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Resumo 

Apesar da muita literatura existente sobre o tema da descentralização, o papel dos 

governos locais na promoção da internacionalização das empresas não parece ter 

recebido adequada atenção por parte da investigação, quer na área da ciência regional, 

quer nos estudos do international business. O presente trabalho pretende colmatar esta 

lacuna, estabelecendo uma ponte na revisão literária sobre internacionalização de 

empresas, descentralização e políticas de apoio à internacionalização. O estudo incide 

sobre Portugal, país pouco explorado do ponto de vista científico, onde as pequenas e 

médias empresas constituem a maior parte do tecido empresarial e a sua 

internacionalização é apresentada como solução para combater a crise económica e 

onde a descentralização é um processo a ser aprofundado. Analisando, com base em 

inquéritos directos, o envolvimento dos municípios portugueses em actividades de apoio 

ao desenvolvimento económico/à internacionalização das empresas locais e a avaliação 

que estas fazem da sua participação nessas actividades, pretende-se repensar as políticas 

de apoio à internacionalização numa base territorial/local.  

O presente estudo reúne evidência que permite avaliar as práticas existentes e os 

factores inerentes que contribuem para, ou restringem, o desenvolvimento dessas 

medidas/políticas ao nível local em Portugal. Os resultados obtidos demonstram que o 

contexto financeiro, geográfico e económico dos municípios, bem como o capital 

humano e a actividade empresarial existentes são factores relevantes para explicar o 

envolvimento dos municípios na descentralização das actividades em causa. A 

apreciação geral das empresas inquiridas vai também no sentido positivo. No entanto, 

apesar da aparente vontade dos municípios em serem agentes activos no apoio ao 

desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas, parecem não ter ainda 

reunidas as condições necessárias para disponibilizarem esse serviço com a eficiência 

desejável. 

 

 

Palavras-chave: Descentralização, política local, exportação, empresas 
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Abstract  

Despite the extensive investigation regarding decentralization, the role of local 

governments in promoting firms’ internationalization doesn’t seem to have received 

adequate attention from literature, neither from the area of regional science nor from 

studies of international business. The present work intends to overpass this gap, 

establishing a bridge on the review of the literature about firms’ internationalization, 

decentralization and internationalization promotion policies. The study focuses on 

Portugal, a not very explored country from the scientific point of view, where small and 

medium firms represent the most part of the entrepreneurial reality and their 

internationalization is presented as a solution to fight the economic crisis and where 

decentralization is a process that still requires more deepening. Analyzing, based on 

direct enquiries, the involvement of Portuguese municipalities in activities promoting 

economic development and/or internationalization of local firms and the firms’ 

evaluation of these activities, the aim of this research is to rethink internationalization 

promotion policies on a territorial/local basis.  

This study gathers evidence that enables an evaluation of the existing practices and the 

inherent factors which contribute to, or constrain, the development of such 

measures/policies in Portugal at the local level. The obtained results show that the 

financial, geographical and economical context of the municipalities, as well as the 

existing human capital and business activity, are relevant factors to explain the 

involvement of Portuguese municipalities in the decentralization of these activities. The 

general appreciation made by firms also goes on the positive direction. However, 

despite the apparent motivation of local political authorities to be active agents on the 

promotion of economic development/internationalization of local firms, they seem to 

lack of the necessary conditions to provide that service with the desirable efficiency. 

 

 

Keywords: Decentralization, local policy, exportation, firms  

JEL-Codes: F59, H76, O18, R58 
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Introdução 

Os Governos têm um papel cada vez mais activo no apoio à exportação de pequenas e 

médias empresas (PME), através de políticas públicas que promovem a sua 

internacionalização (Gil et al., 2008; Lederman et al., 2010). Tendo em conta o 

crescente processo de descentralização (Litvack e Seddon, 1999; Azfar et al., 2001; 

Marinetto, 2003; Taylor, 2007) e o surgimento, nos últimos trinta anos, de estudos que 

versam sobre o desenvolvimento económico local (DeFilippis, 1999; Cox, 2004; 

Barberia et al., 2010), torna-se importante avaliar até que ponto o espaço local, através 

das autarquias locais, também se pode e/ou deve afirmar como uma escala de actuação 

fundamental para uma política de promoção das suas empresas locais no mercado 

global. 

Não obstante a importante e razoavelmente vasta produção científica ao nível da 

promoção de exportações e de políticas e de programas públicos nesse âmbito, 

nomeadamente quanto aos seus resultados (Wilkinson e Brouthers, 2006; Shamsuddoha 

et al.,  2009) e ao grau de satisfação por parte das empresas beneficiárias (Gillespie e 

Riddle, 2004; Calderón et al., 2005; Cassey, 2007), pelo melhor conhecimento da 

autora, não existem estudos que se debrucem sobre uma vertente local ou de 

investigação ao nível da descentralização da promoção da internacionalização 

empresarial.  

Neste contexto, pretende-se com o presente trabalho contribuir para uma reflexão em 

torno das políticas de promoção das exportações e de apoio à internacionalização numa 

base territorial/local,  assente numa avaliação das práticas existentes e dos factores 

inerentes que contribuem para, ou restringem, o desenvolvimento dessas 

medidas/políticas ao nível local em Portugal. 

O estudo aqui considerado envolve uma metodologia híbrida que combina análise 

quantitativa de inquéritos efectuados a municípios com análise qualitativa de alguns  

casos de estudo de autarquias locais que se constate terem promovido esse tipo de 

políticas, recorrendo, neste caso, à sua respectiva avaliação por parte das empresas que 

participaram nessas acções. Entender-se-á, dessa forma, as percepções e estratégias das 

autoridades públicas locais portuguesas ao nível de medidas/políticas de apoio ao 
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desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas e também a percepção 

das empresas quanto à utilidade dessas medidas/políticas. 

O estudo incide sobre uma realidade pouco explorada, Portugal, um pequeno país da 

União Europeia que tem recebido uma grande quantidade de fundos europeus para o 

desenvolvimento das infra-estruturas do seu mercado doméstico (Pinho e Martins, 

2010), onde o desígnio da internacionalização, sobretudo de PME, está na ordem do dia 

como solução para a saída da crise económica (Portugal – Governo, 2009a; Portugal – 

Governo, 2010)1 e onde a descentralização regional constitui ainda uma questão não 

resolvida (Portugal – Governo, 2009b). 

O presente trabalho organiza-se como se segue: no Capítulo 1 é apresentada uma 

revisão de literatura acerca da internacionalização de PME e o papel das autarquias 

locais (inserindo-se aqui obstáculos à internacionalização de PME, entidades e políticas  

de apoio a esse processo, descentralização das políticas públicas e o papel das 

autarquias locais nesse contexto). Posteriormente, no Capítulo 2 é referida a 

metodologia utilizada e descrito o processo de recolha de dados e no Capítulo 3 são 

detalhados os resultados obtidos. Finalmente, em Conclusões são sistematizados os 

principais pontos do estudo, bem como as respectivas limitações e pistas para 

investigação futura. 

                                                 
1 As PME constituem uma importante e frequentemente grande parte da estrutura económica de vários 
países (Seringhaus  e Botschen, 1991). Segundo Fliess e Busquets (2006), estas empresas são uma 
importantíssima fonte de criação de emprego e de crescimento económico, mas a sua contribuição para as  
economias nacionais e regionais, ao nível da sua quota de fluxos no comércio internacional, não costuma 
ser representada. Em linha com outras marcas da globalização, as PME estão cada vez mais envolvidas no 
mercado internacional e não só representam uma quota signi ficativa de export ações (Czinkota, 1996), 
como também criam e articulam redes de produção globais. Ayyagari et al. (2007) (citados in Pinho e 
Martins, 2010) reconhecem a crescente importânci a do papel destas empresas na recuperação económica 
global e regional sustentada. 



 3

Capítulo 1.  Papel das autarquias locais na promoção da 

internacionalização das empresas locais. Uma revisão de 

literatura 

1.1.  Considerações iniciais 

Este capítulo tem por objectivo realizar uma síntese de literatura sobre obstáculos ao 

processo de internacionalização de empresas, com especial interesse em pequenas e 

médias empresas, e ainda sobre a actuação de entidades e políticas de apoio ao seu 

processo de internacionalização. Pretende-se também analisar a descentralização das  

políticas públicas e o potencial papel das autarquias locais na promoção da 

internacionalização das empresas locais. 

Para o efeito, e tendo em vista a concretização deste objectivo, é apresentada uma 

secção (Secção 1.2) onde se apresenta, por um lado, os benefícios que uma empresa 

pode obter se for bem sucedida na sua estratégia de exportação e, por outro lado, os 

obstáculos (reais ou percebidos) que o processo de internacionalização apresenta para as 

empresas, em especial as pequenas e médias empresas. A secção seguinte (Secção 1.3) 

avalia a actuação de entidades e políticas de apoio ao processo de internacionalização de 

empresas. Posteriormente são apresentadas duas secções onde se demonstra que a 

descentralização das políticas públicas é um processo em crescimento e adequado a uma 

estratégia de desenvolvimento local (Secção 1.4) e onde se expõe os principais 

argumentos contra e a favor deste processo, tentando-se extrapolar possíveis efeitos da 

descentralização no campo do apoio à internacionalização de empresas (Secção 1.5). 

1.2.  Processo de internacionalização de PME: que obstáculos? 

Uma das maiores marcas do ambiente empresarial do século XXI é o crescimento 

fenomenal da globalização (Pinho e Martins, 2010). De facto, o mercado nunca foi tão 

globalizado e interdependente como actualmente, abrindo o alcance e a escala de 

oportunidades às empresas (Leonidou, 2004) que, favorecidas por avanços  

significativos e contínuos em produção, transporte, tecnologias de informação, sistemas  

financeiros, ambientes reguladores e redes de negócios, independentemente da sua 

dimensão, têm estendido cada vez mais as suas operações ao mercado internacional, de 

forma a ganharem, sustentarem e melhorarem as suas vantagens competitivas (Aulakh 
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et al.,  2000) e diminuirem os seus custos (Young et al., 1989; Griffin e Pustay, 1996, in 

Pinho e Martins, 2010). De forma semelhante, operar em mercados além-fronteiras  

pode permitir a uma empresa beneficiar da competição internacional e aumentar o seu 

envolvimento em mercados externos, tornando-se dessa forma um actor importante no 

seu próprio mercado doméstico (Czinkota, 1996; Lages e Montgomery, 2004, in Pinho e 

Martins, 2010). 

De acordo com diversos estudos, a internacionalização, em geral, e a exportação, em 

particular, possibilitam às empresas aumentar a probabilidade de sobrevivência e 

diminuir a taxa de fracasso (Czinkota, 1996; Bernard e Jensen, 1999); trazer ganhos de 

escala (Czinkota, 1996; Czinkota, 2002; Rocha et al.,  2008), acesso a novas tecnologias  

e novos produtos, ou mesmo a oportunidade para antecipar movimentos estratégicos de 

futuros rivais (Rocha et al., 2008); distribuir os riscos do negócio por diferentes 

mercados e projectos (Barker e Kaynak, 1992; Czinkota, 1996; Bernard e Jensen, 1999; 

Czinkota, 2002; Terpstra e Sarathy, 2000; Czinkota e Ronkainen, 2001, in Leonidou, 

2004); melhorar os padrões tecnológicos, de qualidade, de processos e de serviço na 

organização (Bertschek, 1995; Kumcu et al., 1995, in Morgan e Katsikeas, 1997; 

Terpstra e Sarathy, 2000; Czinkota, 2002; Czinkota e Ronkainen, 2001, in Leonidou, 

2004); gerar mais lucros e fundos para reinvestir e continuar a crescer (Czinkota, 1996; 

Barker e Kaynak, 1992; Terpstra e Sarathy, 2000; Czinkota e Ronkainen, 2001, in 

Leonidou, 2004; Smith et al., 2006); explorar capacidade operativa desperdiçada e 

melhorar a eficiência da produção, pela mais eficiente alocação de recursos (Barker e 

Kaynak, 1992; Bertschek, 1995; Kumcu et al., 1995, in Morgan e Katsikeas, 1997; 

Terpstra e Sarathy, 2000; Czinkota e Ronkainen, 2001, in Leonidou, 2004; Smith et al.,  

2006); aprender com a competição e adquirir sensibilidade a diferentes estruturas de 

procura e dimensões culturais (Czinkota, 1996); e atrair e recompensar accionistas e 

funcionários através da criação de uma melhor base de rendimentos. 

Adicionalmente, a estratégia de exportação é o modo de entrada no mercado 

internacional mais comum e mais atractivo para as empresas e os seus produtos 

ganharem visibilidade nos mercados externos (Rugman e Hodgetts, 1995, in Morgan e 

Katsikeas, 1997; Burgel e Murray, 2000, in Pinho e Martins, 2010), uma vez que a 

exportação implica um menor compromisso de recursos financeiros e humanos e 

menores riscos, quando em comparação com outros modos de entrada nos mercados 
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externos, como joint-ventures ou subsidiárias (Barker e Kaynak, 1992; Leonidou, 1995; 

Morgan e Katsikeas, 1997; Pinho e Martins, 2010), enquanto, ao mesmo tempo, oferece 

uma grande flexibilidade de movimentos (Leonidou, 1995; Pinho e Martins, 2010). 

No entanto, muitos gestores vêem apenas o risco envolvido na internacionalização, e 

não as oportunidades que o mercado internacional pode proporcionar (Czinkota, 1996), 

pelo que muitas empresas não se atrevem a atravessar as fronteiras nacionais para 

vender os seus produtos e serviços, ficando em desvantagem face aos seus concorrentes 

que optaram por uma perspectiva de negócio mais global (Leonidou, 2004; Acs et al.,  

1997, in Wilkinson e Brouthers, 2006). Efectivamente, o caminho da 

internacionalização apresenta, para muitas empresas, vários obstáculos que as  empresas 

não conseguem superar sozinhas e que dificultam a concretização de uma estratégia de 

internacionalização (Morgan e Katsikeas, 1997), o que constrange a sua expansão 

internacional (Calderón et al., 2005). Esses obstáculos, reais e/ou percebidos, podem 

parecer às empresas tão extremos que podem mesmo conduzir a que estas, por um lado, 

perspectivem a exportação com muito cepticismo e se recusem a envolver-se em 

actividades no estrangeiro, inibindo a entrada em mercados estrangeiros (Olson e 

Wiedersheim-Paul, 1978; Wiedersheim-Paul et al., 1978, in Leonidou, 1995; Czinkota, 

1996; Young et al.,  1989, in Pinho e Martins, 2010), e, por outro lado, no caso de 

exportadores recentes, seja desenvolvida uma atitude negativa perante a exportação, 

constrangendo o desenvolvimento de actividades internacionais e originando a sua 

retirada precoce de operações externas (Welch e Weidersheim-Paul, 1980, in Leonidou, 

1995). Os obstáculos tendem também a afectar exportadores experientes que vêem o seu 

desempenho deteriorado, ficando inclusivamente a sua sobrevivência nos mercados  

internacionais ameaçada (Miesenböck, 1988; Leonidou e Katsikeas, 1996, in Leonidou, 

2004; Leonidou, 1995a, in Rocha et al., 2008). É, de facto, amplamente reconhecido 

que estas barreiras podem existir em qualquer fase do processo de internacionalização, 

ainda que a sua natureza tenda a ser diferente em cada etapa (Cavusgil, 1984; Kedia e 

Chhokar, 1986; Burton e Schlegelmilch, 1987; Katsikeas e Morgan, 1994, in Shaw e 

Darroch, 2004; Morgan, 1997, in Pinho e Martins, 2010). 

Pode defender-se que a competitividade de uma empresa depende do seu desejo de 

competir e da sua posição relativamente à competição. Para ser bem sucedida no 

comércio internacional, uma empresa tem de ‘entrar no jogo’, ou seja, competir. Sendo 
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óbvio que apenas os participantes podem esperar ganhar, a participação por si só não 

garante a vitória – isso depende dos competidores (Frederick, 1990).  

