 
 

Gráfico 38: Em que área? 
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máquinas mais antigas e dispendiosas em termos de manutenção, por outras mais 

modernas” (entrevistado com 47 anos de idade, 6.º ano de escolaridade, a desenvolver a 

actividade no sector terciário), revela a fraca capacidade empresarial, não só, para 

diversificar a estrutura produtiva, mas também para a realização de actividades de I&D. 

A natureza dos investimentos empresariais, maioritariamente canalizados para a 

vertente material, reflecte a pesada tradição que ainda perdura na estrutura empresarial 

estudada, assente no capital físico, por oposição ao capital humano. Por isso, a 

consistência da capacidade inovadora é seriamente condicionada pela existência de um 

quase mono-sector produtivo e na utilização intensiva de mão-de-obra pouco 

qualificada.  

 

P.38 – Destino para os lucros. 

 
 

Quadro 45: Destino para os lucros. 
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Gráfico 39: Destino para os lucros. 

 

As estatísticas para o destino dos lucros apontam para uma análise bimodal, ou seja o 

mesmo número de indivíduos defende o consumo próprio e da família (45%) e o 

reinvestir na actividade (45%), apenas 5% pretende fazer aplicações financeiras. É 

expressiva a percentagem de empresários (45%) que se abstém de usar o rendimento 

resultante da actividade, na própria estrutura empresarial, optando por canalizá-lo para o 

consumo próprio e da família. Idêntica percentagem (45%) opta por reinvestir na 

actividade, evidenciando uma valorização positiva da actividade empresarial. Neste 

caso a racionalidade económica direcciona-se para a produção de melhores e inovadores 

produtos, ao invés de idêntica percentagem preferir aceder a níveis de consumo que lhes 
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agentes económicos baseiam as suas decisões apenas tendo por fim o acesso a novos 

benefícios materiais. Segundo Frank, citado por Cardoso, et. al (2002:183) “uma pessoa 

apenas interessada nos seus interesses próprios carrega consiga um estigma de 

isolamento social, o que não é apenas mau para a alma, mas também prejudicial para a 

carteira”. Na maioria das vezes, o indivíduo incorpora nas suas escolhas económicas as 

próprias concepções de vida. “Não é fácil explicar o espectacular sucesso económico 

dos japoneses apenas em termos materiais. Ao contrário dos brasileiros, que têm 

recursos naturais em abundância e um território enorme, os japoneses apinham-se nas 
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planícies costeiras de ilhas minúsculas, com uma densidade populacional elevadíssima, 

poucos recursos naturais e quase nenhumas fontes de energia. Apesar disso, o Japão é 

rico e o Brasil é pobre. É óbvio que a capacidade de organização, disciplina, trabalho, 

invenção e iniciativa dos japoneses é um bem económico a não esquecer” (Novak, 

2001: 15-16). 

 

6.8 Relação entre as Variáveis e Possíveis Correlações. 

 

Quadros 46a e 46b: Relação entre as variáveis - Rendimento mensal líquido / Nível 
de satisfação.  

 
Ao relacionar a variável rendimento com a variável nível de satisfação, verifica-se que à 

medida que aumenta o rendimento auferido, aumenta proporcionalmente o nível de 

satisfação com o mesmo.  
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A relação entre a variável nível de satisfação com o rendimento e a vontade de fazer 

novos investimentos correlacionam-se, ou seja são dependentes, como verificamos com 

o coeficiente de Spearman (0,269) apesar da associação linear não ser forte. O facto de 

um empresário se sentir satisfeito com os rendimentos que aufere implica vontade de 

fazer novos investimentos, mas não determina.  

 

Gráfico 40: $ível de satisfação. 

 

É interessante observar através do gráfico que a maioria dos empresários encontra-se 

satisfeito com os rendimentos, facto que influencia a pretensão de fazer investimentos. 

Apesar de existirem indivíduos que não querem fazer investimentos, mesmo satisfeitos 

com o rendimento auferido, a relação entre as variáveis é estatisticamente significativa.  
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Quadro 47: Relação entre as variáveis - Destino para os lucros/Actividade 

profissional traduziu-se em….  

 
Gráfico 41: Actividade profissional traduziu-se em… 

 

Segundo o coeficiente de Spearman99 há correlação entre as duas variáveis (actividade 

profissional e destino para os lucros), revelando -0,091, indicando que a correlação é 

forte (próxima de 1) e negativa. O facto de ser negativa aponta para a variação contrária 

entre as variáveis, à medida que uma aumenta a outra diminui. Neste sentido, quem 
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procura segurança financeira com o desenvolvimento da empresa pretende canalizar os 

lucros para o consumo próprio e familiar. Quem pretende um acesso facilitado a bens de 

consumo ou possui preocupação com a actividade empresarial, inquieta-se com 

reinvestimentos na actividade. As aplicações financeiras apenas são partilhadas pelos 

que procuram segurança financeira.  

