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Resumo 

A presente dissertação tem como objectivo analisar os Clusters enquanto fenómenos 

que contribuem para gerar sinergias entre os diversos agentes e actividades económicas, 

potenciando um desenvolvimento económico ao longo do tempo. Pela vasta 

aplicabilidade deste conceito, este trabalho focar-se-á nas actividades económicas 

relacionadas com a Reabilitação Urbana, com o propósito de se investigar a existência 

de um Cluster da Reabilitação Urbana na Região do Norte de Portugal. 

Neste sentido, este trabalho assenta numa proposta metodológica que visa identificar, 

primeiramente, as actividades económicas que se relacionam com projectos de 

Reabilitação Urbana. Em seguida, através de uma abordagem quantitativa, analisa a 

concentração dessas actividades económicas ao nível das NUTS II e NUTS III de 

Portugal. Posteriormente, através de uma abordagem qualitativa exploratória, pretende-

se aferir se existem interacções entre os diferentes agentes mais activos e qual a sua 

natureza na Região do Norte de Portugal. 

Os resultados obtidos, no que concerne à concentração geográfica, revelaram uma 

incipiente aglomeração de actividades económicas na Região do Norte relativamente a 

outras Regiões nacionais. Relativamente às interacções entre os diversos agentes 

envolvidos em actividades de Reabilitação Urbana, a evidência recolhida sugere a 

existência de níveis elevados entre as entidades públicas, mas incipientes e pontuais 

entre as empresas.  

Assim, não foi possível validar a existência de um efectivo Cluster de Reabilitação 

Urbana na Região do Norte de Portugal. A evidência exploratória recolhida sugere que 

políticas para promover estas interacções se deverão focar em ligações entre actividades 

que mostram variedade relacionada, dependendo de conhecimentos cruzados em áreas 

mas que partilham um objectivo final comum e conhecimentos convergentes. 

 

Palavras-chave: Cluster; Reabilitação Urbana; Região do Norte; Concentração; Interacções  
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Abstract 

The objective of this thesis is to analyze Clusters as tools that help to create synergies 

between multiple actors and economic activities, fostering a more sustainable economic 

development. Due to the wide applicability of this concept, this work will focus on 

economic activities related to Urban Renewal, in order to investigate the existence of a 

Cluster of Urban Renewal in the Northern Region of Portugal. 

Thereby, this work is based on a methodological proposal that aims to identify, initially, 

the economic activities related to Urban Renewal projects. Then, through a quantitative 

approach, it analyzes the concentration of such economic activities at the level of NUTS 

II and NUTS III of Portugal. Finally, through an exploratory qualitative approach, it 

seeks to assess whether there are interactions between the most relevant several agents 

as well as their nature. 

The obtained results, on the topic of geographic concentration, revealed an incipient 

agglomeration of economic activities in Northern Region of Portugal. Regarding the 

linkages between different actors, it was observed the existence of high levels between 

public entities, but incipient as well as scarce among enterprises. 

Therefore, it was not possible to validate the existence of a Cluster of Urban Renewal in 

the Northern Region of Portugal. The collected exploratory evidence suggests that 

policies with the goal to promote this interaction should be focusing on linkages 

between activities with related variety, depending on crossed knowledge in several 

areas, but sharing a final common objective and convergent knowledge. 

 

Key-words: Clusters, Urban Renewal, Northern Region, Concentration, Linkages 
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Capítulo 1 - Introdução 
 

É hoje consensual que as cidades estão intimamente ligadas ao desempenho económico 

de um País, uma vez que se caracterizam por serem focos de vitalidade económica, 

social e cultural (Glaeser, 2011). Todavia, se deixadas ao abandono e geridas de 

maneira reactiva graves desequilíbrios – por exemplo, sobre o território, população e 

economia – podem suceder. Alguns desses desequilíbrios estão relacionados com a 

degradação do património edificado dos centros urbanos, razão pela qual acções de 

reabilitação urbana se têm tornado mais prementes e populares. (Glaeser, 2011). 

Porém, antes de mais, importa clarificar o que se entende pelo conceito de Reabilitação 

Urbana. Assim, Reabilitação Urbana pode ser definida como “a forma de intervenção 

integrada sobre o tecido urbano existente, em que o património urbanístico e 

imobiliário é mantido, no todo ou em parte substancial, e modernizado através da 

realização de obras de remodelação ou beneficiação dos sistemas de infra-estruturas 

urbanas, dos equipamentos e dos espaços urbanos ou verdes de utilização colectiva e 

de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição 

dos edifícios” (Decreto-Lei n.º 307/2009 - Regime Jurídico da Reabilitação Urbana). 

Sistematizando, é uma forma de intervenção sobre o património edificado, áreas e 

equipamentos adjacentes com o objectivo de melhor o desempenho funcional do tecido 

urbano e promover a valorização ambiental (INE, 2011). 

A preocupação crescente com as mudanças climáticas e com o uso sustentável dos 

recursos, aliada à necessidade de conter fenómenos de dispersão urbana em favor da 

adopção de formas urbanas mais sustentáveis (por exemplo, “smart growth”), bem 

como a necessidade de atrair população aos centros são factores que justificam a 

crescente atenção que diversos agentes têm dado à reabilitação das cidades, tanto em 

Portugal como internacionalmente. 

Com efeito, a nível internacional existem muitas iniciativas, projectos e redes que visam 

fomentar o desenvolvimento urbano nas cidades. Exemplos como o do URBACT1 ou da 

                                                           
1 Programa financiado pela União Europeia que pretende “apoiar a realização de intercâmbios 

transnacionais entre cidades com um enfoque prioritário no combate à concentração de problemas 
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iniciativa Jessica2 mostram bem a relevância do tema no contexto global. E até mesmo 

os decisores políticos ou órgãos consultivos têm reconhecido, nas suas comunicações 

oficiais ou em opções políticas, cada vez mais a importância estratégica da Reabilitação 

Urbana (ver, nomeadamente, Comité das Regiões, 2010). 

No caso específico de Portugal, há evidências de que o modelo de desenvolvimento 

dominante nas últimas décadas, assente na construção nova e na expansão, sem um 

planeamento estratégico associado, está esgotado. Em resultado dessa opção, 

actualmente, muitas cidades Portuguesas têm problemas complexos, os quais envolvem 

diferentes dimensões (social, ambiental, económica e urbanística), com consequências 

na qualidade de vida da população e na coesão social e territorial, revelando-se 

premente encontrar uma solução. (CPCI, 2010; INE, 2011; CIP, 2011). 

Complementarmente, dado o contexto de crise económica que atravessa o País, a 

Reabilitação Urbana pode ser vista, ainda, como um domínio que trará retorno 

económico de criação de emprego no curto-médio prazo, contribuindo para a aceleração 

do processo de recuperação económica de Portugal (CIP, 2011).  

A Região do Norte também não escapa ao contexto acima descrito. Começa, pois, a 

registar-se a implementação de alguns projectos de reabilitação em algumas cidades 

desta Região. Guimarães, Braga e Porto são os casos mais emblemáticos com 

intervenções no terreno, as quais têm vindo a mobilizar forte investimento público e 

privado, visando, mais do que recuperar o edificado, dinamizar as cidades e os seus 

activos, designadamente, os seus centros históricos.  

Dada a importância deste tema, o Estado tem delineado algumas medidas de apoio à 

promoção da Reabilitação Urbana (por exemplo, ver referência a esta matéria na 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 101 - B/2010). No âmbito do Quadro de 

                                                                                                                                                                          
económicos e sociais nas aglomerações urbanas, através da constituição de redes temáticas de 

transferência de informações, experiências e estudos de caso” (fonte: http://www.ccr-
norte.pt/pagina.php?p=156, acedido em 13 de Setembro de 2011) 
2 Iniciativa conjunta da Comissão Europeia, Banco Europeu de Desenvolvimento e Council of Europe 
Development Bank que “visa aumentar o recurso a instrumentos de engenharia financeira para a 

regeneração urbana, permitindo mobilizar agentes do sector privado para captar recursos financeiros, 

conhecimento e experiências” (fonte: http://www.fundojessicaportugal.org/, acedido em 13 de Setembro 
de 2011). 
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Referência Estratégico Nacional (QREN) 2007-2013 foram lançados avisos 

especificamente destinados à revitalização das áreas urbanas. 