Por diversas razões, as pequenas e médias empresas (PME) são mais vulneráveis aos 

efeitos das barreiras à exportação do que grandes empresas. Se as últimas possuem os 

recursos para minimizar riscos de internacionalização de várias maneiras  

(diversificando operações, possuindo departamentos de comércio domésticos e/ou 

internacionais e criando economias de escala, entre outros factores), as primeiras 

tendem a ter recursos limitados e menor capacidade para absorver riscos, especialmente 

quando operando em mercados altamente competitivos. Neste contexto, face a barreiras  

à exportação, PME podem ter de deixar um mercado completamente de parte, 

desperdiçando uma oportunidade de fazer o seu negócio crescer; podem ter dificuldades  

em alterar a produção, em resposta a barreiras de custos fixos; podem sofrer custos 

variáveis adicionais que levam à diminuição da sua competitividade; e podem ser 

incapazes de beneficiar da participação nas cadeias de valor globais (Fliess e Busquets, 

2006). 

De forma a motivar eficientemente as empresas, particularmente PME, a entrar em 

mercados externos, é necessário não só compreender os factores que estimulam as PME 

a exportar (Leonidou, 2004) mas também as  barreiras que enfrentam para entrar com 

sucesso e operar de forma sustentável e eficiente nos mercados externos (Morgan e 

Katsikeas, 1998; Leonidou, 2004). Especificamente, como defendido por Rocha et al.  

(2008), a compreensão das barreiras à exportação pode ajudar à adopção de políticas 

governamentais que estimulem as empresas domésticas a exportar, eliminando ou 

minimizando os maiores impedimentos à expansão internacional.  

As barreiras à exportação podem ser entendidas como todos os constrangimentos de 

atitude, estruturais, operacionais  e outros (Morgan e Katsikeas, 1997) que inibem a 

capacidade de uma empresa iniciar, desenvolver ou manter operações em mercados  

externos (Bauerschmidt et al., 1985; Kedia e Chhokar, 1986, in Leonidou, 1995; 

Leonidou, 1994, 1995, in Morgan e Katsikeas, 1997).  

De uma forma geral, os obstáculos à exportação podem ser classificados como internos, 

associados a recursos/capacidades organizacionais e à aproximação da empresa à 

exportação, e externos, derivados dos ambientes domésticos e externos dentro dos quais  
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a empresa opera (Leonidou, 1995a, in Leonidou, 2004). Além desta classificação, as  

barreiras internas podem ainda ser caracterizadas como estratégicas (Morgan e 

Katsikeas, 1997) ou funcionais (Leonidou, 2004), informacionais (Morgan e Katsikeas, 

1997; Leonidou, 2004) e operacionais (Morgan e Katsikeas, 1997) ou de marketing 

(Leonidou, 2004), enquanto as externas podem ser descritas como processuais, 

governamentais e ambientais (Leonidou, 2004) (cf. Quadro 1). 

A dificuldade em superar estas barreiras, apesar de importante, não é uma razão 

suficiente para impedir o envolvimento ou a progressão de uma empresa no processo de 

internacionalização (Leonidou, 1995). Muitos outros factores, normalmente associados  

às características idiossincráticas do gestor – competência, grau de abertura ao exterior, 

experiência em mercados internacionais, orientação cultural e propensão para assumir 

riscos (Simmonds e Smith, 1968; Simpson e Kujawa, 1974; McConnel, 1979; Cavusgil 

e Nevin, 1981b; Roy e Simpson, 1981; Cavusgil, 1982b; Joynt, 1982; Cavusgil, 1984b; 

Barrett e Wilkinson, 1986; Gripsrud, 1990, in Leonidou, 1995; Rosson e Ford, 1982; 

Aaby e Slater, 1989, in Aulakh et al., 2000; Bilkey e Tesar, 1977; Abdel-Malek, 1978; 

Dichtl et al. 1990, in Leonidou, 2004) –, da organização – maturidade, dimensão, 

experiência internacional e sector (Bilkey e Tesar, 1977; Cavusgil, 1982a; Moon e Lee, 

1990, in Leonidou, 1995; Rosson e Ford, 1982; Aaby e Slater, 1989, in Aulakh et al.,  

2000; Alexandrides, 1971; Kedia e Chhokar, 1986; Barker e Kaynak, 1992; Katsikeas e 

Morgan, 1994; Leonidou, 2000, in Leonidou, 2004) –, e do ambiente – infra-estruturas, 

sistema logístico, factores económicos, políticos e socioculturais (Garnier, 1982, in 

Leonidou, 1995; Leonidou, 1995a, in Leonidou, 2004) onde a empresa opera, são 

responsáveis por ampliar esses obstáculos (Barrett e Wilkinson, 1985, in Leonidou, 

1995) e, portanto, são os factores principais para explicar a iniciação e o desempenho de 

exportação (Rosson e Ford, 1982; Aaby e Slater, 1989, in Aulakh et al., 2000). 

Focando, ao nível interno, as questões informacionais e estratégicas (ou funcionais), a 

internacionalização de PME e o seu sucesso no mercado internacional são influenciados  

por e dependem de elementos relacionados com o capital humano, os quais determinam 

o desempenho das actividades internacionais das empresas e influenciam potenciais 

oportunidades de exportação (Ruzzier et al.,  2007; Borchert e Ibeh, 2008,  in 

Shamsuddoha et al., 2009). Entre estes encontram-se a atitude e a percepção dos 

gestores para com riscos e recompensas do mercado internacional, a sua experiência, o 
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seu empenho e a sua estratégia (Barker e Kaynak, 1992; Bloodgood et al., 1996; 

Andersen e Kheam, 1998; Crick e Batstone, 2001, in Wilkinson e Brouthers, 2006). 

Quadro 1. Barreiras à exportação 
Tipo de 

Barreiras 
Enquadrament

o Factores Condicionantes Autores 

Internas 

Informacionais 

Problemas em 
identificar, seleccionar 
e contactar mercados 

internacionais devido a 
ineficiências de 

informação 

Localizar/analisar 
mercados externos, 

encontrar dados sobre o 
mercado internacional, 

identificar oportunidades 
de negócio externas e 

contactar clientes externos 

Katsikeas, 1994; 
Katsikeas e Morgan, 

1994; Morgan e 
Katsikeas, 1997; 
Leonidou, 2004 

Estratégicas ou 
funcionais 

Ineficiências das várias 
funções da empresa, 

como recursos 
humanos, produção e 

contabilidade 

Tempo limitado do gestor, 
pessoal inadequado para 
exportação, incapacidade 
produtiva e falta de capital 

Vozikise Mescon, 1985; 
Morgan e Katsikeas, 

1997; Leonidou, 2004 

Operacionais ou 
de marketing 

Marketing mix da 
empresa 

Produto, preço, 
distribuição, logística e 

promoção 

Kedia e Chhokar, 1986; 
Moini, 1997; Morgan e 

Katsikeas, 1997; 
Leonidou, 2004 

Externas 

Processuais 

Aspectos operativos de 
transacções com 

clientes estrangeiros e 
interacções com outras 
organizações (públicas 

e privadas) 

Desconhecimento de 
técnicas/procedimentos, 
falhas de comunicação e 

pagamentos lentos 

Kedia e Chhokar, 1986; 
Moini, 1997; Morgan e 

Katsikeas, 1997; 
Leonidou, 2004 

Governamentais 

Acções ou inacções do 
Governo doméstico 

relativamente aos seus 
exportadores 

Limitado interesse em 
apoiar e providenciar 
incentivos a reais e 

potenciais exportadores e 
papel limitador do quadro 
regulador sobre as quais as 
transacções externas são 

concretizadas 

Morgan e Katsikeas, 
1997; Leonidou, 2004 

Ambientais 

Factores económicos, 
político-legais e 
socioculturais do 

mercado externo onde a 
empresa opera ou 

planeia operar 

Condições económicas 
fracas/deteriorada (taxas 

de câmbio instáveis, 
reavaliação da moeda do 

exportador, moeda externa 
inconvertível), 

instabilidade política nos 
mercados externos, regras 
e regulamentos severos no 
país de destino (restrições 

à entrada, controlo de 
preços, impostos 

especiais), altas barreiras 
tarifárias ou não-tarifárias, 
diferentes características 
socioculturais, diferenças 

de linguagem verbal e 
não-verbal 

Kedia e Chhokar, 1986; 
Moini, 1997; Leonidou, 

2004 

Fonte: Elaboração da autora, com base em Morgan e Katsikeas (1997) e Leonidou (2004).2 

                                                 
2 Independentemente do modelo adoptado pela autora, tal como Rocha et al. (2008: 107) expõem: [t]here 
is little uniformity in the barriers studied by different authors. Each researcher tends to use his or her 
own list, extracted from the literature and from exploratory work in such a way that it is difficult to 
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Este tipo de recursos internos, bem como o conhecimento e a informação sobre 

mercados estrangeiros, é escasso na maior parte das PME (Ramaswami e Yang, 1990; 

Acs et al., 1997; Wolff e Pett, 2000; Alvarez, 2004,  in Wilkinson e Brouthers, 2006), o 

que aumenta o risco percebido na exportação, levando a que estas empresas evitem as 

incertezas do mercado internacional (Acs et al.,  1997, in Wilkinson e Brouthers, 2006). 

Efectivamente, em termos de evidência empírica, a literatura demonstra que são as 

atitudes dos gestores para com a exportação o aspecto mais crítico no desempenho de 

exportação das empresas e, portanto, a principal razão pela qual uma grande parte das 

empresas não exporta é porque os seus gestores não estão motivados ou determinados a 

fazê-lo (Pavord e Bogard, 1975; Bilkey e Tesar, 1977; Wiedersheim-Paul et al., 1978; 

Cavusgil e Nevin, 1981; Czinkota e Johnson, 1983, in Wilkinson e Brouthers, 2006; 

Aaby e Slater, 1989, in Rocha et al., 2008; Sommer, 2010). Assim, a maior parte das 

PME tem ficado para trás nas exportações, apesar de representarem um potencial 

significativo que deve ser aproveitado para alcançar maiores vendas de exportação 

(Barker e Kaynak, 1992). 

Desta forma, compreender de que forma os gestores percebem as barreiras à 

internacionalização é particularmente importante, já que as atitudes e preferências dos 

gestores estão no centro das actividades de internacionalização (Zahra et al., 2000,  in 

Shaw e Darroch, 2004). Partindo da ideia que a percepção do empreendedor acerca do 

macro-ambiente é mais importante do que os factos na altura de decidir estratégias  

internacionais (Andersson, 2000, in Shaw e Darroch, 2004), pode ser defendido, então, 

que a percepção dos gestores sobre as barreiras à internacionalização irá influenciar a 

sua decisão, não apenas de entrar em mercados internacionais, mas também quais os 

mercados e qual o nível de envolvimento internacional por que deve optar (Shaw e 

Darroch, 2004). 

O consenso geral entre investigadores é que a compreensão das barreiras à exportação e 

do seu impacto no desempenho das empresas é vital, quer ao nível micro, quer ao nível 

macro-económico (Leonidou, 1995; Patterson e Cicic, 1995; Chung, 2003, in Julian e 

Ahmed, 2005). 

                                                                                                                                               
compare the results from different studies. Even when barriers are similar, the way in which they are 
presented to respondents is different, permitting a variety of answers and interpretations. 



 10

Além de poder auxiliar a determinar por que razão alguns exportadores são incapazes de 

explorar todo o seu potencial, e o que leva muitas empresas a falharem ou a sofrerem 

perdas financeiras nas suas actividades internacionais (Chung, 2003; Leonidou, 1995, in 

Julian e Ahmed, 2005), a compreensão das barreiras à exportação providencia aos  

Governos linhas estratégicas e conhecimentos para prepararem as suas políticas 

(Katsikeas, 1994; Julian e O’Cass, 2004, in Julian e Ahmed, 2005) e pode ajudar a 

minimizar o seu efeito negativo e a melhorar o desempenho exportador, quer de 

empresas individuais, quer dos próprios países (Leonidou, 1995, in Julian e Ahmed, 

2005). 

1.3. Entidades e políticas de apoio ao processo de internacionalização de PME: 

qual o nível de actuação? 

À medida que os países se continuam a envolver mais na economia mundial, é crítico 

que os Estados, nos seus esforços de desenvolvimento económico, explorem a estrutura 

de comércio externo das suas economias para obter uma melhor compreensão das suas 

vantagens competitivas industriais. Com este conhecimento, um Estado conseguirá 

maximizar os benefícios do comércio, direccionando de forma mais eficiente os seus 

recursos limitados de desenvolvimento económico (Stagg, 1990).  

Do ponto de vista de uma região, exportar para um país estrangeiro ou exportar para 

outras regiões dentro de um mesmo país representam meios igualmente adequados de 

gerar riqueza (Stagg, 1990), ou seja, ambas as actividades trazem rendimentos 

adicionais que não seriam possíveis se a região servisse apenas um mercado local. No 

entanto, assentar no comércio doméstico para gerar nova riqueza pode traduzir o ganho 

de uma região em detrimento de outras. Exportar para mercados externos pode 

contornar este potencial problema, já que, chegando a novos mercados, as regiões (à 

escala nacional ou local) podem aumentar o potencial económico, ao invés de apenas 

competirem entre si nos mercados existentes (Stagg, 1990). Este facto sublinha que um 

sector de exportações saudável é de extrema importância para a Nação, os Estados e as 

comunidades (Lewis, 1990), pelo que, actualmente, “developing a strong export base 

has become a major public policy concern” (Lesch et al., 1990: 25). 

De uma perspectiva geral, tem sido amplamente considerado que o Governo 

desempenha um papel vital no estabelecimento, no desenvolvimento e na manutenção 
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de actividades de exportação, como um factor estimulante (Sullivan e Bauerschmidt, 

1988; Kotabe e Czinkota, 1992; Katsikeas e Piercy, 1993) ou como um impedimento 

(Rabino, 1980; Kedia e Chhokar, 1986; Sullivan e Bauerschmidt, 1989) no processo de 

internacionalização (Kaleka e Katsikeas, 1995). 

Não obstante os obstáculos que as empresas têm de enfrentar no seu processo de 

internacionalização (cf.  Secção 1.2), operações externas podem ser um passo necessário 

para muitas empresas na sua luta pela sobrevivência, à medida que as pressões da 

globalização aumentam (Dawar e Frost, 1999; Bartlett e Ghoshal, 2000, in Rocha et al.,  

2008; Mittelstandsbarometer, 2007, in Sommer, 2010). Nesse pressuposto, e tendo em 

conta os obstáculos à internacionalização de PME anteriormente expostos, os 

organismos públicos criam políticas de promoção de exportações com o objectivo de 

colaborar no processo da expansão internacional destas empresas (Calderón et al., 2005; 

Cassey, 2007). Neste sentido, os programas governamentais de promoção de 

exportações ajudam as PME a desenvolver as suas capacidades e competências 

organizacionais para explorarem oportunidades de internacionalização (Francis e 

Collins-Dodd, 2004, in Shamsuddoha et al., 2009). 

Face à competição global e à necessidade de ultrapassar obstáculos associados a 

informação assimétrica e outras falhas de mercado (Gil et al., 2008; Lederman et al.,  

2010), os organismos públicos formulam políticas de promoção de exportações com o 

objectivo de ajudar as empresas a desenvolver os seus processos de internacionalização 

(Calderón et al., 2005). Tal tem-se consubstanciado, nas últimas duas décadas, na 

triplicação do número de agências nacionais de promoção de exportações (Lederman et 

al., 2010) e, no caso espanhol, até mesmo na criação de redes de representação regional 

no estrangeiro, com o objectivo de providenciar apoio a empresas que querem 

comercializar e investir em mercados estrangeiros (Gil et al., 2008). Neste contexto, os 

serviços do Governo, um actor normalmente ‘agressivo’ no campo da promoção de 

exportações (Wilkinson e Brouthers, 2006), tendem a ser benéficos para as PME 

superarem as suas limitações (Wilkinson e Brouthers, 2006). Esta consideração tem-se 

traduzido no amplo reconhecimento da importância de programas de promoção de 

exportações (Shamsuddoha et al., 2009) e na noção de que as agências dedicadas a esta 

actividade são um instrumento crucial para apoiar as PME (Gillespie e Riddle, 2004; 

Gil et al., 2008). 
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Assim, medir e melhorar a estratégia nacional de promoção de exportações constituem 

“emerging issues in international business research” (Czinkota, 2002, in Gillespie e 

Riddle, 2004: 462) e os Governos têm assumido um papel cada vez mais importante na 

promoção de exportações. De facto, apesar de os programas de promoção de 

exportações poderem diferir em estrutura ou magnitude, todos os Estados têm 

reconhecido a necessidade de contribuir para o sucesso dos seus sectores de negócio 

(Lesch et al., 1990). 