 

Quadros 48a e 48b: Relação entre as variáveis - Novos investimentos / Alteração da 

área de negócios / Acções de formação.  

 
Na relação entre as três variáveis verifica-se ausência de missings de resposta, obtendo 

logicamente 20 casos válidos. 

Apenas 5 pessoas confirmam já ter participado em alguma acção de formação e os 

restantes 15 empresários colocam de lado esta hipótese. Por esta razão será indicado 

relacionar se a participação numa acção de formação é um factor condicionante na 

alteração da área de negócio e na vontade de fazer novos investimentos.   

 

O coeficiente se Spearman mede a intensidade da relação entre as variáveis indicadas, 

desta forma pode-se afirmar que existe relação entre as variáveis apesar de variar no 

Processo de transformação / Resumo 

20 100% 0 ,0% 20 100% 

Novos investimentos 
* Alteração da área 
de negócios * Acção 
de formação 

N Percentagem N Percentagem N Percentagem 
Válidos Missing Total 

Casos 

Medidas Simétricas 

,522 ,171 
,612 ,280 1,342 ,272 c 

,612 ,280 1,342 ,272 c 

5 
,354 ,143 
-,378 ,184 -1,472 ,165 c 

-,378 ,184 -1,472 ,165 c 

15 

Coef. de Contingência Nominal 

Pearson's Intervalar 
Coeficiente Spearman Ordinal 

Número de  casos válidos 

Coef. de Contigência Nominal 

Pearson's Intervalar 
Coeficiente Spearman Ordinal 

Número de casos válidos 

Acção de formação 
Sim 

Não 

Valores 
. 
Erro 

a 
Aproxim. 

b 
Aproxim. Sig. 

Não assume hipóteses nulas  

Usando  o erro  padrão assintótico  assumindo a hipotese   nula 

a. 

Usando o erro padrão assintótico assumindo a hipótese nula 

 

b. 

c. Baseado na aproximação normal 



178 
 

sentido da acção de formação e de não existir nível de significância100 (sig= 0,272). Para 

o caso em que se considera os que frequentaram uma acção de formação, obtemos um 

coeficiente de Spearman positivo ao nível de 0,612. Para os que não frequentaram 

nenhuma acção de formação a relação é negativa ao nível de -0,378, revelando uma 

relação forte entre as variáveis que varian inversamente. 

 

 

 

Gráfico 42: $ovos investimentos (com acções de formação). 

 

Contrariando as expectativas iniciais, os indivíduos que frequentaram uma acção de 

formação não revelam vontade em alterar a área do seu negócio nem pretendem fazer 

novos investimentos, sendo que um número reduzido de indivíduos (10%) pensa fazer 

novos investimentos.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
100 Nível de significância deve ser inferior a 0,05 

Não Sim 

 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

0,0 

 

Não 

Sim 

Alteração da área de 
negócios 

 



179 
 

 

Gráfico 43: $ovos investimentos (sem acções de formação). 

 

Os indivíduos que não fizeram nenhuma acção de formação manifestam uma maior 

vontade em fazer novos investimentos, não pretendendo fazer alterações na área de 

negócio. No que se refere aos 10% que defendem a possibilidade da alteração no seu 

negócio, colocam de lado os novos investimentos contrariando mais uma vez as 

expectativas. 
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Os casos válidos são 20, não existindo missings de resposta. Segundo o gráfico 44, os 

empresários que pretendem fazer novos investimentos e não são sócios de nenhuma 

associação empresarial são mais do que aqueles que são sócios. Mas o mesmo se 

verifica para aqueles que não pretendem fazer novos investimentos, que na maioria 

também não são sócios de nenhuma associação empresarial. Este facto verifica-se pela 

baixa aderência a associações empresariais por parte dos empresários inquiridos. 

 

De acordo com o que foi anteriormente referido, o coeficiente de Spearman afirma que 

a relação entre as duas variáveis é forte apesar do fraco nível de significância 

(sig=0,519) entre elas.  

Gráfico 44: $ovos investimentos (sócio de uma associação empresarial). 
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pretende fazer novos investimentos. Esta inferência permite-nos concluir que o facto 

dos empresários serem sócios de uma associação provoca neles uma maior vontade de 

fazer novos investimentos na sua empresa.  