A discussão em torno da importância da Reabilitação Urbana tem-se, igualmente, 

debruçado sobre a base económica associada aos projectos a implementar e quais as 

actividades económicas que devem/podem ser promovidas através destes projectos. 

Neste contexto, desse debate tem emergido a possibilidade de se desenvolverem 

políticas de Cluster, ou seja, políticas que visam apoiar o aparecimento/fortalecimento 

de fenómenos de Clusters, em torno da Reabilitação Urbana.  

Nesta linha de pensamento, várias instituições ligadas ao sector da Construção e 

Indústria em Portugal, como a CIP - Confederação da Indústria Portuguesa e a AEP - 

Associação Empresarial de Portugal, têm vindo a público defender a criação de um 

Cluster da Reabilitação Urbana, como forma de relançar a economia nacional, apostar 

na requalificação do edificado e património das nossas cidades. 

Tal como é referido no documento “Fazer acontecer a Regeneração Urbana” (CIP, 

2011): 

“A criação de um cluster vocacionado para a área da qualificação 

urbana visa, em síntese, rentabilizar a especialização e a notoriedade 

internacional detida por um núcleo de players que actuam neste 

segmento e proporcionar, em simultâneo, o acesso aberto a esta área 

de negócio de um grande número de PME que actuam no sector da 

construção ou em actividades complementares, através de um modelo 

de actuação em parceria, orientado para a construção de uma oferta 

integrada […].”  

Os principais objectivos são: “aumentar o volume de negócios no 

mercado nacional e internacional neste segmento de negócio; 

melhorar os procedimentos de qualidade, organização e gestão dos 

seus membros; inovar nos produtos e nos processos; ganhar escala e 

massa crítica, para permitir competir nos mercados internacionais; 

desenvolver a cooperação e as sinergias entre os seus membros, para 

ganhar eficácia e ampliar margens [..].” 
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Adicionalmente, num exercício de identificação de Clusters em Portugal, Chorincas et 

al. (2001) referem a fileira da “Reconstrução Urbana” como um domínio potencial para 

o desenvolvimento/fortalecimento de um Cluster: 

 

Figura 1 - Identificação dos Mega-Clusters em Portugal 

 

Para além disso, o Observatório Europeu de Clusters, noutro exercício de identificação 

de Clusters em Portugal elaborado recentemente, indica a existência de diversos 

Clusters em Portugal, entre os quais o da Construção e o dos Materiais de Construção 

na Região do Norte e Centro (Center for Strategy and Competitiveness, 2011).  

Todavia, nestes exercícios e documentos de política, o conceito Cluster é geralmente 

definido de forma vaga, não sendo claro o tipo de actividades (privadas e públicas) que 

possa estar relacionado. Não são, ainda, claras as dimensões espaciais (nacionais ou 

regionais) a que este fenómeno de clusterização possa estar associado, bem como as 

interacções entre os agentes económicos e institucionais envolvidos nos processos de 

Reabilitação Urbana. Por fim, apesar de se falar em políticas de Cluster, não existem 

recomendações quanto ao tipo específico de iniciativas que estas possam incluir. 
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Tendo em consideração este ponto de partida, esta dissertação tem como objectivo 

principal explorar e aferir da existência de um Cluster da Reabilitação Urbana na 

Região do Norte e em que moldes este se organiza. 

Para a prossecução deste objectivo, foram definidas quatro questões de investigação: 

Q1: Que actividades económicas estão relacionadas com a 

Reabilitação Urbana? 

Q2: Existe concentração relativa de actividades económicas 

relacionadas com a Reabilitação Urbana na Região do Norte? 

Q3: Existem interacções entre os principais agentes económicos e 

institucionais desse sector na região? Se sim, qual é o objectivo 

dessa interacção? 

Q4: Que dimensões deverá ter uma política de Cluster para a 

Reabilitação Urbana na Região do Norte?  

 

No sentido de se obter resposta a estas questões, esta dissertação foi organizada em seis 

Capítulos. 

Após este Capítulo introdutório, apresentam-se algumas considerações teóricas sobre 

Clusters, resultado da revisão de literatura efectuada (Capítulo 2). O Capítulo 3 centra-

se na exposição da metodologia adoptada para dar resposta às questões de investigação 

enunciadas. Em seguida, no Capítulo 4 apresenta-se uma breve caracterização da 

Reabilitação Urbana em Portugal. O Capítulo 5 debruça-se sobre o estudo de caso, 

testando a metodologia definida. Por fim, o Capítulo 6 sistematiza as principais 

conclusões obtidas com este trabalho, bem como algumas reflexões e sugestões de 

pesquisa futura. 

Como será referido no Capítulo 3, não se encontrou literatura ou estudos internacionais 

especificamente dedicados ao Cluster da Reabilitação Urbana que pudessem 

eventualmente servir de benchmarking, sendo o funcionamento de fenómenos de 

Clusterização ligados a actividades de Reabilitação Urbana pouco conhecido.  
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Assim, esta dissertação propõe-se a explorar este tema no contexto Português e da 

Região do Norte em particular, podendo ser encarada como um ponto de partida para 

estudos mais aprofundados na área.   
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Capítulo 2 – O Conceito de Cluster 
 

2.1- Considerações iniciais 

Nas últimas décadas tem-se verificado um interesse crescente pelo papel da localização 

na economia global e de que forma esta se revela importante para a actividade 

económica.  

Entre um vasto conjunto de literaturas e reflexões produzidas sobre a importância das 

regiões como motor de inovação (Asheim et al., 2008), o trabalho desenvolvido por 

Michael Porter na década de 90 sobre a problemática dos Clusters assume-se como o 

mais influente, tendo-se tornado um conceito padrão no campo da Economia (Martin & 

Sunley, 2003). 

Neste Capítulo pretende-se explorar o conceito de Cluster, apresentando-se uma breve 

referência à sua origem, às diversas definições encontradas na literatura, às suas 

características e à sua importância, terminando com a identificação das questões de 

investigação que esta dissertação tenta responder. 

 

2.2 - Os Clusters segundo Porter 

2.2.1 - O que é um Cluster? 

Antes de mais, importa definir o conceito aqui em estudo. Segundo Michael Porter 

(1998, p. 78), Clusters são “concentrações geográficas de instituições e empresas num 

sector de actividade específico, revelando um papel fulcral na actividade económica na 

medida em que contribuem para a competitividade regional, potenciam a produtividade, 

uma maior capacidade de inovação e facilitam a comunicação e interacção entre os 

agentes”3. 

A partir desta definição (e do restante trabalho de Porter) é possível perceber que um 

Cluster se caracteriza pela concentração geográfica das empresas e de outras 

                                                           
3
 Tradução da autora 
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instituições associadas (associações sectoriais e empresariais, universidades, entre 

outras), por uma dada delimitação sectorial e, por fim, pela existência de relações e 

interligação entre as empresas e essas instituições (Menzel & Fornahl, 2007).  

Dentro de um Cluster podem, assim, existir diferentes tipos de agentes. Usualmente, um 

Cluster conta, internamente, com a presença de empresas e suas concorrentes de um 

determinado sector de actividade, os seus fornecedores de matérias-primas, empresas 

que prestam serviços complementares de apoio e outras empresas relacionadas ao nível 

das matérias-primas ou das tecnologias. Todavia, existem outras instituições que 

gravitam em torno do Cluster e que são, igualmente, importantes, como por exemplo, os 

policy-makers e universidades (ou outras instituições públicas e privadas) (Nunes, 

2011). 