Não obstante a literatura apresentar resultados ambíguos (e.g. Pointon, 1978; 

Seringhaus, 1986a,b; Cavusgil e Jacob, 1987, in Wilkinson e Brouthers, 2006), os 

estudos existentes indicam que as organizações e as actividades de promoção de 

exportações conduzidas pelos Governos, apesar de não serem a ‘receita perfeita’, não 

são um completo desperdício de recursos (Gençtürk e Kotabe, 2001, in Gillespie e 

Riddle, 2004) e podem inclusivamente ser proveitosas (Wilkinson e Brouthers, 2006). 

De facto, o estudo de Shamsuddoha et al. (2009) indica que os programas  

governamentais de apoio à internacionalização de PME influenciam a 

internacionalização de forma directa e indirecta e desempenham um papel importante 

no processo de internacionalização destas empresas, ao contribuírem para os já referidos  

factores que determinam o desempenho internacional de uma empresa. Isto corrobora a 

conclusão de Wilkinson e Brouthers (2006) de que o nível de resultados depende das  

actividades incluídas nos programas e da capacidade e/ou vontade das empresas em 

reunir e organizar os recursos apropriados e tirar vantagem dos serviços  fornecidos  

pelas agências públicas de promoção das exportações, sendo que tais serviços podem 

complementar os recursos internos das empresas e permitir-lhes tornarem-se eficazes 

nos mercados internacionais (Wilkinson e Brouthers, 2006). Também o estudo de 

Lederman et al. (2010) demonstra que as agências nacionais de promoção de 

exportações têm, em média, um efeito positivo e estatisticamente significativo nas  

exportações nacionais e parecem ser particularmente eficazes quando são mais  

necessárias, como no caso de haver barreiras ao comércio e informação assimétrica.  

No geral, há indicação de que agências governamentais que lidam com a promoção de 

exportações dão pouca atenção à adequação de programas de promoção de exportações 

às várias necessidades dos exportadores. Os Estados normalmente usam uma estratégia 

universal [sic] em vez de uma estratégia segmentada [sic] de forma mais eficaz, pelo 
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que, consequentemente, uma grande deficiência dos programas de exportação de 

exportações tem sido a falta de informação sobre que [sic] serviços são necessários e 

por quem [sic] (Weil, 1978, in Lesch et al., 1990). 

Desta forma, ao nível de recomendações, Seringhaus e Botschen (1991) (citados in 

Gillespie e Riddle, 2004), defendem que os organismos públicos devem estar atentos às 

diferentes necessidades dos vários potenciais utilizadores  e devem desenvolver ou 

modificar as suas actividades de acordo com as mesmas. Com base neste pressuposto, 

as políticas de promoção de exportações devem ser diferenciadas de acordo com grupos 

de empresas que partilham características comuns, independentemente de pertencerem 

ao mesmo sector (Calderón et al., 2005). 

O estudo de Lederman et al. (2010) sugere que, idealmente, as agências nacionais de 

promoção de exportações devem ser geridas pelo sector privado e financiadas pelo 

sector público. O efeito positivo nas exportações é também superior se existir uma única 

agência nacional de promoção de exportações forte, ao invés da proliferação de 

pequenas agências dentro dos países (Lederman et al., 2010), já que a eficiência dos 

organismos públicos dedicados a esta actividade parece diminuir com a falta de 

coordenação entre eles (Calderón et al., 2005). 

Já Elvey (1990), num estudo que compara oito Estados, apurou que a forma de 

assistência às exportações e a sua coordenação varia muito entre países. A promoção de 

comércio é gerida pelo sector público ou privado, com ou sem coordenação entre todos 

os participantes. Estratégias semelhantes, no entanto, não produzem o mesmo sucesso, 

tal como grandes diferenças não originam necessariamente resultados divergentes.  

Apesar de haver estudos acerca do impacto de missões empresariais nacionais e 

estaduais (no caso americano) nas exportações nacionais e estaduais (Cassey, 2008), 

respectivamente, e de ter sido aferido se representações regionais espanholas no 

estrangeiro contribuíam mais acentuadamente para o aumento das exportações do que as 

Embaixadas e os Consulados espanhóis (Gil et al., 2008), não existe, pelo melhor 

conhecimento da autora, investigação quanto à possibilidade de ser mais eficaz e 

eficiente levar a cabo actividades de promoção de exportações numa base 

descentralizada, isto é, ao nível das autarquias locais ou do poder local.  Desta forma, 

este estudo tenta, precisamente, estabelecer a ponte entre estas duas questões (apoio à 
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internacionalização de PME e descentralização das políticas públicas neste domínio), 

sendo de todo premente analisar o possível contributo da descentralização para a 

promoção de exportações.  

1.4.  Descentralização das políticas públicas e desenvolvimento económico local 

Os acontecimentos globais demonstram que a descentralização é actualmente uma 

realidade, quer como uma reforma do modelo do sector público, quer como uma 

estratégia de desenvolvimento (Azfar et al., 2001). 

A descentralização política pode ser vertical (a autoridade é transferida do governo 

central para o governo local) ou horizontal (a autoridade é partilhada entre os sistemas 

executivo, legislativo e judicial) (Taylor, 2007). Este processo pode ser entendido como 

“an increase in both the number and equality of centers of political power and policy 

making” (Taylor, 2007: 233) e reflecte-se na ideia de que “[t]he state, although not 

impotent, is now dependent upon a vast array of state and non-state policy actors. The 

state is regarded as the first among equals; it is one of many centres” (Marinetto, 2003: 

599). 

Entende-se, assim, descentralização como transferência de funções, estando política, 

finanças e administração sob o controlo directo e exclusivo de governos sub-nacionais. 

No entanto, esta transferência tem sempre como dificuldades, nas palavras de Azfar et 

al. (2001: 13), “not only (…) local constraints such as budgetary resources and 

provincial charters, but also (…) central disciplines embodied in national constitutions  

and oversight jurisdiction”. Tal significa que as unidades do governo local podem não 

ter o poder administrativo para ajustar os serviços e os orçamentos de forma a responder 

a preferências, direccionar e sancionar os funcionários de forma a melhorar o 

desempenho ou responder a críticas e a mudanças (Azfar et al., 2001). 

De acordo com Litvack e Seddon (1999: V), “[s]imply put, with decentralization, as 

with many complicated policy issues, the ‘devil is in the details’”. A questão depende de 

inúmeros factores, entre eles, políticas e instituições, bem como da sua interacção 

dentro de um dado país (Litvack e Seddon, 1999).  

Neste contexto, o debate sobre a descentralização tem evoluído dos argumentos teóricos 

para a demonstração empírica e do geral para o específico (Azfar et al., 2001), tendo 
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surgido, nos últimos trinta anos, uma corrente de estudos que se debruça sobre o 

desenvolvimento e o impacto de iniciativas de desenvolvimento económico local, dando 

maior preponderância ao papel das instituições (e, especificamente, dos governos  

locais) no desenvolvimento económico local (DeFilippis, 1999; Barberia e Biderman, 

2010). Efectivamente, nos últimos anos, os economistas e políticos têm prestado cada 

vez mais atenção a modelos de desenvolvimento local e a políticas de intervenção local 

(Camarero Izquierdo et al., 2008) e o “[l]ocal economic development has become one of 

the major public policies emphasized in many countries during the past several 

decades” (Liou, 2009: 29). 

No âmbito desta tendência, a perspectiva de desenvolvimento endógeno parte da 

assumpção de que todas as regiões possuem um conjunto intrínseco de recursos 

(económicos, humanos, ambientais, institucionais e culturais) que constituem o 

potencial para o desenvolvimento de uma região, na medida em que investir nestes, de 

forma suficiente e adequadamente coordenada, pode tornar a região em causa mais  

atractiva para os actores do crescimento económico do que outras regiões (Camarero 

Izquierdo et al., 2008). 

De acordo com esta perspectiva, os organismos responsáveis pelo desenvolvimento 

territorial devem, primeiro, detectar os recursos endógenos da região; investir no seu 

desenvolvimento; e, finalmente, comunicar a sua existência para os actores (internos e 

externos) que os pretendam (Camarero Izquierdo et al., 2008). 

Sendo um dos objectivos de uma política territorial aumentar o nível de 

desenvolvimento económico numa região, podem ser identificadas neste processo de 

crescimento económico e mudança estrutural duas dimensões: económica, onde o 

empreendedor local, usando a capacidade para organizar recursos locais, alcança um 

nível de produtividade suficiente para ser competitivo nos mercados; e sociocultural,  

onde os valores e as instituições locais servem como a base para um processo de 

desenvolvimento. Uma estratégia de desenvolvimento local deve considerar ainda uma 

terceira dimensão, a dimensão político-administrativa, onde as políticas territoriais 

permitem a criação de um clima económico local, favorecem o desenvolvimento do 

potencial local e protegem todo o processo de controlo externo (Vázquez-Barquero, 

1992, in Camarero Izquierdo et al., 2008). 
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Sengenberger (1993) (citado in Camarero Izquierdo et al.,  2008) defende ainda que o 

desenvolvimento local deve ser enquadrado num quadro político mais amplo que inclua 

considerações e objectivos supra-locais, bem como elos com actores supra-locais. Este 

autor indica que o desenvolvimento requer coordenação de políticas a vários níveis  

organizacionais, cooperação entre regiões e padrões mínimos que previnam uma 

competição destrutiva (Camarero Izquierdo et al., 2008). 

Segundo DeFilippis (1999: 976), “[l]ocalities are (…) continuously being constructed 

and reconstructed, both by their relationships with the rest of the world, and by the 

struggles that take place within them”. De facto, o local é constituído e produzido quer 

pelas acções do governo local (e pela sua política), quer pelas acções de estruturas e 

actores de escalas mais abrangentes, ou seja, as localidades são definidas pelo seu 

posicionamento nas relações com o mundo externo e pelas relações que existem no seu 

seio. Ainda dentro desta corrente de estudos, Barberia e Biderman (2010: 4) confirmam 

que “[t]he LED [local economic development] policies that emerged in recent decades  

are rooted in the recognition that initiatives must be territorially based and locally 

managed.” Estes autores argumentam ainda que o número de actores envolvidos em 

iniciativas de desenvolvimento local cresceu significativamente, incluindo entidades tão 

díspares quanto os diferentes níveis de Governo (local, regional e nacional), sector 

privado, organizações sem fins lucrativos e ainda organizações de desenvolvimento 

comunitário. 

Tal reconhecimento vai precisamente ao encontro das tendências que, nas palavras de 

Cox (2004: 179), mostram que “an important element of a local and regional 

development policy appropriate to the times and circumstances would be one that 

decentralizes powers and responsibilities to very local levels.” 

1.5.  Descentralização das políticas públicas e o papel das autarquias locais na 

promoção da internacionalização das empresas locais 

Tendo por base que a descentralização é uma estratégia de desenvolvimento válida (cf.  

Secção 1.4), investigar se a promoção de exportações beneficiaria ao ser gerida e 

concretizada de um ponto de vista descentralizado, por exemplo, por autarquias locais, é 

uma questão que se enquadra perfeitamente no actual contexto económico e político. 

Apesar de não haver literatura que se debruce sobre esta perspectiva de análise, tentar-



 17

se-á neste estudo extrapolar resultados em outras áreas já descentralizadas para 

possíveis impactos também neste campo específico. 

O contributo de Taylor (2007) é de extremo interesse, uma vez que testou as vantagens 

da descentralização política para a inovação tecnológica. Ao sistematizar as opiniões de 

vários autores, Taylor (2007) refere que não existe um consenso quanto ao potencial 

contributo da descentralização para a inovação tecnológica. Alguns investigadores (e.g.,  

Rosenberg e Birdzell, 1985; Mokyr, 1990, 2002; Nelson, 2005, in Taylor, 2007) 

argumentam que, como a descentralização é necessária para a competição e promove a 

variedade, pode, no longo prazo, ser um dos principais factores para a mudança 

tecnológica. Outros autores (e.g., Drezner, 2001, in Taylor, 2005) sustentam que a 

descentralização é necessária, mas não suficiente, para a inovação e, apesar de 

observarem a utilidade da descentralização governamental, invocam também 

“conditional variables such as factor endowments, level of development, size, and just 

plain luck, in order to explain outlier cases” (Drezner, 2001, in Taylor, 2005: 236). 

Adicionalmente, é ainda defendido que a descentralização não é necessária nem 

suficiente para a inovação, uma vez que uma grande fragmentação pode conduzir a 

completa ausência de cooperação, competição violenta e conflitos, o que, no longo 

prazo, prejudica a inovação (Mokyr, 2002, in Taylor, 2007). Também Peterson (1995) e 

LeRoy (2005) (citados in Lobao e Kraybill, 2009), numa vertente diferente, concordam 

que a competição implacável dos governos locais para atrair negócios e residentes de 

maiores rendimentos pode ser concretizada em detrimento de outras actividades mais 

benéficas para os próprios cidadãos. Tudo somado, uma opinião precavida e 

condicionada afirma que “all the same, some measure of decentralization is probably 

desirable” (Mokyr, 2002, in Taylor, 2007: 236). 

Apesar de os resultados apurados por Taylor (2007) indicarem que não é possível 

identificar uma relação positiva directa entre descentralização política e inovação 

tecnológica, o autor estabelece uma possível sequência decorrente de um processo de 

descentralização, a qual pode ser extrapolada também para a promoção de exportações 

(cf. Figura 1). 
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Aumento do número de 

unidades políticas e 
económicas que participam 

em, financiam e procuram as 
actividades em causa 

 Multiplicação da procura e dos esforços 
de experimentação  

Aumento da diversidade 
de esforços e da 

informação adquirida 
através deles 

     
 

Informação superior e 
melhores políticas  

Competição entre os governos sub-
nacionais para atrair investimento e, 

portanto, melhoria constante do ambiente 
legal e regulador 

 

Aumento da 
competitividade, 

ampliando os incentivos 
para essas actividades 

 
     

Alocação de recursos mais 
eficiente e incentivos mais 

adequados à prossecução dos 
objectivos em causa 

 

Diferentes ambientes políticos permitem 
aos utilizadores/beneficiários desses bens 
públicos escolher qual dos ambientes se 

adequa melhor aos seus propósitos 

 
Forma de especialização 
que torna os agentes mais 

produtivos e eficientes 

Figura 1. Possível sequência decorrente de um processo de descentralização 

Fonte: Elaboração da autora, com base em Tay lor (2007). 

 

Retomando também a ideia de Barberia e Biderman (2010) sobre a execução e a gestão 

de iniciativas ao nível territorial e local, vários são os autores que reconhecem que a 

descentralização tem como principais benefícios maior agilidade, competitividade e 

flexibilidade para adaptar a mudanças (Taylor, 2007; Osborne, 1988; Oates, 1999, in 

Lobao e Kraybill, 2009); criação de um foco geográfico ao nível local, coordenando 

programas nacionais, estatais, distritais e locais de forma mais eficaz (Litvack e Seddon, 

1999); e formulação de programas mais criativos, inovadores e adequados por permitir a 

experimentação local (Litvack e Seddon, 1999). Podemos então pressupor que a 

descentralização da promoção de exportações para uma escala local, especificamente, 

autarquias locais, poderia resultar num processo contínuo que teria como impacto final 

uma maior eficiência e uma maior eficácia destas políticas e, consequentemente, um 

maior grau de benefício por parte das empresas locais por elas visadas (cf. Figura 2). 

Um escrutínio mais profundo mostra que os benefícios atribuídos à descentralização 

residem principalmente na maior responsabilização dos Governos perante as 

necessidades locais (Oates, 1999, in Lobao e Kraybill, 2009), adaptando políticas às 

preferências de grupos mais pequenos e mais homogéneos (Tiebout, 1956, in Lobao e 

Kraybill, 2009; Wallis e Oates, 1988, in Balaguer-Coll et al., 2010), ou na melhor 

capacidade dos Governos para acomodarem diferenças de gostos por bens e serviços 
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públicos (Tiebout, 1956; Oates, 1972, in Balaguer-Coll et al.,  2010), factores que 

justificam a descentralização do ponto de vista da eficiência económica. 