 

Quadros 50a e 50b: Relação entre as variáveis - Nível de escolaridade/ Competências  
que o empresário deverá possuir.  
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Gráfico 45: $ível de escolaridade (competências que o empresário deverá possuir). 

 

Através do gráfico observamos que a baixa instrução escolar (instrução primaria/6º 

ano/9º ano) pressupõe uma maior valorização da experiência na comercialização e os 

conhecimentos de gestão. À medida que a escolaridade aumenta (12º ano/ensino 

superior) verifica-se a valorização de competências como a capacidade de liderança e a 

capacidade de assumir riscos, apesar de um elevado número de empresários com o 

ensino superior considerarem essenciais os conhecimentos de gestão. 

 

Quadros 51a e 51b: Relação entre as variáveis - Trabalhou noutro país/Novos 
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Relativamente às frequências, observa-se que dos indivíduos que trabalharam noutro 

país, apenas um não manifesta vontade em fazer novos investimentos. Para os que 

nunca trabalharam fora do país existe uma dispersão entre o facto de querer ou não fazer 

novos investimentos, apesar de a maioria pretender fazer novos investimentos.  

 

O coeficiente de Spearman indica a relação pouco forte entre as variáveis apesar de não 

se verificar níveis de significância.  

 

Gráfico 46: $ovos investimentos (trabalhou noutro país). 

 

 

Medidas Simétricas 

,229 ,292 

,236 ,196 1,029 ,317 c 

,236 ,196 1,029 ,317 c 

20 

Coefic. de contigência  Nominal 

Pearson's Intervalar 

Coeficiente Spearman Ordinal 

Número de casos válidos 

Valores 
. 
Erro 

a 
Aproxim. 

b 
Aproxim.. Sig. 

 a. Não assume hipóteses nulas 

 
 b. Usando o erro padrão assintótico assumindo a hipótese nula 

.   c. Baseado na aproximação normal 

  

Não Sim 

 

8 

6 

4 

2 

0 

Não 

Sim 

Já trabalhou noutro país 

 



184 
 

O gráfico indica que a maioria dos indivíduos que já trabalhou noutro país manifesta 

vontade em fazer novos investimentos na empresa e apenas um não manifesta essa 

vontade. Mas é também relevante notar que a vontade de fazer novos investimentos é 

maior para os que não trabalharam noutro país, apesar de uma grande proporção não 

manifestar esse interesse.  

 

Quadros 52a e 52b: Relação entre as variáveis - Fonte de financiamento da 

empresa/Destino para os lucros.  

 
 

Os casos válidos são de 19 indivíduos, registando-se um missing de resposta. 
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Gráfico 47: Fontes de financiamento (destino para os lucros). 

 

A maioria dos empresários optou por efectuar poupança do rendimento do trabalho 

como fonte de financiamento da empresa e destes a maioria destina os lucros ao 

consumo próprio e familiar, apesar de uma percentagem relevante destinar os lucros ao 

reinvestimento na actividade empresarial. Os empresários que optaram por um 

empréstimo bancário para o financiamento da empresa destinam os lucros ao 

reinvestimento na empresa.  

 

Quadros 53a e 53b: Relação entre as variáveis - Condições de trabalho antes da 

criação da empresa/Motivos para criar a empresa.  
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O coeficiente de Spearman indica que as variáveis têm uma forte correlação e acima de 

tudo manifesta que existe nível de significância entre as variáveis. 

 

Gráfico 48: Condições de trabalho antes da criação da empresa (motivos para 

criar a empresa). 

 

A condição face ao trabalho antes de criar a empresa era para a grande maioria dos 

empresáriso inquiridos o trabalho por conta de outrem, o que por si só justifica o facto 

de estes indivíduos sentirem vontade em criarem a própria empresa. Para a maioria dos 
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trabalhadores por conta de outrem e para um trabalhador por conta própria a empresa 

foi uma boa oportunidade de negócio. O indivíduo que se encontrava desempregado 

alega a necessidade de aumentar o rendimento e o prestígio pessoal. Os estudantes 

alegam outras razões para a criação da empresa.  

Maioritariamente, os jovens estudantes referiram como motivo para a criação da 

empresa a aplicação e aproveitamento de economias conseguidas. Foi ainda apontada a 

realização de um curso de formação profissional, enquanto factor que predispôs o 

interesse pela criação da própria empresa.  

 

Quadros 54a e 54b: Relação entre as variáveis - Agentes de informação/sócio de 

alguma associação empresarial.  
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Gráfico 49: Agentes de informação (sócio de associação empresarial). 