A figura seguinte (adaptada de Nunes, 2011) procura ilustrar o tipo de agentes e a 

estrutura que caracteriza um Cluster. 

 

Figura 2 - Estrutura e relações características de um Cluster
4 

Fonte: Nunes, 2011 

                                                           
4 Entende-se que a estrutura externa ao Cluster é composta por diversos agentes que poderão facilitar ou 
dificultar a competitividade do Cluster. O ambiente externo sintetiza as condições de procura e os 
factores concorrenciais que aparecem no diamante da competitividade de Porter. 
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Entre esta diversidade de agentes estabelecem-se variadíssimas relações. São estas 

relações que distinguem os Clusters de outra mera concentração de empresas, e podem 

estabelecer-se formalmente ou informalmente, indo para além das trocas comerciais, de 

compra e venda de produtos/serviços. O contexto de cooperação que envolve o Cluster 

poderá favorecer o desenvolvimento de projectos em parceria, trocas de conhecimento e 

informação especializada e a mobilidade de recursos humanos altamente especializados 

(Nunes, 2011).  

Deste modo, os Clusters representam a confluência de vários eixos contemplados na 

teoria do desenvolvimento económico, tais como cooperação inter-empresas (network), 

aglomeração, capital social, difusão e transferência de tecnologia, contribuindo para a 

combinação de economias externas e acções conjuntas que gera retorno para as 

empresas aí localizadas (Rosenfeld, 2001).  

Pode-se, pois, afirmar que os Clusters promovem simultaneamente a competição e a 

cooperação entre as empresas que o constituem, sendo uma forma alternativa de 

representar a cadeia de valor das empresas. De acordo com Porter, a proximidade das 

empresas e instituições num dado local promove e fomenta uma maior coordenação e 

confiança entre todas as partes. Assim, um Cluster representa uma forma organizacional 

mais robusta, possibilita vantagens ao nível da eficiência, efectividade e flexibilidade 

(Porter, 1998). Foca-se nas ligações e interdependências entre os actores que compõem 

a cadeia de valor, no que respeita à produção de produtos e serviços e à capacidade de 

inovar. Aliás, os Clusters diferenciam-se de outras formas de cooperação e de 

networking precisamente pelo facto dos agentes envolvidos se encontrarem ligados na 

cadeia de valor (Roelandt & Hertog, 1999). 

 

2.2.2 - A importância dos Clusters 

A razão principal para o crescente interesse por Clusters deve-se ao facto de se acreditar 

que estes têm um impacto positivo no desempenho das empresas, no desenvolvimento 

económico das Regiões e na competitividade dos Países (Rocha, 2004), presumindo-se 

que os níveis de produtividade e emprego e os salários são mais elevados nas empresas 



 
10 

que compõem um dado Cluster do que na economia nacional como um todo (OCDE, 

2007). 

Para Porter, o sucesso das empresas depende da existência de quatro factores (ver figura 

3), acreditando este autor que, quanto mais desenvolvidas e mais intensas forem as 

interacções entre esse factores, maior será a produtividade das empresas 

geograficamente concentradas (Martin & Sunley, 2003). 

 

Figura 3 - Diamante de Porter  

Fonte: adaptado de Martin & Sunley, 2003 

 

Os recursos locais e regionais (conhecimento específico, capacidade de aprendizagem, 

atitudes empreendedoras, por exemplo) assumem, assim, grande importância no 

processo de tornar uma dada empresa competitiva a uma escala global, pois contribuem 

para estimular a sua capacidade de inovação e competitividade (Observatory of 

European SMEs, 2002), e a proximidade geográfica facilita a partilha de conhecimento 

(Malmberg & Power, 2005; Asheim et al., 2008). 

Por conseguinte, diversas organizações internacionais (OCDE, Banco Mundial, 

Comissão Europeia, entre outras) têm utilizado a abordagem dos Clusters em políticas 

Estratégia da Empresa e 
Concorrênia

Condições de ProcuraFatores de Produção

Empresas Relacionadas

Contexto Local
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públicas como ferramenta de promoção do desenvolvimento económico (Enright and 

Fflowcs-Williams in Rocha, 2004). 

Porter (2000) refere que analisar as economias nacionais sob a óptica de Clusters em 

vez da abordagem tradicional baseada nos sectores de actividade (tendo por base as 

classificações standard) tem vantagens, uma vez que capta interligações importantes, 

complementaridades e spillovers
5 em termos de tecnologia, competências, informação, 

marketing e de procura que são transversais a empresas e indústrias. 

A abordagem sectorial tem o seu foco nas relações horizontais e na interdependência 

competitiva (isto é, relações entre competidores directos com actividades semelhantes e 

a actuarem nos mesmos mercados). Já a abordagem baseada em Clusters também se 

foca na importância das relações verticais entre empresas não semelhantes e 

interdependência baseada em cooperação (Roelandt & Hertog, 1999). 

A tabela seguinte sistematiza as principais diferenças. 

Tabela 1 - Abordagem sectorial tradicional vs abordagem baseada em Clusters 

Abordagem sectorial Abordagem baseada em Clusters 

Grupos com posições similares na rede 
Grupos estratégicos compostos por posições distintas 
e complementares 

Foco nas indústrias de produto final 
Inclui clientes, fornecedores, parceiros e instituições 
especializadas 

Foco em competidores directos e indirectos 
Incorpora as ligações de indústrias inter-relacionadas 
que partilham tecnologias, competências, 
informações, canais e clientes 

Renitência na cooperação com rivais 
A maioria dos participantes não compete directamente 
entre si, apresentando necessidades e restrições 
comuns 

O diálogo com os governos tipicamente gravita 
em torno de subsídios, protecção e limitação de 
rivalidade 

Amplo objectivo de melhoria em áreas de interesse 
comum que beneficiem a produtividade e aumentem a 
competição 

Um fórum para diálogos mais construtivos e eficientes  
entre as áreas de negócio e os governos  

                                                           
5
 “Spillover” refere-se a uma externalidade (positiva ou negativa) resultante da actividade económica, que 

afecta um dado agente económico sem que este esteja directamente envolvido no processo (Nunes, 2011). 
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Abordagem sectorial Abordagem baseada em Clusters 

Procura de diversidade nas trajectórias 
existentes 

Procura de sinergias e de novas combinações 

Fonte: Roelandt & Hertog, 1999 (tradução da autora) 

Poderia pensar-se que a globalização diminuiria a importância dos Clusters para o 

desenvolvimento económico de um país mas isso não se verificou. Contrariamente, a 

proximidade geográfica ganhou importância. A abertura dos mercados às trocas e 

investimento levou a que muitas localizações competissem, permitindo que Clusters 

fortes crescessem e aqueles mais ineficientes perdessem relevância. Contudo, a 

globalização neutraliza algumas das fontes de vantagens competitivas ao permitir o 

acesso a mão-de-obra barata, matérias-primas e tecnologia genérica de qualquer parte 

do Mundo a qualquer empresa. Assim, a localização de uma empresa num Cluster forte 

neste contexto revela-se ainda mais importante, pois permite que esta consiga aceder 

aos benefícios inerentes aos Clusters (Porter, 2007).    

Em seguida apresenta-se uma síntese dos principais benefícios teóricos dos Clusters 

defendidos por Porter. 

Tabela 2 - Benefícios teóricos dos Clusters 

DIMENSÃO BENEFÍCIO 

Clientes exigentes 
Efeitos motivacionais relacionados com exigências de clientes 
locais altamente competitivos, os quais melhoram a qualidade, 
reduzem os custos, etc. 