                                                          Comunidades e políticos locais têm a informação especí fica de tempo e espaço 

necessária para criar melhores políticas do que o governo central (Hayek, 1948; Oates, 

1999; World Bank, 1988, in Andersson et al., 2006) 

 

Maior sensibilidade e melhor compreensão das condições e das necessidades locais 

(Litvack e Seddon, 1999; Chapman et al., 2002; Andersson et al., 2006) 

Melhor posição para tomar decisões mais responsáveis e relevantes acerca dos 

processos que melhor servem as necessidades locais (Chapman et al., 2002) 

Alocação mais efi ciente de recursos, de acordo com as preferências por bens públicos 

(Azfar et al., 2001) 

Promoção de práticas mais eficazes, por haver maior capacitação para ter em conta 

diferenças regionais (Etzkowitz e Gulbrandsen, 1999; Chapman et al., 2002; Omar et 

al., 2001, in Pacheco, 2004; Andersson et al., 2006) 

 
Figura 2. Descentralização e maior eficiência e ef icácia das políticas 

Fonte: Elaboração da autora, com base em Etzkowitz e Gulbrandse (1999); Litvack e Seddon (1999); Azfar et al. (2001); Chapman 
et al. (2002); Pacheco (2004) e Andersson et al. (2006). 

 
Outro efeito positivo da descentralização em termos de eficiência é que, num sistema 

centralizado, os governantes tomam decisões com o objectivo de reflectir os interesses 

de todo o país (Rodríguez-Pose e Gill, 2005, in Balaguer-Coll et al., 2010). No entanto, 

essa prática seria ineficiente se os interesses fossem diferentes entre as regiões, uma vez 

que algumas regiões não iriam beneficiar das políticas nacionais. Se as preferências  

variam de região para região, será mais eficiente alterar geograficamente a provisão de 

serviços públicos. Dentro destas circunstâncias, a provisão de serviços pelo sector 

público poderia ser mais eficiente numa estrutura de governo descentralizado 

(Balaguer-Coll et al., 2010). Tal é o caso de políticas de promoção de exportações, uma 

vez que os municípios poderão ter como vantagens competitivas ramos de actividade 

económica que variam entre as regiões. 

Posto isto, as considerações de eficiência nas quais os discursos da descentralização se 

baseiam (Balaguer-Coll et al., 2010)  constituem também o principal argumento que o 

presente estudo defende como o principal factor a favor da descentralização das  

políticas de promoção de exportações para as autarquias locais.  
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Por outro lado, do ponto de vista dos possíveis prejuízos advindos da descentralização, 

são também apresentados argumentos directamente relacionados com a própria escala 

local,  como: incapacidade administrativa ou técnica ao nível local, ou mesmo 

transferência de autoridade para indivíduos com experiência limitada em questões de 

gestão e, em alguns casos, pouco interesse em assumir essas responsabilidades  

(Chapman et al., 2004; Andersson et al., 2006; Faguet, 2004, in Balaguer-Coll et al.,  

2010), podem conduzir a serviços menos eficientes e eficazes (Litvack e Seddon, 1999; 

Azfar et al., 2001; Agrawal e Ribot, 1999; Boone, 2003; Gibson, 1999 in Andersson et 

al., 2006); transferência de responsabilidades para o nível local sem os recursos 

financeiros adequados pode tornar a distribuição e a provisão equitativas de serviços 

mais difícil (Litvack e Seddon, 1999; Cox, 2004; Agrawal e Ribot, 1999; Boone, 2003; 

Gibson, 1999 in Andersson et al., 2006; Faguet, 2004, in Balaguer-Coll et al., 2010); e 

agentes podem afastar-se de novas estratégias que não compreendem por completo, 

perpetuando o conservadorismo das comunidades e o estrangulamento dos esforços de 

melhoria (Chapman et al., 1997; London, 1997; Chapman, 2000, in Chapman et al.,  

2004). 

Estes argumentos vão ao encontro da noção de Litvack e Seddon (1999) no que diz 

respeito à importância dos detalhes e das características das instituições, implicando que 

deverá haver um conhecimento de base sobre as forças e as fraquezas das organizações 

no desempenho dos vários tipos de funções, já que o sucesso da descentralização 

depende dessas características e também de uma preparação apropriada dos técnicos da 

administração descentralizada (Litvack e Seddon, 1999). Também Rodden (2003) 

(citado in Kauneckis e Andersson, 2009) discute uma geração emergente de estudos 

sobre a descentralização que foca não apenas a escala de provisão, e o tipo de serviço, 

mas também a natureza fundamental das políticas e das instituições. Esta literatura 

emergente mostra que é a mistura complexa de instituições que gera actores locais  

receptivos. 

O que define o resultado final da descentralização será, além de factores específicos, a 

interacção entre o tipo de descentralização e as condições sob as quais esta tem lugar. 

Simplificando, as condições que influenciam o sucesso de um processo de 

descentralização podem ser agrupadas em duas áreas: os atributos dos municípios (até 

que ponto as autoridades locais estão motivadas para apoiar o processo e a 
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disponibilidade de recursos financeiros e técnicos) e as variáveis estruturais como o tipo 

e a magnitude dos recursos em causa, as relações de poder local e a economia local 

(Pacheco, 2004).  

No seguimento desta ideia, vários autores concordam que a descentralização funciona 

de forma diferente dependendo do tipo de poderes que são descentralizados (Rondinelli 

et al.,  1989; Litvack et al.,  1998; Cohen e Peterson, 1999; Ribot, 2002, in Andersson et 

al., 2006). Outros, ainda, sustentam que a descentralização pode funcionar, mas apenas 

no contexto de instituições específicas que incluem mecanismos de responsabilização, 

supervisão e transferência de recursos (Fiszbein, 1997; Agrawal e Ribot, 1999; Blair, 

2000; Larson, 2002; Andersson, 2003; Gibson e Lehoucq, 2003, in Andersson et al., 

2006). 

É cada vez mais reconhecido que, para a descentralização alcançar os potenciais 

benefícios de uma provisão de bens públicos eficiente e equitativa, é necessário que os 

cidadãos possam enviar informação apropriada aos actores locais, para que os políticos 

locais possam responder apropriadamente ou, caso tal não aconteça, serem 

responsabilizados. Argumenta-se que para estas condições existirem, várias  

características institucionais e sociais devem estar reunidas. Mais especificamente, os 

incentivos para um político local responder à procura dos constituintes são 

compreendidos como sendo condicionados por incentivos institucionais dentro da 

estrutura política nacional, por constrangimentos do sistema político local, e pela 

representação e articulação formais das preferências dos cidadãos na estrutura política 

(Kauneckis e Andersson, 2009). 

No modelo de Kauneckis e Andersson (2009), as instituições políticas formais e a 

estrutura da sociedade local geram vários incentivos e constrangimentos para a acção do 

governo municipal. Assim, a estrutura da acção política local é conceptualizada como 

sendo composta por dois níveis: o impacto das instituições políticas locais a nível 

nacional e a influência de características institucionais e socioeconómicas específicas do 

município local (cf. Figura 3). 
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Figura 3. Interacção de estrutura política nacional e estrutura de incentivo local 
Fonte: Adaptado de Kauneckis e Andersson (2009: 42). 

 
Neste âmbito, analisar sob que condições a descentralização é mais eficaz coloca ênfase 

não nos méritos da descentralização (em oposição à centralização), mas na forma e nas 

condições em que é concretizada, sendo que as previsões teóricas sugerem que a 

descentralização depende das regulações institucionais e da sua interacção com práticas 

sociais, influenciando a concretização da governança descentralizada (Azfar et al.,  

2001). Estes factores, segundo Azfar et al. (2001), incluem a distribuição de poderes 

entre níveis de Governo (supervisão do governo central para com as operações do 

governo local), as normas que operam dentro e fora do Governo (gestão dos técnicos  

envolvidos) e as correntes de informação principal-agente (capacidade de todos os 

agentes participarem no processo de tomada de decisão). Por outras palavras, Agrawal e 

Ribot (1999) (citados in Pacheco, 2004) defendem que a relação entre a 

descentralização e os seus resultados pode ser melhor compreendida se for analisada em 

termos de actores, poderes e responsabilização, pelo que se torna relevante analisar as  

relações entre o governo central e os governos locais e entre estes e as populações locais  

(Ribot, 1999, 2001, in Pacheco, 2004). 
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Capítulo 2.  Papel das autarquias locais na promoção da 

internacionalização das empresas locais. Considerações 

metodológicas 

2.1.  Considerações iniciais 

O presente capítulo tem por objectivo especificar e detalhar as questões de investigação 

e descrever o modelo ‘teórico’ e a metodologia utilizados para responder às mesmas. 

Assim, a próxima secção (Secção 2.2.) faz menção às questões de investigação e 

apresenta o modelo ‘teórico’ e a Secção 2.3 sustenta a construção das proxies para as  

variáveis relevantes. Posteriormente, na Secção 2.4, é detalhado o procedimento de 

recolha de dados e a Secção 2.5 apresenta a especificação econométrica subjacente ao 

modelo a estimar. 

2.2.  Questões de investigação e modelo ‘teórico’ 

O objectivo deste estudo é avaliar até que ponto o espaço local, através das autarquias  

locais, também deve desempenhar um papel activo no apoio às empresas e pode e/ou 

deve afirmar-se como uma escala de actuação fundamental para uma política de 

promoção das suas empresas locais no mercado global. Em termos concretos, esta 

questão decompõe-se em duas questões de investigação: 

1) Quais os determinantes do envolvimento dos municípios portugueses em actividades  

de apoio ao desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas? 

2) Qual a percepção das empresas locais quanto ao papel do município enquanto 

entidade coadjuvante no seu potencial processo de internacionalização? 

O caminho para responder a estas questões de investigação não é linear, uma vez que 

envolve dois actores distintos: de um lado, as Câmaras Municipais, como entidades que 

podem providenciar medidas/políticas de apoio às empresas, e, do outro lado, as 

empresas locais, que podem beneficiar dessas medidas/políticas.  

Dada a ausência de bases de dados sobre este tema, e sendo fundamental conhecer a 

perspectiva de ambos os lados envolvidos (já que as Câmaras Municipais não estão 

isentas de interesse nos resultados e que as empresas são quem, de facto, usufrui destas 

políticas e as pode avaliar), foram criados dois inquéritos directos: um enviado a todos 



 24

os municípios portugueses e que permitiu reunir dados sobre as percepções e estratégias  

das autoridades públicas  locais portuguesas ao nível de medidas/políticas de apoio ao 

desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas; um outro enviado a 

empresas que (de acordo com a informação disponibilizada pelas Câmaras Municipais) 

participaram em acções realizadas pelas autarquias locais e que permitiu reunir dados  

sobre a sua percepção quanto à utilidade dessas medidas/políticas.  

A informação obtida ao nível das autarquias locais permite avaliar as práticas existentes 

e os factores inerentes que contribuem para, ou restringem, o desenvolvimento dessas 

medidas/políticas ao nível local em Portugal. Para melhor medir a sensibilidade dos  

municípios relativamente a questões de apoio ao desenvolvimento económico/à 

internacionalização de empresas, analisa-se três variáveis, simultaneamente, que se 

considera serem as mais relevantes para aferir o envolvimento dos municípios nestas 

questões: 1) a autarquia local possuir elementos destacados para essa área (variável 

‘pessoas’); 2) a autarquia local estabelecer contacto com as empresas locais (variável 

‘contacto’); e 3) a autarquia local realizar actividades do âmbito em estudo (variável 

‘actividades’).  

Além da informação obtida por inquérito, e uma vez que as questões de investigação 

são adicionalmente influenciadas por características-chave das regiões onde as Câmaras  

Municipais e as empresas se inserem (e.g. enquadramento geográfico), recorreu-se 

também ao levantamento de informação relativa a variáveis que permitem a 

caracterização ampla dos municípios, a partir de fontes secundárias, nomeadamente o 

Instituto Nacional de Estatística (INE), o Sales Index 2010 (Marktest), os portais das 

Câmaras Municipais e o portal da Michelin.  

Estas variáveis de ‘controlo’ foram divididas em três grupos: características  

institucionais das autarquias locais (recursos financeiros e humanos), características do 

grau de desenvolvimento dos municípios (infra-estruturas e acessibilidades, contexto 

geográfico, capital humano e contexto económico) e características da actividade 

empresarial dos municípios (actividade empresarial e capital humano).  

De forma a tentar apurar quais os determinantes que poderão influenciar o 

envolvimento dos municípios portugueses em actividades de apoio ao desenvolvimento 
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económico/à internacionalização de empresas, e com base na revisão de literatura (cf.  

Capítulo 1), o modelo ‘teórico’ a utilizar é: 
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Extrapolando o mesmo modelo ‘teórico’ para o caso das empresas, adiciona-se as  

características destas últimas ao modelo anterior, pelo que o modelo ‘teórico’ a utilizar 

é: 
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De acordo com o primeiro modelo ‘teórico’, os determinantes-chave do envolvimento 

das autarquias locais em actividades de apoio ao desenvolvimento económico/à 

internacionalização de empresas incluem: 1) as características da Câmara Municipal, 

nomeadamente o orçamento municipal per capita e o número de funcionários; 2) as  

características de desenvolvimento do Concelho, englobando acessos telefónicos, 

distância à capital, área, densidade populacional, população com ensino secundário e 

superior completo, poder de compra concelhio e taxa de desemprego; 3) as  

características da actividade empresarial do Concelho, incluindo número de empresas, 

volume de exportações, peso das médias e grandes empresas e mão-de-obra do sector 

terciário. 

De acordo com o segundo modelo ‘teórico’, além dos determinantes-chave 

anteriormente expostos incluem-se também as características da empresa, 
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designadamente quanto à ao número de trabalhadores, ao volume de exportações e ao 

número de mercados de exportação. 

2.3. As proxies para as variáveis 

Devido à própria natureza deste estudo, e tendo por base a noção de que os mecanismos  

formais do governo são importantes apenas pela forma como interagem com as  

condições locais, é dada especial atenção à estrutura local da procura na vertente das  

características do município e não a uma mera análise acerca das relações entre o 

governo central e os governos locais (cf. Secção 1.5). 

Neste contexto, segundo Kauneckis e Andersson (2009), as características de um 

município que mais influenciam a qualidade da provisão de serviço local incluem a 

dimensão da área que a Câmara Municipal deve servir,  a população de cidadãos  

(educação e literacia, densidade populacional e percentagem de população que requer o 

serviço) e a capacidade financeira da autarquia local.  

Segundo estes autores, quanto maior uma área municipal, maior será a dificuldade em 

providenciar adequadamente serviços de qualidade (Kauneckis e Andersson, 2009). 

Adicionalmente, uma população mais instruída, agrupada em centros populacionais com 

pouca procura dos serviços em causa, deve ser mais fácil de satisfazer do que 

agrupamentos pouco densos, de população com baixa taxa de literacia e alta procura dos 

serviços (Rowland, 2001, in Kauneckis e Andersson, 2009). Por outro lado, Lobao e 

Kraybill (2009) apuraram no seu estudo que localidades com maior população e 

cidadãos menos letrados se envolvem em mais actividades de desenvolvimento 

económico local. Por fim, os governos municipais locais são constrangidos pela sua 

capacidade financeira para responder à procura local. Em alguns casos, isto relaciona-se 

com uma falha na devolução para o governo local; em outros, pode apenas reflectir a 

saúde relativa de uma economia local. O orçamento municipal é, assim, usado como 

uma medida da capacidade dos governos municipais locais para responderem à procura 

dos cidadãos (Kauneckis e Andersson, 2009). 

Por outro lado, a hipótese acerca da potencial eficiência e eficácia da promoção de 

exportações ao nível de autarquias locais implica também que se investigue a relação 

entre estas e as empresas locais. Desta forma, para além dos principais argumentos que 

condicionam um processo de descentralização (cf.  Secção 1.5), é considerado que um 
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sector de exportações saudável é de extrema importância para a Nação, os Estados e as 

comunidades (Lewis, 1990). Acresce que o número de funcionários afectos a uma 

divisão pode indicar o compromisso de um Estado/município para com o 

desenvolvimento de exportação (Lesch et al., 1990) e que a capacidade (medida em 

recursos e redes) do governo local é um determinante importante para a concretização 

de actividades de desenvolvimento económico local (Lobao e Kraybill, 2009). Por fim, 

a competição de negócios com outras localidades pressiona os governos para a atracção 

de negócios (Lobao e Kraybill, 2009) e, chegando a novos mercados, as regiões podem 

aumentar o seu potencial económico, ao invés de apenas competirem entre si nos 

mercados existentes (Stagg, 1990). 