 

O coeficiente de Spearman não revela correlação entre as duas variáveis logo não existe 

nível de significância. Considerando que todos os inquiridos responderam a ambas as 

questões, podemos retirar inferências através do gráfico apresentado. A grande maioria 

opta pela divulgação da empresa através dos clientes da mesma, apenas um empresário 

divulga a sua empresa através dos meios de comunicação. Outro aspecto que contraria 

as expectativas é que os sócios de associações empresariais não utilizam meios de 

divulgação da empresa, ao contrário, os não sócios, aderem mais aos meios de 

comunicação e a outros meios para além dos clientes para dar mais visibilidade à 

empresa.  

Quadro 55: Relação entre as variáveis - Nível de satisfação/Volume de vendas/Lucro 
e resultados. 
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Gráfico 50: $ível de satisfação (volume de vendas/lucros e resultados). 
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Conclusões 

É amplamente reconhecido pelos mais diversos quadrantes da sociedade portuguesa, 

sejam eles políticos, económicos, académicos ou religiosos que, um dos principais 

problemas que tende a persistir na contracção do desenvolvimento do país prende-se 

com interligação e dependência de vários factores, entre eles: baixos níveis de 

qualificação profissional da população em idade activa, o que conjugado com a baixa 

escolaridade desta, acarreta por sua vez graves dificuldades na tentativa de reconversão 

profissional dos activos; empresários com baixos níveis de qualificações profissionais, 

por vezes inferiores aos próprios trabalhadores o que poderá funcionar como um entrave 

ao desenvolvimento de competências; ausência de parcerias estratégicas entre empresas, 

instituições de ensino, de formação e pólos de desenvolvimento tecnológico; indústria 

pouco mecanizada com baixo suporte tecnológico, facto que, por sua vez, não permite 

captar o interesse da população jovem. 

Muitos outros factores poderiam ser invocados, contudo, o que importa reter são as suas 

inquestionáveis repercussões. Na leitura que vulgarmente se faz às repercussões do 

desenvolvimento do país, tem prevalecido de forma quase natural, a análise de dados 

estatísticos, despojando quase sempre as variáveis não-económicas tais como as 

instituições sociais, escolares e culturais, ou as ideologias e os valores partilhados na 

comunidade, enquanto vectores a partir dos quais se constroem todos os restantes. 

O desenvolvimento social económico advogado por Adam Smith, implicava, já no 

século XVIII, uma abordagem integrada do papel da educação e da divisão do trabalho. 

Sem pretender efectuar uma incursão sobre a análise das concepções vincadamente 

culturalistas de Adam Smith, convém, não obstante, reter que foi um dos primeiros 

autores a estabelecer a relação causal entre a capacidade produtiva e o nível de educação 

e formação do capital humano. 

Na verdade, o moderno desenvolvimento das sociedades necessita de condições sociais, 

culturais e políticas adequadas e ajustadas, é certo às condições materiais, mas, 

fundamentalmente, aos factores imateriais designadamente à comunidade, às 

instituições, à história, aos recursos, valores e saberes de uma cultura. Nesta ordem de 

ideias, grande parte dos factores que impulsionam o desenvolvimento estão contidos no 

próprio ambiente social. Este inclui o conjunto de instituições e organizações, sejam 

elas públicas ou privadas, interacções e participação social, económica e política. 
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Cabe pois às características reflexivas do empresário (enquanto portador de um habitus, 

alimentado pelo meio social, educacional e cultural envolvente), assumir grande parte 

dos desígnios doutrinais que caracterizam o desenvolvimento local. Nesta perspectiva, 

muito deve o desenvolvimento às características pessoais, culturais e sociais, à 

ascendência social, às condições económicas do empreendedor de iniciativas 

empresariais. 

Contudo, esta concepção da motivação humana não é facilmente sustentável em termos 

de observação empírica.  

Também não é legítimo concluir que o sucesso do desenvolvimento local, enquanto 

mecanismo indutor de bem-estar e qualidade de vida, dependa apenas do 

comportamento interessado pelo lucro empresarial, mais do que de um complexo e 

sofisticado sistema de valores que contêm muitos outros ingredientes, como a 

fiabilidade, a confiança e a honestidade nos negócios. Os valores têm de facto um vasto 

alcance e influência sobre o comportamento dos indivíduos. 