Rivalidade Efeitos motivacionais relacionados com pressões sociais 

Complementaridades 

Melhores oportunidades de vendas para as empresas, em 
virtude da procura de redução de custos por parte dos 
compradores de produtos complementares, disponibilizados de 
forma próxima e privilegiada para cooperação (vendas, 
marketing, etc.) entre fornecedores, geograficamente 
próximos, de produtos complementares 

Vantagens ao nível dos Custos: 

 

•  Transportes 
 

 

Redução de custos com transportes devido a proximidade 
geográfica, especialmente em cenários de existência de 
contratos de fornecimento just-in-time 
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DIMENSÃO BENEFÍCIO 

 

•  Confiança 

 

Redução de custos com transacções devido a um ambiente que 
encoraja a confiança 

Fonte: Lubinski, A. in OCDE, 2007 

 

As empresas localizadas num Cluster podem efectuar transacções mais eficientemente, 

partilhar tecnologias e conhecimento mais prontamente, funcionar com maior 

flexibilidade, iniciar novos negócios mais facilmente e compreender e implementar 

inovações mais rapidamente. Podem ainda aceder mais facilmente a um conjunto de 

bens públicos como bacias de emprego qualificado, infra-estruturas especializadas, 

conhecimento tecnológico, etc. (Porter, 2007).  

A literatura é rica em exemplos de Clusters internacionalmente conhecidos e 

economicamente prósperos e dinâmicos, designadamente, o Cluster das Tecnologias de 

Informação em Silicon Valley nos Estados Unidos da América (EUA), o Cluster da 

Construção Naval no Maine, também nos EUA (Porter, 2007) e o Cluster do Vidro e 

dos Têxteis na Áustria (Observatory of European SMEs, 2002), entre muitos outros. 

 

2.3 - A origem, evolução e críticas ao conceito 

A ideia da relevância da localização não é nova. Em 1890, Alfred Marshall na sua obra 

“Princípios de Economia” abordou o tema dos distritos industriais ou das localizações 

industriais especializadas (Porter ,2000; Martin & Sunley, 2003; Cortright, 2006; 

OCDE, 2007), sendo-lhe atribuído o ponto de partida do estudo de Clusters na literatura 

(Rocha, 2004). Para Marshall, as aglomerações industriais acarretavam três tipos de 

benefícios para as empresas aí localizadas: acesso a uma bacia de trabalho 

especializado, relações de input-output e spillovers de conhecimento e inovação (os 

quais, para este autor, se apresentavam como um bem público acessível apenas a quem 

se localizasse no distrito industrial).  
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Após um longo período de impasse no estudo desta temática, no final do século XX 

(sobretudo nos últimos 30 anos) renasceu o interesse pela aglomeração espacial de 

empresas, quando o modelo Fordista começou a entrar em declínio e quando os Clusters 

geográficos passaram a ser vistos como motores do crescimento e competitividade 

nacionais6 (Giuliani, 2005). 

Contudo, apesar dos vários trabalhos publicados desde então, não existe uma definição 

consensual de Cluster. A tabela seguinte apresenta algumas definições presentes na 

literatura para o conceito em estudo. 

Tabela 3 - Clusters: a confusão de definições 

Porter (1998a, p. 119) 
Um Cluster é um grupo de organizações e instituições associadas numa 
actividade específica, geograficamente próximo, ligadas por 
especificidades e complementaridades. 

Crouch e Farrel (2011, p. 163) 

O conceito mais abrangente de Cluster sugere algo alargado: a tendência 
para empresas com áreas de negócio similares se localizarem de forma 
próxima entre si, embora sem ostentarem uma presença relevante numa 
dada área. 

Rosenfeld (1997, p. 4) 

Um Cluster é muito simplesmente utilizado para representar 
concentrações de empresas capazes de produzir sinergias, em virtude da 
sua proximidade geográfica e independência, apesar de a sua escala de 
empregabilidade não ser, eventualmente, evidente ou proeminente. 

Feser (1998, p. 26) 

Os Clusters económicos não são somente indústrias e instituições 
relacionadas e inter-suportadas, mas sim indústrias e instituições 
relacionadas e inter-suportadas que são mais competitivas em virtude 
das suas relações. 

Swann e Prevezer (1996, p. 
139) 

Clusters definem-se como grupos de empresas da mesma indústria, 
baseados na mesma área geográfica. 

Swann e Prevezer (1998, p. 1) 
Um Cluster significa um alargado grupo de empresas em indústrias 
relacionadas, numa localização específica. 

Simmie e Sennett (1999a, p. 
51) 

Cluster inovador é um elevado número de empresas industriais e/ou de 
serviços interligadas, com um elevado grau de colaboração, tipicamente 
através de uma cadeia de valor, e operando nas mesmas condições de 

                                                           
6 Esta constatação deveu-se ao facto de, por exemplo, em Silicon Valley e em alguns distritos industriais 
da “Terceira Itália” existirem fenómenos como os descritos por Marshall, com forte participação de 
pequenas e médias empresas que trocavam inputs e conhecimento entre si (diferenciando-se das formas 
de organização industrial existentes no modelo Fordista). Estes fenómenos foram apelidados de 
“especialização flexível” (ou seja, a especialização num dado produto era acompanhada por um ambiente 
de cooperação e interligações flexíveis entre empresas e outras organizações). 
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mercado. 

Roelandt e den Hertag (1999, 
p. 9) 

Os Clusters podem ser caracterizados como redes de produtores de 
empresas fortemente interdependentes (incluindo fornecedores 
especializados), ligados entre si numa cadeia produtiva de valor 
acrescentado. 

Van der Berg et al. (2001, p. 
187) 

O popular termo Cluster encontra-se mais proximamente relacionado 
com a dimensão local ou regional de redes. A maioria das definições 
partilha a noção de Clusters como redes locais de organizações 
especializadas, cujos processos produtivos se encontram fortemente 
ligados através da troca de bens, serviços e ou conhecimento. 

Enright (1996, p. 191) 
Um Cluster regional é um Cluster industrial, no qual as empresas que o 
constituem se encontram em grande proximidade. 

Fonte: Martin & Sunley, 2003 (tradução da autora) 

 

Para muitos autores, o conceito de Cluster é impreciso (Arancegui, 2003), muito 

flexível e aberto a usos abusivos (Cortright, 2006).  

Por exemplo, para Martin & Sunley (2003) a definição de Porter, já referida 

anteriormente neste trabalho, é demasiado vaga em termos da escala geográfica e das 

dinâmicas sócio-económicas internas, permitindo diversas análises e uma 

multiplicidade de interpretações. Apesar de claramente se perceber que Porter indica 

que um Cluster tem que ter empresas e outras instituições fortemente ligadas entre si e 

geograficamente próximas, falta à sua definição limites geográficos e sectoriais. Aliás, 

Porter até refere que pensar os limites de um Cluster envolve um certo processo criativo 

(Porter, 2000), dando liberdade ao investigador para analisar qual a escala geográfica 

mais adequada a um dado fenómeno de clustering. No entanto, a ausência de uma clara 

dimensão espacial leva a que diferentes fenómenos com diferentes características e 

dimensões sejam classificados Clusters (OCDE, 2007).  

Alguns autores creêm ser já difícil alcançar uma definição única, clara e rigorosa para 

Cluster passados cerca de 20 anos de estudo (Malmberg & Power, 2005; Cortright, 

2006), sendo, apenas, possível encontrar na literatura algumas características comuns 

aos Clusters, as quais se revelam muito úteis no momento de identificação e 

classificação destes (Observatory of European SMEs, 2002; Cortright, 2006). 
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Tendo em consideração estas críticas, no estudo de caso sobre o qual se debruça esta 

dissertação tentar-se-á perceber empiricamente quais as actividades económicas e as 

organizações que se relacionam com a Reabilitação Urbana (um potencial tipo de 

Cluster muito pouco estudado - ver Capítulo 3) e até que ponto estas se encontram 

concentradas num dado espaço e se relacionam entre si. 

 

2.4 - As Políticas de Clusters e as Políticas de Plataforma 

A existência de falhas de mercado7 e de governo8 faz com que não seja possível 

explorar plenamente as vantagens associadas aos Clusters no fomento da 

competitividade e inovação em empresas e territórios, revelando-se assim necessária a 

implementação de políticas públicas que dirimam essas falhas (Chorincas et al., 2001; 

Arancegui, 2003).  