No sentido de se incluir na análise do envolvimento dos municípios portugueses em 

actividades de apoio ao desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas 

locais indicadores susceptíveis de influenciarem esse fenómeno, foram recolhidos dados  

secundários 3 através do Sales Index 2010 (Marketest), do Instituto Nacional de 

Estatística (INE), dos portais das Câmaras Municipais, bem como do portal da Michelin.  

Tendo por base a revisão de literatura efectuada (cf. Capítulo 1) e o acima exposto, 

foram incluídos indicadores institucionais das próprias autarquias locais, como sejam os  

recursos financeiros e os recursos humanos existentes, e indicadores (ao nível municipal 

ou de NUTS II) que caracterizam o desenvolvimento, nomeadamente infra-estruturas e 

acessibilidade, contexto geográfico, capital humano e contexto económico, e a 

actividade empresarial da região, designadamente actividade empresarial e capital 

humano (cf. Quadro 2). 

                                                 
3 Entre 24 de Fevereiro e 30 de Maio de 2011. 
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Quadro 2. Proxies para as variáveis-chave do modelo ‘teórico’ 
Determinantes  Proxy Autores  Fonte 

Variáveis 
caracteri zadoras 

da instituição 

Recursos 
financei ros 

Orçamento 
municipal per 

capita (€)4 

Kauneckis e Andersson, 
2009; Lobao e Kraybill, 

2009 

Portais 
institucionais 
das Câmaras 
Municipais 

Recursos 
humanos 

Número de 
funcionários 

municipais [1994] 
Lesch et al., 1990 Sales Index 

2010 

Variáveis 
caracteri zadoras 

do grau de 
desenvolvimento 

da região 

Infra-estruturas 
e acessibilidades  

Acessos 
telefónicos (mil 

habitantes) [2009] 
Lobao e Kraybill, 2009 INE 

Distância à capital 
(km) Lobao e Kraybill, 2009 www.viamichel

in.pt 

Contexto 
geográfi co 

Área (km2) 
Kauneckis e Andersson, 
2009; Lobao e Kraybill, 

2009 
INE 

Densidade 
populacional 

[2009] 

Rowland, 2001, in 
Kauneckis e Andersson, 

2009; Kauneckis e 
Andersson, 2009; Lobao 

e Kraybill, 2009 

INE 

Capital humano 

População com 
ensino secundário 

completo5 
[2001/2009] 

Rowland, 2001, in 
Kauneckis e Andersson, 

2009; Kauneckis e 
Andersson, 2009; Lobao 

e Kraybill, 2009 

INE 

População com 
ensino superior 

completo6 
[2001/2009] 

Rowland, 2001, in 
Kauneckis e Andersson, 

2009; Kauneckis e 
Andersson, 2009; Lobao 

e Kraybill, 2009 

INE 

Contexto 
económico 

Poder de compra 
concelhio (€) 

[2007] 

Kauneckis e Andersson, 
2009 INE 

Taxa de 
desemprego 

[2009] 

Kauneckis e Andersson 
(2009 INE 

Variáveis 
caracteri zadoras 

da actividade 
empresarial 

Actividade 
empresarial  

Exportações (mil 
euros) [2008] Lewis, 1990 Sales Index 

2010 
Peso das médias e 
grandes empresas7 

[2007] 
Lewis, 1990 Sales Index 

2010/INE 

Número de 
empresas [2007] Lewis, 1990 Sales Index 

2010 

Capital humano 
Mão-de-obra do 
sector terci ário8 

[2005] 
Lewis, 1990 INE  

Fonte: Elaboração da autora. 
Nota: (unidade de medida), [ano]. 
 

                                                 
4 Para as autarquias em que não foi possível apurar o orçamento para o ano de 2011, utilizou-se o valor 
para 2010 ou, em alguns casos, para 2009. 
5 Em percentagem, calculada abrangendo a totalidade da população, sem consideração por idade escol ar. 
6 Em percentagem, calculada abrangendo a totalidade da população, sem consideração por idade escol ar. 
7 Em percentagem, abrangendo empresas com pelo menos 50 funcionários. 
8 Em percentagem da mão-de-obra total, por NUTS II. 
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2.4. Procedimento de recolha e tratamento de dados 

O levantamento de dados primários deste trabalho foi subdividido em três fases. Numa 

primeira fase, a aplicação de um inquérito aos 308 municípios actualmente existentes 

em Portugal, para apurar se realizam actividades de apoio ao desenvolvimento 

económico local e de apoio à internacionalização das empresas locais (partindo do 

pressuposto que as primeiras potenciam as segundas). Numa segunda fase, a solicitação, 

a alguns municípios que encetam tais actividades, de uma enumeração e descrição 

dessas iniciativas e do contacto de empresas que tenham participado nas mesmas. 

Finalmente, numa terceira fase, a realização de um inquérito às empresas indicadas  

pelas autarquias locais seleccionadas na fase anterior, de forma a averiguar o seu grau 

de satisfação para com as medidas/políticas de apoio às empresas levadas a cabo pelo 

município onde se inserem geograficamente e, consequentemente, se, na sua 

perspectiva, as autarquias locais se deveriam afirmar como uma escala de actuação 

fundamental para uma política de promoção das suas empresas locais no mercado 

global. 

2.4.1. O inquérito ministrado às Câmaras Municipais 

O questionário aplicado aos municípios portugueses foi preenchido por pessoas que, 

devido à sua posição e às suas funções na Câmara Municipal, teriam conhecimento das 

actividades que a instituição leva a cabo no âmbito de apoio ao desenvolvimento 

económico/à internacionalização das empresas locais. 

Este inquérito (cf. Anexo I) é composto por três secções: o primeiro grupo de questões 

direcciona-se para a sensibilidade dos  municípios quanto a apoio ao desenvolvimento 

económico/à internacionalização de empresas e permite apurar se existe uma estrutura 

(formal ou informal) no município afecta a este tipo de acções, a sua dimensão (número 

de elementos), o nível de habilitações dos funcionários envolvidos e a sua capacidade 

de autonomia; a segunda secção direcciona-se para a intervenção dos municípios na área 

em estudo e permite aferir de que forma as Câmaras Municipais se relacionam com as  

empresas locais (e, existindo esse contacto, conhecer a sua natureza); o último grupo de 

questões foca a proactividade dos municípios no âmbito em causa e foca a realização de 

actividades do carácter que se pretende analisar, permitindo apurar quais os factores 
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inerentes que influenciam, positiva ou negativamente, o seu envolvimento nessas 

acções. 

A primeira fase do estudo aplicado teve início a 23 de Fevereiro de 2011, tendo-se 

enviado o inquérito em questão por correio electrónico a 303 municípios portugueses e 

por fax aos restantes 5 (porque, por motivos informáticos alheios à autora, não foi 

possível o envio da mensagem por correio electrónico). Nesse primeiro contacto, 

endereçado aos respectivos Presidentes, apresentou-se o estudo em causa e os seus 

objectivos, tendo-se solicitado a colaboração das Câmaras Municipais através do 

preenchimento do inquérito elaborado para o efeito. Inicialmente, a data estipulada para 

a recepção deste elemento foi até 7 de Março de 2011. No entanto, tendo-se verificado 

vários constrangimentos por parte das Câmaras Municipais em cumprirem esse prazo, a 

recepção de inquéritos preenchidos apenas foi fechada a 1 de Abril de 2011, 9 o que 

perfaz um total de 27 dias úteis para a recolha de dados, nesta primeira fase do estudo. 

Durante esse período, recorreu-se por diversas vezes a subsequentes mensagens de 

correio electrónico e telefonemas, com o objectivo de manter o assunto presente e de 

tentar agilizar o processo de resposta. 

De uma população de 308 municípios portugueses, obteve-se um total de 144 respostas, 

ou seja, uma taxa de resposta de 46.8%, sendo que os municípios do Norte e os 

municípios da Região Autónoma da Madeira se evidenciaram, como os mais e os menos  

receptivos a este estudo, com uma taxa de resposta de 55.8% e de 27.3%, 

respectivamente (cf. Quadro 3).  

Quadro 3. Câmaras Municipais respondentes, por região geográfica 

Sub-regiões estatísticas  
(NUTS II) 

População: Nº de 
municípios  
[% total] 

Amostra: Nº de 
respostas  
[% total] 

Representatividade 
no estudo: taxa de 

resposta (%) 
Norte 86 [27.9] 48 [33.3] 55.8 

Centro 100 [32.5] 44 [30.6] 44.0 
Lisboa 18 [5.8] 7 [4.9] 38.9 

Alentejo 58 [18.8] 26 [18.1] 44.8 
Algarve 16 [5.2] 6 [4.2] 37.5 
Açores 19 [6.2] 10 [6.9] 52.6 

Madeira 11 [3.6] 3 [2.1] 27.3 
Total 308 [100] 144 [100] 46.8 

Fonte: Elaboração da autora, com base nas respostas obtidas ao inquérito efectuado às Câmaras Municipais. 

                                                 
9 Até 7 de Março foram obtidas 49 respostas por correio electróni co; até 11 de Março foram 
recepcionadas mais 36 respostas; até 1 de Abril foram remetidas 55 respostas adicionais; foram recebidas  
4 respostas por fax.  
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Tendo em conta o carácter não compulsório do inquérito, a taxa de resposta global e por 

NUTS II foi (com a excepção da Região Autónoma da Madeira) bastante aceitável 

(Bóia, 2003). Assim, excluindo o caso da Região Autónoma da Madeira, a amostra 

obtida é representativa da população em estudo (cf. Figura 3), permitindo uma análise 

estatística rigorosa, com a possibilidade de se extrapolar os resultados para a população.  

 
Figura 4. Representatividade dos municípios respondentes, por NUTS II 

Fonte: Elaboração da autora, com base nas respostas obtidas ao inquérito efectuado às Câmaras Municipais. 

2.4.2. Selecção de casos de estudo 

Com base na entrevista realizada às Câmaras Municipais que declararam encetar 

actividades de apoio ao desenvolvimento económico/à internacionalização das empresas 

locais, obteve-se informação sobre as empresas que participaram nessas mesmas  

actividades. 

Os primeiros contactos para a segunda fase do estudo foram iniciados a 14 de Março de 

2011, tendo sido solicitada, a partir dessa data, a colaboração de 19 autarquias locais.10 

Pretendeu-se obter uma enumeração e descrição das actividades levadas a cabo por 

essas autarquias locais no âmbito de desenvolvimento económico local e de apoio à 

internacionalização de empresas e o contacto de empresas que tivessem participado 

                                                 
10 Procurou-se uma representação geográfica (por NUTS II) que permitisse uma análise mais 
pormenorizada, pelo que foram sel eccionadas preliminarmente 4 aut arquias do Norte, 5 do C entro, 3 de 
Lisboa, 3 do Alentejo, 3 do Algarve e 1  da Região Autónoma dos Açores (nenhuma das aut arquias  
respondentes da NUTS II da Região Autónoma da Madeira afirmou realizar actividades do âmbito em 
estudo). 
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nessas iniciativas. Do total das autarquias locais contactadas nesta fase, 8 ficaram 

excluídas (3 por opção própria e 5 por se verificar que não se enquadravam nos  

objectivos pretendidos para esta fase)11 e 4 não deram resposta. Foi possível, portanto, 

apurar 7 casos de estudo (3 do Norte, 1 do Centro, 2 do Alentejo e 1 do Algarve).  

2.4.3. O inquérito ministrado às empresas 

A partir dos casos de estudo anteriormente apurados, foi possível prosseguir para a 

terceira fase da metodologia deste estudo, ou seja, a aplicação de um inquérito às 

referidas empresas, o qual foi preenchido por pessoas que, devido à posição e às  

responsabilidades na empresa, teriam conhecimento do conjunto de elementos em torno 

da participação dessa em actividades de apoio à internacionalização organizadas por 

Câmaras Municipais. 

Este último inquérito (cf. Anexo II) é composto por cinco secções: o primeiro grupo de 

questões permite caracterizar a empresa em termos de actividade económica, número de 

trabalhadores e componente exportadora; a segunda secção pretende caracterizar a 

regularidade dos contactos estabelecidos e a sua origem; a terceira secção visa 

caracterizar a participação da empresa em actividades de apoio à internacionalização 

organizadas por Câmaras Municipais; o quarto grupo de questões avalia o contributo da 

participação nessas actividades para a empresa e o seu grau de satisfação com a Câmara 

Municipal quanto à realização das mesmas; finalmente, a última questão opõe a 

centralização destas acções à sua descentralização, permitindo averiguar se as  empresas 

percepcionam as autarquias locais como uma mais-valia para o seu potencial processo 

de internacionalização. 

Para esta última fase, foram contactadas, a partir de 21 de Março de 2011, e através de 

mensagem de correio electrónico, 94 empresas (44 do Norte, 7 do Centro, 41 do 

Alentejo e 2 do Algarve), apuradas pelas autarquias locais seleccionadas na fase 

anterior. Neste contacto, endereçado aos respectivos Administradores e Presidentes do 

Conselho de Administração, apresentou-se o estudo em causa e os seus objectivos, 

tendo-se solicitado a colaboração das empresas através do preenchimento do inquérito 

elaborado para o efeito. Dependendo do dia do primeiro contacto, estipulou-se um prazo 

                                                 
11 Por exemplo, por referirem, a posteriori, como actividades  realizadas a cri ação de brochuras a 
publicitar as empresas locais, visitas às empresas locais e medidas de isenção de derrama, entre outras, as 
quais diferem daquilo que se pretende aqui estudar. 
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médio de duas semanas e meia para a recepção dos inquéritos respondidos. A recepção 

de inquéritos preenchidos foi, assim, fechada a 20 de Maio de 2011, o que perfaz um 

total de 43 dias úteis para a recolha de dados, nesta última fase do estudo. Durante esse 

período, recorreu-se por diversas vezes a subsequentes mensagens de correio 

electrónico e telefonemas, com o objectivo de manter o assunto presente e de tentar 

agilizar o processo de resposta. 

Responderam um total de 30 empresas, das 94 apuradas, o que corresponde a uma taxa 

de resposta de 31.9% (cf. Quadro 4). 

 
Quadro 4. Empresas respondentes, por região geográfica 

Sub-regiões estatísticas  
(NUTS II) 

‘População’: Nº 
de empresas  

[% total] 

Amostra: Nº 
de respostas 

[% total] 
Taxa de resposta 

(%) 

Norte 44 [46.8] 15 [50.0] 34.1 
Centro 7 [7.4] 4 [13.3] 57.1 

Alentejo 41 [43.6] 11 [36.7] 26.8 
Algarve 2 [2.1] 0 [0.0] 0.0 

Total 94 [100] 30 [100] 31.9 
Fonte: Elaboração da autora, com base nas respostas obtidas ao inquérito efectuado às Câmaras Municipais. 
 

É importante recordar que se inquiriu as empresas, apuradas através de contacto com 

Câmaras Municipais, com base no pressuposto de que teriam participado em alguma 

iniciativa organizada por essas últimas. No entanto, das 30 empresas respondentes, 

apenas 22 confirmaram ter participado em actividades organizadas pela autarquia local,  

pelo que as restantes respostas deverão ser consideradas inválidas para o estudo em 

causa. Assim, e apesar de a taxa de resposta apresentar um valor razoável (Bóia, 2003), 

o número de observações não permite uma análise de causalidade (recorrendo a técnicas  

econométricas), pelo que se irá proceder meramente a uma análise descritiva dos  

resultados. 