Ao enfatizar o papel dos valores e normas no comportamento dos indivíduos, não 

pretendo afirmar que, o que move a maioria dos empresários sejam mais as 

recompensas materiais do que as motivações e satisfação interiores. Ambas são 

cooperantes entre si na concretização do sucesso empresarial. Certo é que, se o 

empresário tiver motivações intrínsecas fortes, consegue expandir a sua actividade 

mesmo que não espere um retorno monetário relevante. A satisfação interior, ao 

contribuir para a construção e desenvolvimento de um projecto, coerente com as suas 

pretensões, poderá traduzir-se num reforço da garantia de sucesso da organização. As 

motivações intrínsecas dos agentes económicos poderão traduzir-se num aumento da 

produtividade e desenvolvimento de determinadas regiões, por vezes mais eficaz do que 

qualquer incentivo financeiro, por muito expressivo que seja. 

Na conjugação dos vários princípios teóricos apresentados no estudo de investigação 

realizado é possível apresentar algumas conclusões relevantes. 

Um primeiro aspecto que importa frisar está relacionado com a existência de um nexo 

de causalidade entre o percurso do promotor, motivações, nível de satisfação, com os 

resultados e projectos para o futuro. 
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A análise efectuada ao conjunto de vinte iniciativas empresariais, permitiu-nos obter um 

diversificado e interessante conjunto de resultados, em resposta à parte empírica que 

presidiu ao presente trabalho.  

De um modo geral, os resultados alcançados permitem afirmar a tendência para a 

influência de factores sócio-culturais na prossecução da estratégia dos promotores de 

iniciativas empresariais. 

Maioritariamente do sexo masculino (95%), com a média de idades de 43 anos, mais de 

metade dos promotores de iniciativas empresariais inquiridos, ou seja 55%, não possui 

formação superior ao do ensino obrigatório (5.º ano do liceu/9.º ano de escolaridade). 

Este dado é tanto mais relevante para a compreensão dos factores sócio-culturais que 

influenciam o desenvolvimento de iniciativas empresariais, quando constatamos que, 

nos últimos quatro anos, apenas 25% dos empresários realizou alguma acção de 

formação. O mesmo já não acontece com o período em que a mesma decorreu, quatro 

anos. Trata-se de um horizonte temporal bastante extenso, pelo que, não me parece 

adequado que se possa relativizar o significado do valor percentual apurado.  

É relevante afirmar que a grande maioria dos indivíduos por nós inquiridos (75%) já 

estava ligado ao ramo de actividade da sua empresa, cuja constituição só foi possível 

mediante recurso às poupanças do rendimento do trabalho, opção que domina 80% dos 

empresários. A este facto não é alheio a idade média com que iniciaram a actividade 

profissional (20 anos), sendo a moda registada aos 16 anos de idade. Se conjugarmos a 

percentagem de indivíduos que apresentam habilitações literárias abaixo do 9.º ano de 

escolaridade (55%), com o valor percentual daqueles que iniciaram a actividade 

profissional entre os 16 e 17 anos de idade (40%), facilmente se conclui que se trata de 

uma população que abandonou a escola para dar início a uma actividade profissional. É 

ao longo da actividade profissional que se vão cristalizando as ideias de criação da 

própria empresa, dado que 75% dos empresários já estava ligado ao ramo de actividade 

da sua empresa. 

Um outro dado relevante prende-se com a fonte de financiamento da empresa, quer para 

a sua constituição, quer para o seu financiamento corrente ou habitual. A opção para 

ambos os casos foi o recurso às poupanças/autofinanciamento, correspondendo no 

primeiro caso a 80% dos inquiridos e a 75% no segundo caso. Denota-se nesta opção de 

investimento um certo cariz tradicionalista ou mesmo conservador ao assentar mais em 
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factores previsíveis do que em factores instáveis, com maior grau de incerteza. A lógica 

lucrativa tradicional ainda predomina e influencia os modelos de gestão adoptados. 

Foi por outro lado possível constatar que a lógica da criação da empresa foi para 45% 

dos empresários o aproveitar de uma boa oportunidade de negócio. Sem pretender 

analisar a qualidade ou mesmo a pertinência da “oportunidade de negócio”, reconheço, 

contudo, uma certa ineficácia dessa oportunidade, porquanto a mesma não foi capaz de 

gerar uma organização sólida e hierarquizada, pois não se regista grande variação média 

entre o número de trabalhadores aquando do início da actividade e os registados 

actualmente, 3 e 2 respectivamente. Ainda sobre este ponto de análise, importa frisar 

que a função de gestão da empresa é assumida, em exclusivo, por 90% dos promotores 

das iniciativas empresariais. É questionável a eficiência e o nível de qualidade desta 

gestão face aos baixos patamares de qualificação profissional que empresários 

evidenciam. 