Neste âmbito, há lugar para um novo papel do Estado, desligando-se da intervenção 

directa tradicional para passar a desempenhar um papel de animação indirecta da 

economia, por exemplo através da promoção de redes, organizações de suporte e novos 

métodos de aprendizagem nas instituições (Observatório do QREN, 2009). Neste 

contexto, as políticas de Clusters podem ser entendidas como um conjunto de 

intervenções específicas das políticas públicas com o objectivo de fortalecer Clusters já 

existentes ou facilitar a emergência de novos (Europe INNOVA & PRO INNO Europe, 

2008). 

Com efeito, este tipo de políticas visa atenuar a insuficiência ou ineficácia na oferta de 

bens públicos, corrigir falhas de coordenação entre os actores (falhas informacionais, 

interacção limitada, por exemplo) e minorar eventuais insuficiências (baixa atracção de 

investimento directo estrangeiro, designadamente) na conexão às redes mundiais 

(Observatório do QREN, 2009).  

                                                           
7 Uma falha de mercado ocorre quando os mecanismos de mercado, não regulados pelo Estado e deixados 
funcionar livremente, provocam resultados económicos não eficientes ou indesejáveis do ponto de vista 
social. As principais falhas de mercado são informação imperfeita, existência de externalidades e 
ocorrência de estruturas de mercado do tipo concorrência imperfeita (Samuelson & Nordhaus, 1999). 

8 Uma falha de governo ocorre quando a intervenção deste agente origina ao desperdício ou à repartição 
do rendimento de um modo não desejável (Samuelson & Nordhaus, 1999). 
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Nesta lógica, Roelandt & Hertog (1999) identificam, ainda, três outros motivos que 

justificam a intervenção do Estado no fortalecimento ou apoio à emergência de 

Clusters, designadamente, o contributo para a criação de um quadro favorável de 

condições para o funcionamento dos mercados, para a criação de conhecimento e, por 

último, pelo facto do próprio Estado ser um actor importante em alguns sectores da 

Economia, estas políticas poderão favorecer o aparecimento de soluções inovadoras 

para problemas sociais. Por exemplo, a intervenção estatal na definição activa de 

políticas de reabilitação e procura de soluções neste domínio pode dinamizar a inovação 

empresarial e dinamização de novas redes entre actores para dar resposta às 

oportunidades abertas por essa intervenção. 

Dependendo dos objectivos, existem diversas abordagens possíveis às políticas de 

Clusters. Estas têm que ser adaptadas às realidades regional e nacional, onde factores 

como o contexto institucional, governativo, empresarial e cultural têm grande 

importância no momento de delinear a política nacional (Observatory of European 

SMEs, 2002).  

Alguns autores alertam para o facto de que copiar boas práticas internacionais (como o 

caso de Silicon Valley nos EUA) ou criar artificialmente novos sectores não é 

abordagem correcta para apoiar o desenvolvimento de Clusters numa dada região. 

Políticas “one-size-fits-all” não são as mais adequadas uma vez que negligenciam as 

especificidades regionais (Asheim et al., 2008). 

Alertam, ainda, para o facto de que as políticas de Clusters poderão levar a um lock-in 

sectorial e que a literatura que defende a aglomeração não tem em consideração relações 

inter-sectoriais entre diferentes Regiões (Boschma & Iammarino, 2007). Por exemplo, 

pode acontecer que, em torno de um determinado sector económico (nomeadamente, 

actividades relativas ao sector da construção), gravitem outras actividades de sectores 

diferentes (como actividades da indústria transformadora ou do sector dos serviços).   

Como já foi referido, tradicionalmente, a literatura tenta justificar a co-localização de 

empresas de um dado sector através das vantagens de custos obtidas com a proximidade 

aos concorrentes, às matérias-primas e à procura, acresentando que a inovação e a 
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criação de conhecimento ocorre da interação entre os vários actores num dado espaço 

geográfico (Malmberg & Power, 2005). Mas será assim? 

Uma outra corrente de pensamento tem surgido na literatura, a qual invoca que, na 

actual economia do conhecimento, uma componente importante das vantagens 

competitivas das regiões e das suas empresas reside na exploração de activos 

intangíveis como o conhecimento tácito e um quadro institucional9 que suporta e 

reproduz a produção e difusão desse conhecimento em localizações concretas 

(Boschma, 2009). E quanto mais tácito for esse conhecimento, mais importante é a 

proximidade geográfica entre os agentes (Malmberg & Maskell, 2005), estando esta 

associada a uma proximidade cognitiva, organizacional, social e a institucional 

(Boschma, 2005). Neste sentido, alguns autores defendem que políticas de plataforma 

baseadas em variedade relacionada
10 são uma alternativa às políticas de Cluster.  

As políticas de plataforma tentam combinar actividades económicas complementares 

em torno de uma variedade relacionada11, podendo funcionar como uma protecção 

contra a ciclicidade da economia e como um meio para auxiliar eventuais 

reestruturações na economia (Cooke, 2008). Este tipo de políticas favorecem a interação 

entre entidades públicas e privadas (numa óptica mais horizontal, não se focando em 

sectores rígidos), em vez do tradicional foco na acção das empresas que Porter defende 

(sobretudo numa óptica de cadeia de valor), pode ser mais benéfica para a política 

regional de inovação (Asheim et al, 2008). A variedade relacionada na economia 

regional pode induzir, mais provavelmente, aprendizagem e inovação, uma vez que 

permite que as Regiões se diversifiquem em novas áreas, ao mesmo tempo que 

fortalecem as bases de conhecimento (Boschma & Iammarino, 2007). 

Pretende-se no final desta dissertação fazer uma reflexão sobre o tipo de políticas mais 

adequado ao domínio aqui em estudo. 

                                                           
9 Nesta corrente de literatura alternativa, o quadro institucional não é apenas composto por organizações 
(como na teoria defendida por Michael Porter), englobando rotinas de troca de conhecimento, normas, 
hábitos de cooperação entre os diversos agentes. 
10 Tradução da autora do termo “related variety”. 
11 Entende-se por “variedade relacionada” os sectores relacionados que partilham ou têm 
complementaridades ao nível do conhecimento e das competências, não se limitando este conceito às 
ligações de input-output entre empresas. 



 
19 

 

2.5 - Conclusões e passos seguintes 

Como se constatou, o trabalho de Porter não é muito claro quanto à delimitação 

sectorial, quanto à escala geográfica de um Cluster, nem sobre qual a intensidade das 

ligações que deverão existir entre os agentes, pelo que se pretende estudar estas 

dimensões para as actividades económicas relacionadas com a Reabilitação Urbana. 

Assim, como referido anteriormente, o objectivo desta dissertação é perceber se existe, 

e em que moldes, um Cluster da Reabilitação Urbana na Região do Norte de Portugal. 

A revisão de literatura permitiu concluir que o conceito de Cluster se caracteriza pela 

existência de concentração espacial de actividades económicas, delimitadas 

sectorialmente, e pela interacção entre os agentes, sendo que esse tipo de interacções 

pode ser bastante variado (por exemplo, pode ser de natureza exclusivamente comercial, 

mas também pode ter como objectivo a partilha de informação e conhecimento 

especializado). 

Assim, para a prossecução do objectivo traçado, os próximos passos focam-se em 

responder a quatro questões de investigação. 

A primeira prende-se com a necessidade de investigar qual a delimitação das 

actividades económicas relacionadas com a reabilitação urbana, que balizarão o 

domínio em estudo. Por outras palavras: 

Q1: Que actividades económicas estão relacionadas com a 

Reabilitação Urbana? 

Após a identificação das actividades económicas relevantes, estão reunidas as condições 

para averiguar se é plausível falar-se, na Região do Norte, de um Cluster da 

Reabilitação Urbana. Para isso, esta dissertação propõe-se a responder a: 

Q2: Existe concentração relativa de actividades económicas 

relacionadas com a Reabilitação Urbana na Região do Norte? 
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Q3: Existem interacções entre os principais agentes económicos e 

institucionais desse sector na região? Se sim, qual é o objectivo 

dessa interacção? 