A baixa adesão das empresas ao estudo em questão pode ser explicada pelo facto de 

considerarem que este não é do seu interesse, mais especificamente, que não encaram as  

autarquias locais como um agente com um papel a desempenhar na sua actividade. Por 

outro lado, houve mesmo empresas que referiram que a Câmara Municipal fugiu à 

verdade quando as referenciou como tendo participado numa actividade organizada por 

essa instituição, já que tal nunca teria ocorrido. 
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Uma conclusão prévia a retirar desta ocorrência é precisamente o facto de que existe um 

enorme desfasamento entre aquilo que as autarquias locais e as empresas afirmam. Tal 

sustenta a opção preliminar de subdividir o presente estudo nas perspectivas destes dois 

agentes distintos e demonstra que, de facto, a visão das autarquias locais não 

corresponde à visão das empresas e, portanto, as respostas obtidas na primeira fase do 

estudo poderiam estar enviesadas. 

2.5.  Especificação econométrica 

Dadas as vicissitudes apontadas atrás, relativas ao inquérito ministrado às empresas, a 

análise de causalidade em que se recorre à estimação econométrica ir-se-á focar apenas 

nos municípios, ou seja, na primeira questão de investigação: “Quais os determinantes 

do envolvimento dos municípios portugueses em actividades de apoio ao 

desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas?” 

Para aferir o envolvimento dos municípios em apoio ao desenvolvimento económico/à 

internacionalização de empresas, considerou-se três variáveis: 1) o município possui 

elementos destacados para essa área (variável ‘pessoas’); 2) o município estabelece 

contacto com as empresas locais (variável ‘contacto); e 3) o município realiza 

actividades do âmbito em estudo (variável ‘actividades). Cada uma destas variáveis foi 

operacionalizada via o cálculo de variáveis dummy que assumem os valores 1, no caso 

de o município possuir recursos humanos/estabelecer contactos com empresas/realizar 

actividades nas áreas de apoio ao desenvolvimento económico/à internacionalização de 

empresas, ou 0, caso tal não se verifique. 

A natureza binária da variável a explicar/dependente (‘envolvimento dos municípios’: 1 

- Sim; 0 - Não) restringe a escolha do modelo de estimação sendo que, neste caso, a 

regressão logística se apresenta como a técnica de regressão adequada para modelar a 

ocorrência (Marôco, 2010). Assim, a análise deste estudo será conduzida no contexto do 

enquadramento geral dos modelos probabilísticos. 

Prob (ocorre evento j) = Prob (Y=j) = F [efeitos relevantes: parâmetros]. 

em que 

Y = 1 se o município está envolvido em actividades relacionadas com o apoio ao 

desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas. 
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Y = 0 em caso contrário. 

Para explicar o envolvimento do município nessas actividades existe um conjunto de 

factores que potencialmente determinam os resultados, pelo que: 

Prob (Y=1) = F(X , β) 

Prob (Y=0) = 1 - F(X , β) 

O vector X inclui um conjunto de factores, tais como contexto financeiro e geográfico, 

entre outras variáveis (cf. Secção 2.3). O conjunto de parâmetros β reflecte o impacto 

das alterações de X na probabilidade de o município estar envolvido em actividades  

relacionadas com o apoio ao desenvolvimento económico/à internacionalização de 

empresas. 

No modelo de regressão logística, os parâmetros são estimados usando o método da 

máxima verosimilhança. Em concreto, para testar se factores como, por exemplo, o 

capital humano e a actividade empresarial são determinantes significativos do 

envolvimento dos municípios em actividades relacionadas com o apoio ao 

desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas, utiliza-se a estimação 

da regressão logística geral com as seguintes especificações: 

  

  

  

actividade de ticascaracterís

13121110

mentodesenvolvi de ticascaracterís

9876543

naisinstitucio ticascaracterís

210

empresasln_Número_ G_emp&M ormadoraInd_transf ln_Export

ÁreaTx_desemp_ompraln_Poder_c Sup Secund pln_Dens_po ln_Dist_Lxln_Telef

osfuncionáriln_Número_ itato_per_capln_Orçamen

1
1)_Prob(E














 

Z

e
Municípiosonvolviment Z

 

As definições das proxies para as variáveis foram detalhadas na Secção 2.3. 

Optou-se por se proceder a um ajustamento da equação logística para o modelo reescrito 

em termos dos odds do evento ocorrer, o que ajuda a interpretar de forma mais clara e 

directa os coeficientes da função logística. Nesse caso, obtém-se o modelo logístico da 

seguinte forma: 



 36

i

Municípiosonvolviment
MunicípiosonvolvimentP




















  

  

  

actividade de ticascaracterís

13121110

mentodesenvolvi de ticascaracterís

9876543

naisinstitucio ticascaracterís

210

empresasln_Número_ G_emp&M ormadoraInd_transf ln_Export

ÁreaTx_desemp_ompraln_Poder_c Sup Secund pln_Dens_po ln_Dist_Lxln_Telef

osfuncionáriln_Número_ itato_per_capln_Orçamen
_Prob(Não_E

_rob(Elog

 

Uma maneira de interpretar o coeficiente logístico seria a alteração no rácio de odds 

associada a uma alteração unitária na variável independente: 
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Neste caso, е elevado a βi (i = 1, …, 13) é o factor pelo qual os odds se alteram quando 

a ith variável independente aumenta em uma unidade. Quando β i é positivo, este factor 

será superior a 1, o que significa que os odds aumentaram e que o factor influencia de 

forma positiva o envolvimento do município em actividades de apoio ao 

desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas; se βi é negativo, este 

factor será inferior a 1, o que significa que os odds reduziram, ou seja, o factor 

influencia de forma negativa o envolvimento do município em actividades de apoio ao 

desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas; quando βi é igual a 0, o 

factor será igual a 1, o que significa que os odds se mantêm inalterados, pelo que o 

factor não mostra o impacto sobre o envolvimento do município em actividades de 

apoio ao desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas. 

O ε representa o termo aleatório. 
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Capítulo 3.  Papel das autarquias locais na promoção da 

internacionalização das empresas locais. Resultados 

empíricos 

3.1.  Considerações iniciais 

Este capítulo está subdividido em duas partes distintas: uma dedica-se aos resultados 

obtidos nos inquéritos ministrados às Câmaras Municipais (Secção 3.2) e a outra 

dedica-se aos resultados obtidos nos inquéritos realizados às empresas (Secção 3.3). 

A Secção 3.2 apresenta os resultados empíricos das respostas obtidas pelas autarquias 

locais, através de uma análise descritiva global (Secção 3.2.1). Os resultados 

exploratórios, isto é, a correlação entre as variáveis e a análise dos valores médios com 

base no teste não paramétrico Kruskal-Wallis da diferença de médias, são detalhados na 

Secção 3.2.2. A secção seguinte (Secção 3.2.3) apresenta e discute os resultados da 

estimação da regressão, integrando-os com resultados anteriores encontrados na 

literatura existente. A Secção 3.3 apresenta os resultados empíricos das respostas 

obtidas pelas empresas, através de uma breve análise qualitativa (Secção 3.3.1).  

3.2. Determinantes do envolvimento das Câmaras Municipais em actividades de 

apoio ao desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas 

3.2.1.  Análise descritiva 

Entende-se que o grau de envolvimento dos municípios portugueses em actividades de 

apoio ao desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas pode ser 

medido simultaneamente através de três variáveis: possuir elementos dedicados a 

actividades de apoio ao desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas 

(variável-dummy ‘pessoas’), ter contacto com as empresas locais (variável-dummy 

‘contacto’) e realizar actividades de apoio ao desenvolvimento económico/à 

internacionalização de empresas (variável-dummy ‘actividades’) (cf. Secção 2.2). Dessa 

forma, o inquérito aplicado às autarquias locais estava dividido em três grupos de 

questões que permitiram aferir o grau de envolvimento das autarquias locais em 

actividades de apoio ao desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas 

com base nesses três determinantes. 
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As respostas das autarquias locais foram analisadas com base nas variáveis acima 

expostas, sendo que, na generalidade, e em todas essas dimensões, a maioria dos  

municípios demonstrou estar envolvida em actividades de apoio ao desenvolvimento 

económico/à internacionalização de empresas (cf. Figura 5).  

 
Figura 5. Envolvimento das autarquias locais em actividades de apoio ao desenvolvimento 

económico/à internacionalização de empresas, em % do total 
Fonte: Elaboração da autora, com base nas respostas obtidas ao inquérito efectuado às Câmaras Municipais. 

 

Apesar da associação linear positiva entre as três variáveis ao nível municipal – as  

estimativas do coeficiente de correlação linear de Pearson entre ‘actividades’ e 

‘pessoas’, e ‘actividades’ e ‘contacto’, são positivas e significativas a 1% e a 5%, 

respectivamente (cf. Quadro 5) –, verifica-se, em termos geográficos (NUTS III), que 

não possuir elementos destacados para a área de apoio ao desenvolvimento económico/à 

internacionalização de empresas (variável ‘pessoas’) não implica a não realização de 

actividades (variável ‘actividades’) desse âmbito, e vice-versa (cf. Figura 6). 

 
Quadro 5. Envolvimento das autarquias locais em actividades de apoio ao desenvolvimento 
económico/à internacionalização de empresas - correlação entre as variáveis 'pessoas', contacto' e 
'actividades' 

 Pessoas Contacto Actividades 
Pessoas 1   

Contacto 0.103 1  
Actividades 0.400*** 0.174** 1 

Nota: ***(**)[*]estatisticamente significativo a 1%(5%)[10%] 
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‘Pessoas’ ‘Contactos’ ‘Actividades’

 

 
Figura 6. Dimensões do envolvimento das autarquias locais em actividades de apoio ao 
desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas - ‘pessoas’, ‘contacto’ e 

‘actividades’, por NUTS III, em Portugal Continental, em % dos municípios nos quais estas se 
verificam 

Fonte: Elaboração da autora, com base nas respostas obtidas ao inquérito efectuado às Câmaras Municipais. 
 

Uma vez que apenas um grupo exíguo de municípios não mantém contacto com as  

empresas (cf. Figuras 5 e 6), considerou-se que não valeria a pena explorar esta 

dimensão do envolvimento dos municípios em actividades de apoio ao desenvolvimento 

económico/à internacionalização de empresas. 

Ao nível estrutural, verifica-se que 3/4 das autarquias locais desenvolvem actividades  

de apoio ao desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas de maneira 

formal, ou seja, através de uma unidade orgânica especialmente destinada a esse efeito 

definida na macro-estrutura. Os elementos que se dedicam a essa área são qualificados e 

possuem um considerável grau de independência face a processos de burocracia e 

hierarquização (cf. Quadro 6). 
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Quadro 6. Organização das Câmaras Municipais 

ACTIVIDADE FORMAL/INFORMAL POR NUTS II 

Nenhuma das autarquias locais respondentes das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira possui 
uma unidade orgânica ou pessoas afectas ao tipo de actividades em estudo. Essa situação também se 

veri fica em cerca de metade da amostra das regiões NUTS II do Centro e do Algarve. 

A maioria das autarquias locais das regiões NUTS II do Norte, de Lisboa e do Alentejo (mais de 57.4%, 
85.0% e 64.0%, respectivamente) possui uma unidade orgânica ou pessoas afectas a actividades de apoio 

ao desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas. 

NÚMERO DE ELEMENTOS ENVOLVIDOS 

Cerca de 60% das autarquias locais envolve apenas 1 ou 2 elementos nas actividades em causa (variação 
entre 0 pessoas, num caso da região NUTS II do Algarve, onde a unidade orgânica é recente e ainda não 

tem elementos afectos, e 8 pessoas, num caso da região NUTS II do Alentejo). 

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS DOS ELEMENTOS ENVOLVIDOS 

De um total de 181 elementos cuja função nas autarquias locais respondentes se enquadra nas áreas de 
apoio ao desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas, a maioria (86.2%) possui 

habilitações literárias ao nível de Licenci atura e Pós-Graduação ou Mestrado. 

As áreas de estudo mais registadas são Economia, Gestão ou Contabilidade (é o caso de cerca de 49.7% 
dos indivíduos) e Direito, Ciências Sociais ou Serviços (é o caso de cerca de 17.7% dos indivíduos). 

GRAU DE INDEPENDÊNCIA 

A maior parte das unidades orgânicas ou dos elementos afectos às actividades em estudo (56.2%) estão 
dependentes do Presidente da Câmara Municipal. 

Fonte: Elaboração da autora, com base nas respostas obtidas ao inquérito efectuado às Câmaras Municipais. 
 

Relativamente aos contactos estabelecidos com as empresas locais, e de acordo com as  

quatro categorias de serviços que as entidades de promoção de exportações podem 

providenciar (Lederman et al., 2010), predominam as actividades de construção da 

imagem da região e de marketing (com incidência de 77.4% e de 76.6%, 

respectivamente), seguindo-se as actividades de pesquisa de mercado e publicações e as  

actividades de serviços de apoio à exportação, com 38.0% e 29.2%, respectivamente (cf.  

Figura 7). Outro tipo de actividades indicadas são informação e orientação sobre 

legislação e mecanismos de apoio público às empresas, apoio ao empreeendedorismo e 

à inovação local e regional (associado por vezes à existência de incubadoras de 

empresas), incentivos financeiros, mecanismo de financiamento local, acções de 

formação, visitas e homenagens a empresas e missões empresariais aproveitando 

protocolos de geminação existentes com outras localidades/regiões. 
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Figura 7. Natureza dos contactos que as Câmaras Municipais respondentes mantêm com as 

empresas locais, em % do total 
Fonte: Elaboração da autora, com base nas respostas obtidas ao inquérito efectuado às Câmaras Municipais. 

 

Para tentar compreender a razão por que mais de 1/3 das autarquias locais  respondentes 

não se envolve em actividades de apoio ao desenvolvimento económico/à 

internacionalização de empresas, e à luz dos argumentos apontados na Secção 1.5, é 

necessário analisar os factores apontados pelas autarquias locais como motivadores ou 

constrangedores à realização das mesmas.  

Ao nível do grupo das autarquias locais que concretizam actividades do âmbito em 

questão, os factores mais apontados como tendo potenciado esse mesmo envolvimento 

são a importância do tecido empresarial local, a competitividade face a outros 

municípios e o facto de haver solicitação por parte das empresas nesse sentido (com 

uma incidência de 93.6%, 55.3% e 33.0%, respectivamente). Seguem-se o 

aproveitamento de informação local específica e capacidade administrativa ou técnica 

específica, sendo que a opção “suficientes recursos financeiros” não teve expressão (cf. 

Figura 8). Outros factores apontados são, entre outros, preocupações com a melhoria da 

qualidade de vida local, promoção do desenvolvimento económico local (afirmando a 

marca local e aproveitando os recursos endógenos), oportunidades de financiamento 

comunitário e sistemas de incentivo local.  

Os resultados apurados estão em linha com a literatura no que diz respeito a factores 

que favorecem a descentralização, descritos na Secção 1.5 (Hayek, 1948; Stagg, 1990; 

Oates, 1999; World Bank, 1988, in Andersson et al., 2006; Lobao e Kraybill, 2009). 
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Figura 8. Importância dos factores que potenciam o envolvimento das Câmaras Municipais 

respondentes em apoio ao desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas, em % do 
total 

Fonte: Elaboração da autora, com base nas respostas obtidas ao inquérito efectuado às Câmaras Municipais. 
 

Relativamente às autarquias locais que não realizam actividades de apoio ao 

desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas, o factor mais apontado 

como constrangedor é a inexistência de recursos financeiros suficientes (54.0% dos  

casos). Surgem a seguir limitações e/ou incapacidade administrativa ou técnica (32.0%), 

o facto de o tecido empresarial local não o justificar (26.0%) e a aposta em outras 

vantagens (22.0%). A excessiva centralização e a falta de interesse pela área foram 

apontadas por poucas autarquias locais, sendo que a opção “ausência de contacto com 

empresas locais” não teve expressão (cf.  Figura 9). Outros factores apontados são ainda 

a existência de uma associação comercial activa na área, não haver solicitações nesse 

sentido e o facto de a unidade orgânica em questão ser recente (caso de 3 das autarquias  

locais respondentes).  
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Figura 9. Importância dos factores que constrangem o envolvimento das Câmaras Municipais 

respondentes em apoio ao desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas, em % do 
total 

Fonte: Elaboração da autora, com base nas respostas obtidas ao inquérito efectuado às Câmaras Municipais. 
 