Contudo, é evidente a preocupação dos empresários no aperfeiçoamento desta área de 

conhecimento. Perante a questão, “que acção de formação considera essencial”, 35% 

referiu os conhecimentos económicos e financeiros. Idêntica percentagem referiu a 

aquisição de conhecimentos em novas tecnologias. 

Outra característica digna de registo, prende-se com o fraco envolvimento dos 

empresários em estruturas associativas. Apenas 20% são sócios de alguma associação 

empresarial, valor que transmite um fraco envolvimento nas estruturas representativas 

das organizações, com competência e conhecimento para os representar. 

Por último, a actividade empresarial padece de grandes condicionantes, designadamente 

os encargos fiscais e de segurança social, apontado por 60% dos empresários. Este dado 

é de certo modo questionável na medida em que 60% dos empresários pretende realizar 

novos investimentos, dos quais, 25% referiu em equipamentos e 20% em novas 

tecnologias. Curioso é ainda a opção pelo destino a dar aos lucros obtidos  da 

actividade. Consumo próprio e da família é a preferência para 45% dos empresários, ao 

passo que, idêntica percentagem prefere reinvestir na própria actividade.  

Existe, assim, uma relação entre a dinâmica sócio-cultural da comunidade externa e o 

modelo de gestão praticado por grande parte dos promotores de iniciativas empresariais. 

Estes são um produto daquela dinâmica, podendo integrá-la, estimula-la ou mesmo 

gerar interacções proveitosas para o desenvolvimento local. Nesta linha de raciocínio, 
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parece legítimo argumentar sobre a existência de uma influente dinâmica sócio-cultural 

na capacidade gestora e empreendedora do empresário facto que, dentro de certos 

limites, poderá condicionar a acção competitiva da empresa. 

Em síntese, e não obstante as observações que acabam de ser efectuadas, o estudo por 

nós realizado sugere que os factores sócio-culturais dos empresários exercem alguma 

influência sobre as suas opções e tendências, no plano das estratégias de 

desenvolvimento dessas mesmas iniciativas. Existe, portanto, uma influência entre as 

atitudes dos empresários e as estratégias que assumem no plano do desenvolvimento da 

iniciativa empresarial. Tal influência está longe de ser a única, interagindo com outros 

elementos, como as acessibilidades. Porém, tal como já foi sustentado, os resultados 

obtidos permitem afirmar que o clima cultural e social em que o empresário se insere 

assume uma influência directa sobre os seus comportamentos, condição que poderá 

traduzir-se num entrave ou favorecimento ao desenvolvimento empresarial.  

A capacidade de afirmação dos empresários passa, fundamentalmente, pela aposta 

contínua e duradoura na aprendizagem, tendo em vista o aperfeiçoamento das técnicas 

de produção e criação de novos e inovadores produtos, bens ou serviços e de um 

contexto favorável à inovação.  
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Inquérito aos Promotores de Iniciativas Empresariais. 
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I$QUÉRITO AOS PROMOTORES DE 
I$ICIATIVAS EMPRESARIAIS 

 

1 PERCURSOS DO PROMOTOR 
 

P.1 SEXO: 

(1) Masculino 

(2) Feminino 
 

P.2 QUAL O ESTADO CIVIL? 

(1) Solteiro(a) 
(2) Casado(a)/União de facto 
(3) Saparado(a)/Diviorciado(a) 
(4) Viúvo(a) 
(5) Outra situação 
 

P.3 IDADE: 

____ ANOS 

 

P.4 QUAL O NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE CONCLUÍDO? 
 (1) Instrução primária 
 (2) 2.º ano do liceu/actual 6.º ano 
 (3) 5.º ano do liceu/actual 9.º ano 
 (4) 7.º ano do liceu/actual 12.º ano 
 (5) Ensino superior 
  

P.5 TRABALHOU OU RESIDIU EM 
OUTRO PAÍS? 

 (1) Sim durante ____ anos 
 (2) Não 
 

P.6 EM QUE PROFISSÃO? 
__________________________ 

 

P.7 COM QUE IDADE COMEÇOU A 
TRABALHAR? 
 ____ anos 

  
 
P.8 JÁ ESTAVE LIGADO AO RAMO DE 
ACTIVIDADE DA SUA EMPRESA 
ANTES DE A CRIAR? 
 (1) Sim   
 (2) Não 
 
P.9 FONTES DE RENDIMENTO DO 
AGREGADO FAMILIAR ANTES DE 
CRIAR A EMPRESA? 

(1) Trabalho por conta própria 
(2) Trabalho por conta de outrém 
(3) Estudante 
(4) Desempregadoç 
(5) Outros rendimentos Qual? 