A resposta a estas questões de investigação permitirá conhecer melhor as dimensões e 

os moldes associados a um Cluster da Reabilitação Urbana na Região do Norte e, 

consequentemente, reflectir sobre o tipo de políticas que os decisores poderão adoptar 

neste domínio: 

Q4: Que dimensões deverá ter uma política de Cluster para a 

Reabilitação Urbana na Região do Norte?  

 

  



 
21 

Capítulo 3 - Metodologia de Investigação 
 

3.1 - Considerações iniciais 

Neste Capítulo pretende-se apresentar a proposta de investigação subjacente ao estudo 

desenvolvido. 

Como refere Carvalho (2009), “a finalidade da pesquisa científica não é apenas uma 

descrição de factos levantados empiricamente, mas o desenvolvimento de um carácter 

interpretativo, no que se refere aos dados obtidos”. Faz, pois, todo o sentido que, após o 

exercício de revisão da principal literatura de referência (o qual teve por objectivo 

conhecer o «estado de arte» do tema em estudo), se apresente a metodologia para 

responder às questões de investigação.  

Para a elaboração desta dissertação optou-se por trabalhar um estudo de caso. Dada a 

contemporaneidade do tema, o contexto real em que o fenómeno ocorre e a inexistência 

de benchmarking que nos permita identificar as actividades envolvidas a priori (Yin, 

2009), identificou-se o estudo de caso como sendo a abordagem metodológica mais 

adequada para explorar e identificar as actividades envolvidas em projectos de 

Reabilitação Urbana, a propensão à concentração geográfica das suas actividades, bem 

como as modalidades de troca de conhecimento entre os actores.  

No que respeita à escala geográfica de análise, a escolha da Região do Norte deveu-se 

ao facto de haver diversos projectos de Reabilitação Urbana em curso nesta Região (por 

exemplo, intervenções no centro histórico do Porto e de Guimarães) e de aí existir um 

actor tão relevante quanto a Porto Vivo, Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU). 

Adicionalmente, o facto de se registar uma proximidade da autora ao terreno de estudo 

(proporcionando maior facilidade na investigação) foi, igualmente, um factor relevante 

para a escolha desta Região. 
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3.2 - Selecção das actividades económicas  

 

Q1: Que actividades económicas estão relacionadas com a 

Reabilitação Urbana? 

Na revisão de literatura apresentada no Capítulo 2 constatou-se que diversos autores 

consideram a aglomeração geográfica como uma condição necessária ao conceito de 

Cluster, pelo que se revela pertinente averiguar esta dimensão no caso aqui em estudo. 

Como exposto anteriormente, Reabilitação Urbana é um conceito complexo, que 

engloba diversas dimensões. Por isso, considerou-se que para desenvolver esta 

dissertação seria importante esclarecer que actividades económicas estariam 

relacionadas com a Reabilitação Urbana. Apresenta-se, em seguida, a metodologia 

adoptada para responder à primeira questão de investigação indicada. 

Para tentar obter essa resposta efectuou-se uma pesquisa bibliográfica, que se revelou 

infrutífera, não tendo sido possível encontrar informação que definisse quais as 

actividades económicas que compõem o sector da Reabilitação Urbana nem sobre casos 

internacionais de eventuais Clusters da Reabilitação Urbana.  

Observou-se, todavia, a existência de alguma informação sobre Clusters da Construção, 

como por exemplo, o relatório “Innovative Clusters - Drivers of National Innovation 

Systems” produzido pela OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico, o qual aborda os Clusters da Construção na Dinamarca, na Holanda e 

Suíça, e um documento obtido no sítio12 do Departamento do Trabalho, Licenciamento 

e Regulação de Maryland sobre o Cluster da Construção em Maryland, nos EUA. 

Apesar da grande proximidade entre os temas, entendeu-se que o sector da Construção é 

mais amplo que o da Reabilitação Urbana, não sendo conveniente utilizar a definição do 

âmbito sectorial encontrada e replicá-la à fileira da Reabilitação (consta do Anexo 4 a 

listagem das actividades económicas referidas nestes documentos sobre Clusters da 

Construção). 

                                                           
12 http://www.dllr.state.md.us/, acedido em 23 Agosto de 2011. 
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De forma a resolver esta lacuna, adoptou-se uma metodologia inicial de identificação 

“revelada” das actividades que consubstanciam projectos concretos de Reabilitação 

Urbana (ou seja, mais do que procurar identificar que actividades devem/podem 

constituir um Cluster de Reabilitação Urbana, optou-se por ver quais as actividades que 

estão efectivamente envolvidas). Neste contexto, pelo facto de se entender ser 

representativa, efectuou-se uma consulta ao sítio da Porto Vivo, SRU13.  

Este sítio disponibiliza uma base de dados sobre fornecedores de serviços de empreitada 

e projectistas, aos quais os agentes interessados podem recorrer para pôr em prática a 

realização de projectos de arquitectura e outras especialidades e empreitadas de 

reabilitação do edificado.  

O procedimento adoptado passou pela análise das empresas que constam da bolsa de 

empreiteiros e projectistas, donde se retirou a Classificação das Actividades 

Económicas (CAE)14 (Decreto-Lei nº 381/2007, de 14 de Novembro) a 5 dígitos em que 

cada uma dessas empresas está inserida. Optou-se pela máxima desagregação da 

classificação das actividades económicas de forma a identificar claramente a actividade 

em causa e a evitar a consideração de actividades que não são relevantes mas que 

acabariam por ser englobadas caso se optasse por outro nível de agregação de 

actividades. 

Da sistematização desta informação resultou o levantamento das actividades 

económicas (a 5 dígitos) que abaixo se apresenta: 

 

                                                           
13 http://www.portovivosru.pt/, acedido em 20 de Julho de 2011. 
14 As actividades económicas estão agregadas em 5 níveis, começando por secção (letra), divisão (2 
dígitos), grupo (3 dígitos), classe (4 dígitos) e subclasse (5 dígitos).  



 
24 

 

Figura 4 - Actividades Económicas contempladas na Bolsa de Empreiteiros e 
Projectistas da Porto Vivo, SRU (elaboração do autor) 

 

Com o objectivo de perceber o grau de abrangência do conjunto de actividades que 

consta na figura 4, confrontou-se este resultado com a listagem global das Classificação 

CAE, tendo-se verificado a ausência de outras actividades que se revelam pertinentes e 

com ligação muito próxima às actividades de reabilitação.  

Confrontou-se, também, este resultado com a informação disponibilizada por outras 

Sociedades de Reabilitação Urbana de Portugal. À semelhança da Porto Vivo, SRU, o 

sítio da Lisboa Ocidental, SRU15 disponibiliza informação sobre empresas e outras 

entidades interessadas em colaborar em projectos de Reabilitação Urbana. Esta 

confrontação permitiu concluir que a metodologia adoptada não acarreta grandes 

enviesamentos na selecção das CAE relevantes para o objecto de estudo.  

                                                           
15 http://www.lisboaocidentalsru.pt/default.aspx?module=ArtigoDisplay&ID=53&substateactive=14, 
acedido em 12 de Setembro de 2011. 
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Instalação de 
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Assim, e para todo o trabalho que será desenvolvido nos Capítulos seguintes, decidiu-se 

acrescentar, às actividades económicas referidas anteriormente, as seguintes16:   

• Promoção imobiliária (desenvolvimento de projectos de edifícios) 

• Instalação eléctrica 

• Estucagem 

• Montagem de trabalhos de carpintaria e de caixilharia 

• Pintura e colocação de vidros 

• Outras actividades de acabamento em edifícios 

• Instalação de climatização 

• Actividades de colocação de coberturas 

 

Para efeitos da parte prática desta dissertação, e respondendo-se, assim à primeira 

questão de investigação, considera-se que a fileira da Reabilitação Urbana é composta 

pela aglomeração destes dois conjuntos de actividades económicas, resultando: 

 

Figura 5 - Q1: Actividades Económicas relacionadas com a Reabilitação Urbana 

 

                                                           
16 Reconhece-se que a arqueologia (pelo facto os centros históricos das cidades serem, muitas vezes, áreas 
classificadas) e a fiscalização de obras também deveriam ser consideradas neste estudo, contudo, dada a 
organização actual das CAE, é difícil perceber onde estariam englobadas estas actividades.  