Os resultados apurados corroboram os argumentos contra a descentralização descritos 

na Secção 1.5, nomeadamente no que diz respeito aos constrangimentos devidos a 

incapacidade administrativa ou técnica ao nível local (Chapman et al., 2004; Andersson 

et al., 2006; Faguet, 2004, in Balaguer-Coll et al., 2010) e à ausência de recursos 

financeiros adequados (Litvack e Seddon, 1999; Cox, 2004; Agrawal e Ribot, 1999; 

Boone, 2003; Gibson, 1999 in Andersson et al., 2006; Faguet, 2004, in Balaguer-Coll et 

al., 2010). No geral,  estes factores sustentam a noção de que as características das  

instituições determinam a qualidade do serviço que providenciam (Litvack e Seddon, 

1999; Rodden, 2003, citado in Kauneckis e Andersson, 2009). 

3.2.2.  Resultados exploratórios com base nas correlações e diferenças de médias 

3.2.2.1. Correlação entre as variáveis 

Os resultados descritivos baseados na correlação entre as  variáveis relevantes (cf.  

Quadro 7) evidenciam que a existência de elementos municipais afectos a actividades  

de apoio ao desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas está 

positiva e significativamente relacionada com o volume de exportações e o número de 

empresas do município. Isto significa que, com base em correlações bivariáveis, 

municípios com um maior volume de exportações e com um maior número de empresas 

tendem, em média, a envolver mais recursos humanos na área em questão. 
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Relativamente à relação entre as variáveis independentes, os resultados demonstram que 

existe uma elevada correlação entre o número de funcionários municipais e a maioria 

das restantes variáveis, o que também acontece ao nível dos acessos telefónicos. 

Também outras das variáveis independentes apresentam correlações bivariáveis fortes, 

nomeadamente entre o poder de compra concelhio e as proxies do capital humano. 

Potenciais problemas de multicolinearidade que podem derivar daqui aconselham algum 

cuidado na consideração de todas estas variáveis independentes na estimação do 

modelo. 

3.2.2.2. Diferenças de médias 
O grupo dos municípios que se envolvem em actividades de apoio ao desenvolvimento 

económico/à internacionalização de empresas (‘Sim’, no Quadro 8), seja afectando 

recursos humanos (variável ‘pessoas’) seja porque realizam actividades concretas 

(variável ‘actividades’), apresentam médias superiores aos municípios que não o fazem 

(‘Não’, no Quadro 8) ao nível de números de funcionários municipais, área, população 

com ensino superior e exportações. Adicionalmente, o teste não paramétrico às 

diferenças de médias de Kruskal-Wallis 12 demonstra que os municípios que afectam 

recursos humanos às actividades de apoio ao desenvolvimento económico/à 

internacionalização de empresas são caracterizados por serem mais ‘acessíveis’ em 

termos geográficos  (i.e.,  estarem mais  perto da capital), possuírem maior densidade

                                                 
12 O teste Kruskal-Wallis é usado para test ar se duas ou mais amostras provêm de uma mesma população 
ou se de populações diferentes (Marôco, 2010). Se p-value do teste for igual ou inferior a 0.10, rejeita-se 
a hipótese nula de igualdade das médias. 
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Quadro 7. Matriz de correlações  

 A B 1 2 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b 7c 8 

A. Variável dependente ‘pessoas’ 1                

B. Variável dependente ‘actividades’ 0.462*** 1               

1 Orçamento municipal per capita -0.004 0.103 1              

2 Número de funcionários municipais 0.227* 0.046 -0.289** 1             

3a Acessos telefónicos -0.159 -0.089 0.321*** -0.073 1            

3b Distância à capital -0.150 -0.037 0.161 -0.383*** -0.033 1           

4a Área 0.040 0.006 0.124 0.206* 0.319*** -0.017 1          

4b Densidade populacional 0.171 0.036 -0.490*** 0.479*** -0.515*** -0.129 -0.664*** 1         

5a População com ensino secundário 0.091 0.169 -0.087 0.597*** 0.231* -0.597*** -0.004 0.243** 1        

5b População com ensino superior 0.023 0.073 -0.134 0.617*** 0.274** -0.303** 0.078 0.257** 0.722*** 1       

6a Poder de compra concelhio 0.222* 0.202* -0.133 0.699*** 0.212* -0.484*** 0.026 0.331*** 0.841*** 0.806*** 1      

6b Taxa de desemprego 0.019 0.023 -0.099 0.207* -0.132 0.176 -0.232* 0.339*** 0.009 -0.057 0.018 1     

7a Exportações 0.320*** 0.199* -0.365*** 0.589*** -0.328*** -0.221* -0.145 0.628*** 0.290** 0.387*** 0.516*** 0.015 1    

7b Peso das médias e grandes empresas 0.093 0.065 -0.0033 0.007 -0.244** 0.199* -0.250** 0.259** -0.171 -0.211* 0.035 0.219* 0.309*** 1   

7c Número de empresas 0.269** 0.046 -0.509*** 0.873*** -0.263** -0.216* 0.103 0.662*** 0.408*** 0.515*** 0.571*** 0.174 0.700*** 0.067 1  

8 Peso da indústria transformadora 0.195 -0.144 -0.401*** 0.081 -0.482*** 0.211* -0.315*** 0.494*** -0.310*** -0.285** -0.183 0.311*** 0.337*** 0.494*** 0.296** 1 
Nota1: As células cinza representam as estimativas estatisticamente significativas (i.e., p-value<0.10). 

Nota2: ***(**)[*]estatisticamente significativa a 1%(5%)[10%]. 
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 populacional, uma maior percentagem de pessoas com ensino secundário, poder de 

compra mais elevado, serem mais industrializadas e possuírem um maior número de 

empresas, sobretudo pequenas e micro empresas (cf. Quadro 8). 

 
Quadro 8. Diferenças de médias nas variáveis em análise (teste não paramétrico Kruskal-Wallis) 

 Envolvimento dos municípios 

Proxy 
 ‘Pessoas’  ‘Actividades’ 

Sim Não 
Teste Kruskal- 
Wallis (p-value) Sim Não 

Teste Kruskal- 
Wallis (p-value) 

Orçamento municipal 
per capita (€) 1553 1959 0.142 1751 1707 0.221 

Número de funcionários 
municipais 

410 182 0.000 348 206 0.033 

Acessos telefónicos por 
mil habitantes 26.0 27.6 0.153 26.3 27.5 0.456 

Distância à capital (km) 249.8 486.5 0.000 307.8 468.6 0.175 

Área 348.1 272.0 0.044 340.2 257.9 0.017 

Densidade populacional 423.1 170.4 0.093 293.2 316.0 0.694 

População com ensino 
secundário 5.3 4.4 0.001 5.1 4.5 0.182 

População com ensino 
superior 3.9 3.3 0.042 3.8 3.2 0.073 

Poder de compra 
concelhio 81.0 66.7 0.000 76.6 69.5 0.363 

Taxa de desemprego 7.0 6.8 0.535 6.9 7.1 0.589 
Exportações 83971.6 19057.8 0.002 75585.6 22047.2 0.062 

Peso das médias e 
grandes empresas 0.0054 0.0094 0.031 0.0050 0.0118 0.515 

Número de empresas 5405.8 2045.8 0.000 4371.6 2692.6 0.156 
Mão-de-obra no sector 

terciário 
31.1 26.3 0.026 28.0 30.4 0.292 

Fonte: Elaboração da autora, com base nas respostas obtidas ao inquérito efectuado às Câmaras Municipais. 
Nota: As células cinza representam as estimativas estatisticamente significativas (i.e., p-value<0.10). 

 

3.2.3.  Estimação econométrica 

De acordo com as medidas de qualidade de ajustamento (teste Hosmer-Lemeshow e % 

de classificações correctas) (cf. Quadro 9), os modelos aplicados ao envolvimento dos 

municípios, nas variáveis ‘pessoas’ e ‘actividades’, revelam-se adequados (a hipótese 

nula do teste de Hosmer e Lemeshow de que os modelos possuem um bom ajustamento 

aos dados é aceite, já que o p-value>0.10; adicionalmente, os modelos prevêem 

correctamente cerca de 3/4 das observações da variável dependente). 

Tal como seria de esperar, e em linha com o apontado por Kauneckis e Andersson 

(2009), municípios com maior orçamento per capita  tendem, em média, ceteris paribus, 

a estar associados a um maior investimento de recursos humanos em actividades de 
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apoio ao desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas. 

Complementarmente, quanto maior for o poder de compra concelhio, maior será 

também a tendência para os municípios envolverem mais funcionários municipais e 

realizarem mais actividades de apoio ao desenvolvimento económico/à 

internacionalização de empresas. O maior peso de pequenas e micro empresas assim 

como uma população menos habilitada em termos formais parecem estar associados a 

um maior envolvimento dos municípios em actividades de apoio ao desenvolvimento 

económico/à internacionalização de empresas na componente ‘pessoas’. Tal parece 

indiciar que o envolvimento dos municípios constituirá, de algum modo, uma tentativa 

de ‘compensação’/ultrapassar de dificuldades e obstáculos colocados pela menor 

preparação dos agentes da região/concelho ao nível de recursos humanos e outros 

recursos (e.g., organizacionais, financeiros) para enfrentar processos de 

internacionalização.  

Não emergindo como significativos (em termos estatísticos) na componente ‘pessoas’, 

os determinantes associados às infra-estruturas e acessibilidades e contexto geográfico 

emergem como (muito mais) relevantes na explicação do envolvimento dos municípios 

na componente ‘actividades’. De facto, tudo o resto constante, em média, municípios 

mais distantes da capital tendem a proceder à descentralização de actividades de apoio 

ao desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas, substituindo (ou 

complementando) a acção de instituições do governo central. Os argumentos de Lobao e 

Kraybill (2009) são também corroborados, na medida em que municípios com uma área 

e uma densidade populacional superiores e com cidadãos menos letrados (neste caso, ao 

nível do ensino superior) tendem a envolver mais funcionários municipais em 

actividades de apoio ao desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas 

e a realizar mais em actividades de apoio ao desenvolvimento económico/à 

internacionalização de empresas.  

Ao nível da actividade empresarial,  e tal como é veiculado pela literatura (cf. Secção 

2.3), quanto maior for o volume de exportações dos municípios, maior será, em média, a 

sua ‘propensão’ a realizarem actividades  de apoio ao desenvolvimento económico/à 

internacionalização de empresas. Este facto vai ao encontro da consideração de Lewis  

(1990) de que as  exportações são de extrema importância neste contexto. Em contraste, 

municípios com um menor número de empresas e onde predominam as micro e as  
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pequenas empresas tenderão, em média, a ser mais proactivos neste âmbito, 

respectivamente, realizando essas actividades e destacando pessoas para essa área. 

Pode-se entender este fenómeno à luz da ideia de que, perante um tecido empresarial 

menos desenvolvido, os municípios tentarão agir enquanto animadores das actividades  

empresariais e exportadoras, funcionando como um suporte aos agentes empresariais  

locais, o que também é sustentado por Lewis (1990) e Lesch et al. (1990). 
 
Quadro 9. Envolvimento dos municípios em actividades de apoio ao desenvolvimento económico/à 

internacionalização de empresas: regressão logística 

Determinantes  Proxy 
Variável 

dependente 
‘pessoas’ 

Variável 
dependente 
‘actividades’ 

Variáveis 
caracteri zadoras da 

instituição 

Recursos 
financei ros 

Orçamento municipal 
per capita (dummy, 1 
se acima da média) 

1.561* 0.489 

Infra-estruturas e 
acessibilidades  Distância à capital (ln) -0.311 1.110** 

Contexto 
geográfi co 

Área (ln) 1.615 5.755* 
Densidade 

populacional (ln) 1.443 5.416* 

Capital humano 

Proporção da 
população com ensino 

secundário 
-0.346 0.335 

Proporção da 
população com ensino 

superior 
-0.654** -0.555* 

Contexto 
económico 

Poder de compra 
concelhio (ln) 8.027** 8.167** 

Taxa de desemprego -0.058 -0.002 

Variáveis 
caracteri zadoras da 

actividade empresarial 

Actividade 
empresarial  

Exportações (ln) 0.212 0.550** 
Peso das médias e 
grandes empresas  -144.238*  

Número de empresas 
(ln) -1.076 -6.296** 

Capital humano Mão-de-obra no sector 
terciário 0.051 -0.035 

  Constante -38.002 -51.250 

 Número de observações (N) 
 71 71 

 Municípios com Pessoas/actividades  45 51 
 Outros Municípios 26 20 
 Qualidade do ajustamento   
 Teste Hosmer Lameshow (p-value) 0.890 0.173 
 % de classifi cações correctas  74.6 77.5 

Nota1: As células cinza representam as estimativas estatisticamente significativas (i.e., p-value<0.10). 

Nota2: ***(**)[*]estatisticamente significativa a 1%(5%)[10%]. 
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3.3.  Percepção das empresas sobre o envolvimento dos municípios em actividades 

de apoio ao desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas 

3.3.1. Breve análise qualitativa 

Para se proceder a uma análise quantitativa, estatisticamente robusta, seriam necessárias  

pelo menos 30 observações. Como, no caso das empresas, tal não foi possível alcançar, 

optou-se pela apresentação de uma breve análise qualitativa das respostas obtidas pelas 

empresas que se constatou terem efectivamente participado em actividades organizadas 

pelas autarquias locais onde essas mesmas empresas se inserem geograficamente.  

Assim, dar-se-á aqui enfoque a duas das questões do questionário aplicado às empresas, 

nomeadamente a da satisfação das empresas para com a Câmara Municipal quanto à 

organização de actividades de apoio à internacionalização e do benefício relativo que as  

empresas obtêm pela participação em actividades de apoio à internacionalização 

organizadas por Câmaras  Municipais comparativamente a actividades análogas  

organizadas por instituições do governo central (ex. Agência para o Investimento e 

Comércio Externo de Portugal - AICEP). 

A primeira questão estava construída com base na escala de Lickert, com 5 níveis de 

satisfação (onde 1 equivalia a ‘muito insatisfeita’ e 5 a ‘muito satisfeita’). A média 

obtida foi de 3.56, o que indica que, em média, as empresas que participaram em 

actividades organizadas por autarquias locais estão satisfeitas com o desempenho da 

Câmara Municipal ao nível da realização de actividades de apoio ao desenvolvimento 

económico/à internacionalização de empresas.  

Já a segunda questão era de resposta ‘sim’ (que assumia o valor de 1) ou ‘não’ (que 

assumia o valor de 0), sendo solicitado que as empresas justificassem a sua resposta. A 

média de respostas obtidas é de 0.75, o que indica que 75% das empresas consideram 

que as autarquias locais poderão ser um agente (mais) válido para/no processo da sua 

actividade económica (do que organismos do governo central). As respostas negativas 

podem ser justificadas e resumidas  por dois excertos bastante elucidativos, os quais são 

também complementares (um centrado na AICEP e outro nas autarquias locais): “as 

instituições do governo central,  como a AICEP, têm uma maior abrangência em termos  

de mercados, (…) [possuindo] delegações noutros países que podem dar um apoio mais  

concreto’” versus “as Câmaras não têm interesse nem ambição, servindo-se apenas das 
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empresas para seu financiamento; as empresas são muito mais úteis às Câmaras, do que 

vice-versa”. Por outro lado, as respostas positivas centram-se principalmente no factor 

proximidade para justificar a perspectiva de que as empresas podem beneficiar do apoio 

das autarquias locais. Essa proximidade permite aos municípios “[conhecer] as reais  

necessidades [das empresas locais] e que tipo de apoios estas precisam” e “dar [um] 

seguimento mais consistente aos contactos”. É argumentado que uma estrutura como a 

AICEP não releva esse “potencial de proximidade e de acompanhamento das 

empresas”. 
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Conclusões 

O presente trabalho pretendia analisar se as autarquias locais poderiam ser consideradas  

agentes descentralizados válidos para o apoio ao desenvolvimento económico/à 

internacionalização das empresas. Para tal,  estudou-se a perspectiva das próprias 

autarquias locais e das empresas que teriam participado nas actividades realizadas pelas  

primeiras. 

Para aferir o grau de envolvimento dos municípios nessa área, ao nível da afectação de 

recursos humanos, de contactos com as empresas locais e da realização de actividades  

desse âmbito, foi elaborado e aplicado um inquérito aos 308 municípios portugueses, 

tendo-se obtido 144 respostas. Na generalidade, e em todas as dimensões  anteriormente 

elencadas, a maioria das autarquias afirmou envolver-se em actividades de apoio ao 

desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas. 