__________ 
 

P.10  QUAL A FONTE DE 
FINANCIAMENTO PARA A CRIAÇÃO 
DA SUA EMPRESA? 

(1) Poupança de rendimento do 
trabalho 

(2) Financiamento para o auto-
emprego (IEFP) 

(3) Empréstimo Bancário 
(4) Leasing 
(5) Financiamento de fundos 

comunitários 
(6) Outro Qual? ___________ 

 

1.1 MOTIVAÇÕES 

 
P.11 QUAL OU QUAIS OS MOTIVOS 
QUE O LEVARAM A CRIAR A SUA 
EMPRESA 

(1) Aproveitar uma boa 
oportunidade de negócio 

(2) Gosto pelo risco 
(3) Demonstrar a sua capacidade 
(4) Aproveitamento de incentivos 

comunitários 
(5) Aumento do 

rendimento/prestígio pessoal 
(6) Outra Qual? __________ 

 

P.12 REFIRA QUAL OU QUAIS DOS 
SEGUINTES MOTIVOS FORAM 
IMPORTANTES PARA A 
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ESCOLHA/OPÇÃO DA ÁREA DE 
NEGÓCIO DA SUA EMPRESA: 

(1) Experiência 
profissional/conhecimentos 
anteriores 

(2) Actividade em expansão 
(3) Actividade para a qual 

existiam incentivos 
financeiros 

(4) Ramo de actividade a 
descoberto na zona 

(5) Fiz um curso de formação 
nessa área 

(6) Outro Qual? 
_______________ 

 

P.13 REFIRA QUAL OU QUAIS AS 
QUALIDADES/COMPETÊNCIAS QUE 
OU UM EMPRESÁRIO DEVERÁ 
POSSUIR: 

(1) Conhecimento de Gestão 
(2) Conhecimento da Língua 

Inglesa/outras 
(3) Experiência na comercialização 
(4) Capacidade de liderança 
(5) Capacidade para assumir riscos 
(6) Outra Qual? 

_________________ 
 

P.14 SER EMPRESÁRIO PARA SI 
SIGNIFICA: 

(1) Dar continuidade e valorizar 
o património da família 

(2) Garantir emprego para 
aqueles que nela trabalham 

(3) Ser inovador, ter iniciativa e 
arriscar 

(4) Coordenar uma equipa que 
trabalha num projecto 

(5) Outro. Qual? 
___________________ 

 

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

P.15 QUAL A FORMA JURÍDICA DA 
SUA EMPRESA? 
 

(1) Empresário em nome 
individual 

(2) Sociedade por quotas 
(3) Unipessoal por quotas 
(4) Sociedade anónima 
(5) Outra. Qual? 

_______________ 
  

P.16 QUANTOS TRABALHADORES 
TINHA A EMPRESA QUANDO INICIOU 
A LABORAR? 
  ___________ Trabalhadores no início da 
actividade 

 

P.17 QUANTOS TEM ACTUALMENTE? 
___________ trabalhadores na actualidade 

 

P.18 EXERCE FUNÇÕES DE GESTÃO 
NA EMPRESA? 

(1) Sim 
(2) Não 

  

P.19 SE NÃO, EM QUEM DELEGOU 
ESSAS FUNÇÕES? 

(1) Nos restantes sócios 
(2) Numa pessoa da sua confiança 
(3) Num familiar 
(4) Num profissional contratado 
(5) Outra Qual? _______________ 

 

P.20 A OPÇÃO PELA LOCALIZAÇÃO 
DA SUA EMPRESA NO CONCELHO, 
PRENDE-SE COM QUE MOTIVOS? 

(1) Ligação afectiva à região 
(2) Disponibilidade e custos de 

instalações e mão-de-obra 
(3) Proximidade do mercado de 

venda 
(4) Apoio da Autarquia local 
(5) Outra.  Qual? 

______________________ 
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P.21 REFIRA QUAL OU QUAIS AS 
FONTES DE FINANCIAMENTO QUE 
UTILIZA HABITUALMENTE: 

(1) Autofinanciamento 
(2) Empréstimos 

Bancários/Leasing 
(3) Subsídios 
(4) Crédito de fornecedores e 

clientes 
(5) Outra Qual? 

_________________ 
    

P.22  DOS SEGUINTES AGENTES, 
QUAIS É QUE TÊM CONTRIBUÍDO 
PARA INFORMAÇÃO PARA O 
NEGÓCIO? 

(1) Associação empresarial 
(2) Feiras, catálogos, revistas e 

Internet 
(3) Fornecedores 
(4) Clientes 
(5) Outra Qual? 