Indústria Transformadora

• Fabricação de outras obras de
carpintaria para a construção

Construção

• Promoção imobiliária (desenvolvimento
de projectos de edifícios)

• Construção de edifícios (residenciais e
não residenciais)

• Construção de outras obras de
engenharia civil, n.e.

• Outras actividades especializadas de
construção diversas, n.e.

• Revestimento de pavimentos e de
paredes

• Instalação eléctrica
• Estucagem
• Montagem de trabalhos de carpintaria e
de caixilharia

• Pintura e colocação de vidros
• Outras actividades de acabamento em
edifícios

• Instalação de climatização
• Instalação de canalizações
• Outras instalações em construções
• Actividades de colocação de coberturas

Serviços

• Comércio por grosso de máquinas para
a indústria extractiva, construção e
engenharia civil

• Actividades de engenharia e técnicas
afins

• Actividades de arquitectura
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Considera-se que aqui estão presentes as principais actividades capazes de dar resposta 

às diversas necessidades subjacentes aos projectos de Reabilitação Urbana, tendo a 

entrevista com a Porto Vivo, SRU contribuído para confirmar a razoabilidade desta 

selecção de actividades.  

Não obstante, reconhece-se que há um conjunto de actividades transversais como as 

relacionadas com a energia e eficiência energética, gestão e dinamização cultural, 

indústrias criativas, entre outras (CIP, 2011), que são importantes e que devem ser 

contempladas em projectos de Reabilitação Urbana. Contudo, dada a dificuldade em 

atribuir uma classificação a 5 dígitos a estas actividades, atendendo à organização das 

actividades económicas em vigor em Portugal, optou-se por não se considerar essas 

actividades para a análise da aglomeração de actividades económicas que se segue na 

secção 3.3, mas serão tidas em consideração ao nível da identificação das relações e 

interacções entre os actores envolvidos na Região. 

Por fim, importa chamar a atenção para o facto de que o recurso à classificação das 

actividades económicas para identificar Clusters nem sempre se revela a abordagem 

mais adequada (Cortright, 2006). Michael Porter (2000) também refere que a 

delimitação de um Cluster raramente está de acordo com os sistemas de classificação 

usualmente utilizados, os quais, muitas vezes, falham na consideração de actores 

importantes e de conexões entre várias indústrias, suspeitando-se que ocorra esta 

situação no domínio da Reabilitação Urbana.  

 

3.3 - Concentração Espacial 

A literatura de referência apresenta-se repleta de medidas e procedimentos para aferir da 

concentração de um dado sector numa determinada área geográfica.  

O Quociente de Localização é uma das medidas de concentração mais comuns 

(Bergman & Feser, 1999), sendo utilizado para medir até que ponto uma dada região 

apresenta maior concentração num determinado sector, que o país onde esta se insere. 

Pode ser determinado através da seguinte expressão: 
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��� : representa o valor da variável para a unidade territorial i e o sector de actividade k 

�� : representa o valor total da variável para o sector k 

�� : representa o valor total da variável na unidade territorial i  

� : representa o valor da variável em todos os k sectores de actividade e todas as i 

unidades territoriais. 

De acordo com Cortright (2006), um Quociente de Localização unitário significa que 

uma dada indústria apresenta o mesmo peso económico quer a nível regional, quer 

nacional; valores superiores a 1 indicam que essa indústria se concentra mais numa 

determinada região do que a nível nacional. Este indicador pode ser utilizado para aferir 

até que ponto uma dada região apresenta concentração em determinadas indústrias, bem 

como para comparar o grau de concentração de diferentes regiões, na mesma indústria.  

Existem outros métodos quantitativos de análise, como por exemplo, o coeficiente de 

Gini (para se determinar se uma dada indústria se concentra num reduzido número de 

regiões ou, inversamente, se se dispersa através de várias regiões (Krugman in Cortright 

(2006)), a análise shift-share (Primont & Domazlicky, 2008), a G-statistics (a qual se 

revela útil na identificação de Clusters que ultrapassam fronteiras regionais, permitindo 

quantificar concentrações e dispersões em regiões pequenas e em Clusters que, 

expectavelmente, têm uma abrangência geográfica alargada (Cortright, 2006), entre 

outros.  

Pela sua simplicidade, optou-se pelo recurso ao Quociente de Localização para 

investigar se existe concentração regional das actividades económicas relevantes para o 

objecto deste estudo. 
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Q2: Existe concentração relativa 

de actividades económicas 

relacionadas com a Reabilitação 

Urbana na Região do Norte?

Identificação das actividades 

económicas relevantes 

(resposta à Q1)

Cálculo dos quocientes de 

localização

Conclusões

 

Contudo, importa referir que este indicador apresenta algumas limitações. Em primeiro 

lugar, não há consenso quanto ao valor definido como limiar mínimo pertinente para 

avaliar a concentração regional (Martin & Sunley, 2003). Adicionalmente, para o 

cálculo desta medida é indiferente existir numa dada localização uma grande empresa 

com muitos trabalhadores (ou com um VAB significativo) ou várias empresas com 

igual número de trabalhadores. As Regiões do Norte e de Lisboa poderão ser casos 

ilustrativos desta situação, já que a primeira se caracteriza por um conjunto numeroso 

de empresas de pequena e/ou média dimensão e a segunda se caracteriza por um maior 

número de empresas de grande dimensão, empregando muitos trabalhadores. 

No Capítulo 4 apresentar-se-ão os resultados obtidos através do cálculo dos Quocientes 

de Localização para as actividades económicas referenciadas, tendo em consideração os 

dados estatísticos disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).  

Figura 6 - Q2: Procedimento adoptado 
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3.4 - Interacções entre os agentes económicos 

A terceira questão de investigação foca-se em aferir a existência de interacção entre os 

agentes económicos.  

Assim, pretende-se saber se, no domínio da Reabilitação Urbana, há interacção entre os 

agentes económicos, qual é a tipologia de entidades que mais se destaca, qual é o 

objectivo dessa interacção e se esta ocorre em alguma escala geográfica delimitada.  

Ao contrário da questão de investigação anterior, onde se adoptou uma metodologia 

quantitativa com recurso a dados estatísticos disponibilizados pelo INE, para aferir da 

interacção entre os agentes optou-se por uma metodologia exploratória de natureza 

qualitativa.  

Atendendo ao facto do tema ser relativamente recente e de não se ter conseguido 

encontrar estudos cujo foco fosse o Cluster da Reabilitação Urbana, considerou-se que 

uma abordagem deste género seria a melhor opção. 

Realizou-se, primeiramente, uma entrevista (com o auxílio de um questionário 

composto por questões abertas, o qual consta no Anexo 3) à Porto Vivo, SRU. A 

primeira escolha recaiu nesta instituição dada a importância e dinamismo que tem tido 

no processo de revitalização do centro histórico do Porto e dado o facto de ser um elo de 

ligação entre outras instituições que intervêm no domínio da Reabilitação Urbana. 