Pretendendo aferir que factores poderiam condicionar o grau de envolvimento dos 

municípios na área em questão, e baseado num modelo econométrico multivariado, os  

resultados demonstram que municípios com maior orçamento per capita tendem, em 

média, ceteris paribus, a envolver mais recursos humanos em actividades de apoio ao 

desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas, o que está em linha 

com o estudo de Kauneckis e Andersson (2009) e demonstra que o orçamento municipal 

determina a capacidade dos governos municipais para responderem à procura local.  

Complementarmente, constatou-se que, quanto maior for o poder de compra concelhio, 

maior tenderá a ser também a ‘propensão’ para os municípios envolverem mais  

funcionários municipais e realizarem mais actividades de apoio ao desenvolvimento 

económico/à internacionalização de empresas. Isto significa que o contexto financeiro e 

económico dos municípios é um factor relevante para explicar o seu envolvimento na 

área em causa. 

Municípios mais distantes da capital tendem a proceder à descentralização de 

actividades de apoio ao desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas, 

substituindo (ou complementando) a acção de instituições do governo central.  

Demonstrou-se ainda que municípios com maior área e densidade populacional, mas  

com cidadãos menos habilitados (em termos de escolaridade formal) tendem a envolver 

mais funcionários municipais em actividades de apoio ao desenvolvimento económico/à 
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internacionalização de empresas e a realizar mais em actividades de apoio ao 

desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas, corroborando os 

argumentos de Lobao e Kraybill (2009. 

A actividade empresarial surge também como um importante determinante do 

envolvimento dos municípios na descentralização das actividades em causa. O facto de 

os municípios deterem um maior volume de exportações propicia, tudo o resto 

constante, a realização de actividades de apoio ao desenvolvimento económico/à 

internacionalização de empresas (Lewis, 1990). Por outro lado, municípios com um 

tecido empresarial caracterizado por um menor número de empresas e com incidência 

em micro e pequenas empresas irão destacar mais elementos e realizar mais actividades  

do âmbito em estudo, naturalmente tentando apoiar os agentes empresariais locais  

(Lewis, 1990; Lesch et al., 1990). 

Relativamente à perspectiva das empresas, e tendo por base o reduzido (e não 

representativo) número de respondentes, a generalidade das mesmas demonstra estar 

relativamente satisfeita com as actividades das autarquias locais ao nível de apoio ao 

desenvolvimento económico/à internacionalização de empresas. Adicionalmente, os 

resultados indicam que, em média, as empresas tendem a considerar que poderiam 

beneficiar mais participando em actividades de apoio à internacionalização organizadas 

por Câmaras Municipais do que em actividades análogas organizadas por instituições do 

governo central (ex. AICEP). Especificamente, é argumentado que as autarquias locais  

têm um potencial de proximidade e de acompanhamento das empresas que uma 

estrutura como a AICEP não revela e podem dar um seguimento mais consistente aos 

contactos conseguidos. Do outro lado, as empresas indicam que as instituições como a 

AICEP têm uma maior abrangência em termos de mercados e podem dar um apoio mais  

concreto porque detêm um nível de informação e recursos mais adequados para a 

organização deste tipo de iniciativas. 

Resumindo, o presente estudo demonstra quem apesar de, realmente, se verificar que os  

municípios têm tido um papel proactivo ao nível de apoio ao desenvolvimento 

económico/à internacionalização de empresas, parece haver uma grande diferença entre 

a perspectiva dos próprios municípios e a perspectiva das empresas que terão 

beneficiado das actividades por eles realizadas.  
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Os resultados apurados evidenciam que as Câmaras Municipais, apesar da sua aparente 

vontade de serem agentes activos no apoio ao desenvolvimento económico/à 

internacionalização de empresas, parecem não ter ainda reunidas as condições  

necessárias para disponibilizarem esse serviço com a eficiência desejável.  

 

Como em qualquer outra pesquisa, o presente estudo não está isento de limitações e de 

fraquezas e suscitou questões adicionais àquelas que se pretendia responder. 

As principais limitações e fraquezas centram-se na resposta à segunda questão de 

investigação colocada e podem ser caracterizadas em três aspectos, todos eles 

relacionados com o insuficiente número de observações conseguidas para concluir com 

sucesso o objectivo proposto. 

Uma das limitações mais óbvias, e uma ocorrência considerada reveladora e de extrema 

importância, é o facto de ter havido uma grande diferença entre as perspectivas dos dois 

agentes em estudo, autarquias locais e empresas. O facto de as autarquias locais tratadas 

como casos de estudo terem referenciado empresas que não tinham efectivamente 

participado em actividades organizadas pelas autarquias locais revela uma grande falta 

de cuidado e mesmo uma ineficiência ao nível da descentralização. 

Outra limitação é, além das poucas observações obtidas por parte das empresas, as 

respostas terem ficado agrupadas em poucas empresas, por poucos municípios 

estudados, o que criou um grupo provavelmente demasiado homogéneo para estudar. 

Quer isto dizer que, mesmo tendo-se obtido um número de observações significativo, os 

resultados apurados poderiam não permitir responder satisfatoriamente à segunda 

questão de investigação colocada. 

Finalmente, a última das fraquezas que se pode apontar é o facto de algumas empresas, 

mesmo tendo participado em actividades realizadas pelas autarquias locais, não se 

recordarem ou não terem registo dessa ocorrência, devido à mudança de quadros. 

Relativamente a pesquisa futura, e porque o objectivo deste trabalho se centrou em 

empresas que teriam participado em actividades organizadas por Câmaras Municipais, 

um caminho interessante e desafiante para futura investigação seria analisar de que 

forma as empresas portuguesas, na sua generalidade, consideram que as autarquias  
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locais as poderiam apoiar na sua actividade económica e no seu potencial processo de 

internacionalização. 
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Anexo I – Inquérito às Câmaras Municipais 

Câmara Municipal       

Representante       Unidade orgânica       

Cargo       Contacto directo       

1. Existe na Câmara Municipal uma unidade orgânica ou indivíduo(s) que esteja(m) afecto(s) a actividades 
ligadas a desenvolvimento económico/apoio à internacionalização das empresas locais?  

Sim, existe uma unidade orgânica responsável   Sim, existem indivíduos responsáveis  

Não  [Se respondeu ‘Não’, por favor passe para a secção 2] 

Em caso afirmativo, 

1.1. Quantos elementos estão envolvidos nessas tarefas?        

1.2.1 Habilitação literária do(s) indivíduo(s) envolvido(s) nas actividades em causa [por favor, indique o número] 

Menos de 4 anos de 
escolaridade       1º Ciclo do ensino básico       2º Ciclo do ensino básico       

3º Ciclo do ensino básico       Ensino secundário        Bacharelato        

Licenciatura       Pós-Graduação/Mestrado        Doutoramento        

1.2.2 Área de estudo desse(s) indivíduo(s) [por favor, indique o número] 

Ciências       Saúde       Tecnologias       

Agricultura e Recursos 
Naturais        Arquitectura, Artes Plásticas 

e Design       Ciências da Educação e 
Formação de Professores        

Direito, Ciências Sociais e 
Serviços       Economia, Gestão e 

Contabilidade       Humanidades, Secretariado e 
Tradução        

Educação Física, Desporto e Artes do Espectáculo       

1.2.3. Dos seguintes conteúdos de formação específica, relacionada com a internacionalização de empresas, 
qual(ais) aquele(s) que o(s) indivíduo(s) possui(em)? [por favor, assinale com X todas as opções adequadas] 

Mercados para a 
Internacionalização   Comércio Internacional   Marketing   

Empreendedorismo  Outros (especi fi car, por favor)       

1.3. Cargo(s) que esse(s) indivídu(o)ocupa(m) na Câmara Municipal [por favor, indique o número] 

Dirigente intermédio de 1º grau (ex. 
director de serviços)       Dirigente intermédio de 2º grau (ex. 

chefe de divisão)       Técnico 
Superior       

Outros (especi fi car, por favor)       

1.4. Em termos da macro-estrutura da Câmara Municipal, quem tutela essa unidade orgânica ou esse(s) 
indivíduo(s)? [por favor, assinale com X na caixa correspondente] 

Depart amento (ou equivalente)  Vereação   Presidente  

É independente  Outros (especi fi car, por favor)       

2. A Câmara Municipal estabelece contacto com empresas locais?  

Sim   Não  [Se respondeu ‘Não’, por favor passe para a secção 3] 

Em caso afirmativo, 

2.1. Com que regularidade a Câmara Municipal estabelece contacto com empresas locais? [por favor, assinale 
com X na caixa correspondente] 

Raramente  Ocasionalmente  Frequentemente  Muitas vezes  
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2.2. Em que período a Câmara Municipal estabeleceu contacto com empresas locais? [por favor, assinale com X 
todas as opções adequadas] 

Antes de 2000  Entre 2000 e 2004  Entre 2004 e 2007  Entre 2007 e 2010  

2.3. Dos seguintes tipos de contactos, quais aqueles que a Câmara Municipal já encetou com as empresas locais? 
[por favor, assinale com X todas as opções adequadas] 

Construção da imagem da região (ex. publicidade, eventos promocionais)  

Serviços de apoio à exportação (ex. assistência técnica, colóquios)  

Marketing (ex. feiras, missões empresariais)  

Pesquisa de mercado e publicações (ex. informações gerais, sectoriais e empresari ais, como estudos de 
mercado, informação sobre mercados para exportação e boletins electrónicos, contactos de 

importadores/export adores ) 
 

Outros (especi fi car, por favor)       

3. A Câmara Municipal já realizou alguma actividade ligada ao desenvolvimento económico/apoio à 
internacionalização das empresas do Município?  Sim   Não   

3.1. Em caso afirmativo, que factores levaram a Câmara Municipal a envolver-se nessas actividades? [por favor, 
assinale com X todas as opções adequadas] 

Competitividade face a outros Municípios  Solicitações por parte de empresas locais   

Aproveitamento de informação local especí fica  Capacidade administrativa ou técnica especí fi ca  

Importância do tecido empresarial para o 
Município  Suficient es recursos financeiros   

Outros (especi fi car, por favor)       

3.2. Em caso negativo, que razões levaram a Câmara Municipal a não se envolver nessas actividades? [por favor, 
assinale com X todas as opções adequadas] 

Limitações e/ou incapacidade administrativa ou 
técnica  Insuficientes recursos financeiros   

Ausência de contacto com empresas locais   Excessiva centralização por part e do Estado  

Aposta em outras vantagens do Município  Tecido empresarial do Município não o justifica  

Falta de interesse pela área  Outros (especi fi car, por favor)       
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Anexo II – Inquérito às empresas 

Empresa       

Representante       Função       

1. Caracteri zação da empresa 

1.1 Actividade económica (CAE)        1.2 Nº de trabalhadores total       

1.3 Nº trabalhadores com mais de 12 anos de 
escolaridade      

1.4 Investigação e Desenvolvimento (I&D) (Euros)       

1.5 Volume de negócio total (Euros)       1.6 Exportações totais (Euros)       

1.7 Número de mercados para onde export a actualmente       

1.8 Indique os 5 mais importantes mercados/países para a empresa em termos de exportação       

Nota: Nas questões 1.2- 1.6, por favor indique o valor médio correspondente para os últimos 3 anos (2008-2009-2010) 

2. Contactos com a Câmara Municipal local 

2.1 Com que regularidade a empresa estabelece contacto com a Câmara Municipal local? [por favor, assinalar com X na 
caixa correspondente] 

Raramente  Ocasionalmente  Frequentemente  Muitas vezes  

2.2 Em que período(s) a empresa estabeleceu contacto com a Câmara Municipal local? [por favor, assinale com X todas 
as opções adequadas] 

Antes de 2000  Entre 2000 e 2004  Entre 2004 e 2007  Entre 2007 e 2010  

2.3 Os contactos estabel ecidos partiram da iniciativa da empresa ou da Câmara Municipal? [por favor, assinale com X 
todas as opções adequadas]  

Empresa   Câmara Municipal  

3. Participação em actividades de apoio à internacionalização, organizadas por Câmaras Municipais  

3.1 Em quais das seguintes actividades a empresa já participou? [por favor, assinale com X todas as opções adequadas e 
ordene as actividades em que participou por ordem de importância em termos de impacto] 

 Participou 
Com impactos 

positivos na 
empresa 

Ordem de 
importância em 

termos de impacto 
(1: mais 

importante...) 

Construção da imagem da região (ex. publicidade, 
eventos promocionais)         

Serviços de apoio à exportação (ex. assistência 
técnica, colóquios)         

Marketing (ex. feiras, missões empresariais)         

Pesquisa de mercado e publicações (ex. 
informações gerais, sectoriais e empresariais, 
como estudos de mercado, informação sobre 

mercados para export ação e boletins electrónicos, 
contactos de importadores/exportadores ) 

        

Outra 1 (por favor, especi fique)              

Outra 2 (por favor, especi fique)              

Outra 3 (por favor, especi fique)              
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3.2 Indique os principais pontos positivos das actividades nas quais a empresa participou       

3.3 Indique os principais pontos negativos das actividades nas quais a empresa participou       

3.4 No caso de terem existido actividades de apoio à internacionalização, organizadas por Câmaras Municipais, 
relativamente às quais a empresa não percepcionou qualquer impacto positivo, indique qual a importância dos seguintes 
factores na explicação destes resultados  

(1 – Nada Importante; 2- Pouco Importante; 3- Medianamente importante;            4- Muito 
Importante; 5- Extremamente Important e) 1 2 3 4 5 

Limitações e/ou incapacidade administrativa/técnica      

Limitado contacto com a Câmara Municipal local      

Falta de interesse em internacionalizar a empresa      

A Câmara Municipal não possui competências adequadas para o apoio nesta área      

Insuficientes recursos financeiros por parte da empresa      

Aposta da empresa em outro tipo de actividades      

Desinteresse da empresa pelas actividades providenci adas       

Outros (por favor, especi fi car):            

4. Avaliação da participação em actividades organizadas por Câmaras Municipais 

4.1 Indique o contributo da participação nessas actividades para a realização dos seguintes objectivos 

(1 – Nada Importante; 2- Pouco Importante; 3- Medianamente importante;            4- Muito 
Importante; 5- Extremamente Important e) 1 2 3 4 5 

Identi ficar oportunidades de negócio      
Efectuar pesquisa de mercado      

Adquirir informação sobre concorrentes       
Estabelecer uma rede de contactos mais rapidamente      

Aumentar o volume de negócios de exportação no mercado em causa      
Estabelecer parcerias (ex. I&D; joint-ventures; outras formas de Investimento)      

Celebrar contratos (ex. contratos de compra e venda; adjudicação de concursos internacionais; 
contratação)      

Criar redes de negócio com outros participantes (i.e. troca de experiências, conhecimentos e 
contactos)      

Identi ficar a forma de entrada mais adequada ao mercado em causa      
Planear a criação/adaptação de produtos/serviços para o mercado em causa      

Aproveitar o contributo da Câmara Municipal no marketing à exportação      

Avaliar o marketing necessário para entrar/operar no mercado em causa      

Outros (por favor, especi fi car):            

4.2 Indique o grau de satisfação da empresa para com a Câmara Municipal quanto à organização de actividades de 
apoio à internacionalização [por favor, assinalar com X na caixa correspondente] 

Muito Insatisfeito  Insatisfeito  Indiferente  Satisfeito  Muito Satisfeito  

4.3 A empresa voltaria a participar em actividades de apoio à internacionalização, organizadas por Câmaras 
Municipais?   Sim   Talvez   Não  

5. Actividades de apoio à internacionalização organizadas por Câmaras Municipais versus as organizadas por 
instituições do Governo central (ex. AICEP) 

5.1 A empresa já participou em alguma actividade de promoção de exportações organizada pela AICEP ou por outra 
entidade do Governo Central?   Sim   Não  

5.2 Independentemente se participou ou não em alguma actividade de promoção de export ações organizada pela AICEP 
(ou outra entidade do Governo Central), considera que a empresa pode benefi ciar mais participando em actividades de 
apoio à internacionalização organizadas por Câmaras Municipais do que em actividades análogas organizadas por 
instituições do Governo central (ex. AICEP)? 

Sim   Não   Por favor justi fique a sua resposta        