_________________ 
  

P.23 É SÓCIO DE ALGUMA 
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL? 

(1) Sim 
(2) Não 

 

P.24 REALIZOU ALGUMA ACÇÃO DE 
FORMAÇÃO NOS ÚLTIMOS 4 ANOS? 

(1) Sim 
(2) Não 
  

P.25 SE RESPONDEU SIM, INDIQUE 
A(S) ÁREA(S)  

 _______________________ 

 

P.26 QUAL DAS SEGUINTES ACÇÕES 
DE FORMAÇÃO CONSIDERA 
ESSENCIAIS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO 
EMPRESARIAL? 

(1) Conhecimentos económico-
financeiros 

(2) Trabalho em equipa 

(3) Comercialização 
(4) Liderança 
(5) Novas tecnologias 
(6) Outra Qual? 

___________________ 
     
            

NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM OS 
RESULTADOS E PROJECTOS PARA O 
FUTURO 

 

P.27 PARA A SUA VIDA PESSOAL, O 
LANÇAMENTO DA ACTIVIDADE 
PROFISSIONAL TRADUZIU-SE EM:  

(1) Segurança financeira 
(2) Ausência de tempo livre 
(3) Acesso a novos bens de 

consumo 
(4) Início de novas relações sociais 
(5) Preocupação com a actividade 

da empresa 
(6) Outra Qual? 

_________________ 
 

P.28 EM QUE ESCALÕES SE 
ENQUADRA O SEU RENDIMENTO 
MENSAL LÍQUIDO ACTUAL? 

(1) Até 999 Euros 
(2) De 1000 a 1999 euros 
(3) De 2000 a 2999 euros 
(4) De 3000 a 3999 euros 
(5) Mais de 4000 euros 

 

P.29 INDIQUE O GRAU DE 
SATISFAÇÃO COM O SEU 
RENDIMENTO LÍQUIDO ACTUAL: 

(1) Satisfeito 
(2) Mais ou Menos 
(3) Insatisfeito 

  

  

P.30 ASSINALE O(S) FACTOR(ES) 
ABAIXO IDENTIFICADO(S) QUE MAIS 
CONDICIONA(M) A ESTRATÉGIA DA 
EMPRESA? 
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(1) O nível tecnológico 
(2) Fraca qualificação dos recursos 

humanos 
(3) Os encargos fiscais e de 

segurança social 
(4) Mercado saturado 
(5) Atendimento das exigências 

dos clientes 
(6) Outra. Qual? 

______________________ 
    

P.31 FACE AO QUE TINHA PREVISTO 
NO MOMENTO DA INICIATIVA, 
INDIQUE QUANTO AO VOLUME DE 
VENDAS SE FICOU ACIMA DAS 
EXPECTATIVAS, DENTRO DAS 
EXPECTATIVAS OU ABAIXO DAS 
EXPECTATIVAS? 

(1) Acima 
(2) Dentro 
(3) Abaixo 
 

P.32 E QUANTO AOS 
LUCROS/RESULTADOS 

(1) Acima 
(2) Dentro 
(3) Abaixo 
 

P.33 DIRIA QUE AS EXPECTATIVAS 
DA SUA EMPRESA PARA OS 
PRÓXIMOS 3 ANOS QUANTO AO 
VOLUME DE VENDAS SÃO DE:  

(1) Expansão 
(2) Estagnação 
(3) Contracção 

 

P.34E QUANTO AOS 
LUCROS/RESULTADOS 

(1) Expansão 
(2) Estagnação 
(3) Contracção 

 

P.35 TEM VONTADE DE ALTERAR A 
ÁREA DE NEGÓCIOS DA SUA 
EMPRESA PARA UMA ÁREA DE 
NEGÓCIOS DIFERENTE DA 
ESCOLHIDA? 

(1) Sim 
(2) Não 
(3) Não sabe 

  

P.36 ESTÁ A PENSAR FAZER NOVOS 
INVESTIMENTOS? 

(1) Sim 
(2) Não 

 

P.37 SE SIM, EM QUE? 

(1) Novas tecnologias 
(2) Formação 
(3) Modernização da organização 
(4) Equipamentos 
(5) Outro (Qual?): 

________________ 
  

P.38 QUAL CONSIDERA SER O 
MELHOR DESTINO PARA OS LUCROS 
OBTIDOS NA EMPRESA? 

(1) Reinvestir na actividade 
(2) Aplicações financeiras 
(3) Investir na criação ou na 

expansão de outra actividade 
ou empresa 

(4) Consumo próprio e da família 
(5) Outro (Qual?): 

______________________ 
 