Da entrevista e do trabalho de pesquisa bibliográfica (designadamente, do “Relatório e 

Contas 2010” da Porto Vivo, SRU) resultou a identificação de alguns actores relevantes, 

pelo que se entendeu complementar a investigação com o envio do questionário (Anexo 

3) a essas entidades através de correio electrónico, as quais recorreram ao mesmo meio 

para devolverem a sua resposta. Como refere Carvalho (2009), o questionário é usado 

diversas vezes na investigação em Ciências Sociais, devendo este ser objectivo e não 

muito extenso, tendo sido este o espírito aquando da elaboração do referido 

questionário. Reconhece-se, todavia, que o recurso a este método pode levar a 

dificuldades de interpretação e que, por vezes, é muito difícil obter as respostas. Face ao 
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consumo de tempo, esta pareceu ser a aborgadem mais adequada para a prossecução dos 

objectivos delineados. 

Paralelamente, foram realizadas entrevistas com empresas que operam no sector da 

Construção mas que têm experiência em projectos de Reabilitação Urbana. Este método 

de recolha de informação é, também, muito usado em Ciências Sociais, proporcionando 

ao investigador a obtenção de informação mais rica e aprofundada, sendo-lhe possível 

dirigir a entrevista de forma a que o interlocutor não se desvie dos objectivos do 

trabalho (Quivy & Campenhoudt, 1998). 

A figura seguinte ilustra o procedimento adoptado. 

 

 

Sistematizando, o questionário foi enviado para 16 entidades (5 empresas e 11 entidades 

públicas ou privadas sem fins lucrativos, procurando-se, desta forma, obter visões 

Q3: Existem interacções entre os 

principais agentes económicos 

desse sector? Se sim, qual é o 

objectivo dessa interacção?

Identificação dos actores

Realização de entrevistas e envio 

do questionário

Conclusões

Figura 7 - Q3: Procedimento adoptado 
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complementares), tendo-se obtido 6 respostas (1 empresa e 5 entidades públicas ou 

privadas sem fins lucrativos). Para além da entrevista à Porto Vivo, SRU já referida, 

foram realizadas 3 entrevistas presenciais e 2 contactos telefónicos a empresas do sector 

da Construção, que permitiram perceber melhor – ainda que de forma limitada e 

exploratória – as tipologia de interacção ao nível das actividades de reabilitação urbana.  

Por fim, salienta-se que a escolha dos agentes económicos, para os quais se procedeu ao 

envio do questionário, se baseou em projectos concretos, tendo a entrevista com a Porto 

Vivo, SRU sido crucial para a identificação dos mais dinâmicos e activos. Desta forma, 

procurou-se acautelar eventuais enviesamentos que poderiam ocorrer, tendo em conta 

que a abordagem adoptada para a aferição das interligações entre os agentes económicos 

se baseia na experiência concreta dos interlocutores contactados. 

No Capítulo 5 apresentar-se-á então uma análise exploratória dos resultados obtidos 

através dos questionários obtidos e das entrevistas realizadas.  

No que respeita à última questão de investigação indicada, a sua resposta resultará das 

reflexões congregadas no Capítulo 6.  
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Capítulo 4 – A Reabilitação Urbana 
 

4.1 - Considerações iniciais 

Após a definição da fileira da Reabilitação Urbana com recurso às CAE a 5 dígitos, 

considera-se útil efectuar uma breve caracterização destas actividades económicas, 

apurando qual a importância económica destas em Portugal. 

Importa, contudo, referir que as CAE seleccionadas não são exclusivas da fileira da 

Reabilitação, englobando uma miríade de actividades que não estão relacionadas com o 

domínio aqui em estudo, pelo que o exercício apresentado na secção seguinte apenas 

pode ser entendido como uma aproximação. 

 

4.2 - A importância económica das actividades económicas 

relacionadas com a Reabilitação Urbana 

No sentido de se conhecer um pouco melhor o conjunto de actividades económicas em 

estudo, apresenta-se, em seguida, uma breve caracterização por NUTS II com recurso a 

informação estatística recolhida no sítio do Instituto Nacional de Estatística17 (INE) para 

o conjunto de actividades económicas definidas no Capítulo anterior.  

Tabela 4 - Caracterização das actividades que compõem o "Sector18 da 
Reabilitação Urbana", por NUTS II (2009) 

 

 

Fonte: INE (2011) 

                                                           
17 http://www.ine.pt/, acedido em 6 de Agosto de 2011. Os dados recolhidos deste sítio encontram-se no 
Anexo 1. 
18 A palavra “Sector” é usada como sinónimo para o conjunto de actividades económicas identificadas na 
secção 3.2. 

N.º % N.º % Milhões de € % Milhões de  € %

Norte 42.288 32% 170.295 37% 9.729 33% 2.904 34%

Centro 37.374 28% 103.329 23% 5.390 18% 1.592 19%

Lisboa 36.533 27% 133.736 29% 11.916 41% 3.336 39%

Alentejo 8.049 6% 21.215 5% 806 3% 285 3%

Algarve 9.843 7% 26.602 6% 1.322 5% 396 5%

Total 134.087 100% 455.177 100% 29.163 100% 8.513 100%

Localização geográfica 
Empresas

Pessoal ao serviço das 
empresas

Volume de  negócios das 
empresas 

Valor acrescentado bruto 
das empresas 
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No ano de 2009 (último ano para o qual a informação se encontra disponível), Portugal 

tinha 134.087 empresas, as quais apresentaram um volume de negócios de 29.163 

milhões de euros e um valor acrescentado bruto (VAB) de 8.513 milhões de euros, e 

455.177 pessoas ao serviço neste sector. 

No que respeita às variáveis “Número de Empresas” e “Pessoal ao Serviço das 

Empresas”, a Região do Norte era a que apresentava o maior número de empresas e de 

pessoal ao serviço. Relativamente ao volume de negócios e ao VAB, era a Região de 

Lisboa que apresentava os maiores resultados, indiciando que as empresas de Lisboa 

estariam associadas a adjudicações de maior dimensão financeira. 

Tabela 5 - Comparação entre as actividades relacionadas com a Reabilitação 
Urbana e o conjunto das Actividades Económicas Nacionais (2009) 

 
Fonte: INE (2011) 

 

A tabela 6 apresenta o peso relativo que as actividades que compõem este sector têm no 

total das actividades económicas nacionais. Conclui-se, assim, que estas actividades 

económicas apresentavam, em 2009, uma importância relativa considerável na 

Economia Portuguesa, contando com 13% das empresas nacionais e do pessoal ao 

serviço de todas as empresas, 9% do volume de negócios e 11% do VAB totais. 

Apesar de não ser o sector aqui em estudo, pela proximidade temática far-se-á em 

seguida uma breve análise sobre o sector da Construção. 

O sector da Construção é muitas vezes apontado como o motor da economia e gerador 

de emprego (AEP, 2007). Em 2008, a construção contribuiu directamente com cerca de 

6,4% para o PIB, abarcava cerca de 10,7% do emprego, com cerca de 553.000 

N.º % N.º % Milhões de € % Milhões de  € %

Actividades relacionadas 
com a Reabil itação Urbana

134.087 13% 455.177 13% 29.163 9% 8.513 11%

TO TAL das Actividades 
Económicas

1.019.248 100% 3.572.620 100% 324.090 100% 79.705 100%

Empresas
Pessoal ao serviço das 

empresas
Volume de  negócios das 

empresas 
Valor acrescentado bruto 

das empresas 

Peso relativo das 
actividades re lacionadas 

com a Reabil itação Urbana 
na Economia Nacional
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trabalhadores, e representava cerca de 60% do total de investimento agregado no país 

(CIP, 2011). 

Contudo, este sector é muito sensível às flutuações do ciclo económico e da conjuntura, 

retraindo-se sempre que a Economia Portuguesa também se retrai (GPERI & ANEOP, 

2010).  

 

Figura 8 - PIB Nacional e PIB da Construção (Taxa de variação anual / Preços 
Constantes - Ano Base: 2006) 

Fonte: (GPERI & ANEOP, 2010) 

 

Tal como acontece com a Economia Portuguesa, este sector tem tido um 

comportamento negativo, observando-se uma queda da produção, contracção do 

investimento em Construção, redução do VAB e do emprego no sector (GPERI & 

ANEOP, 2010).  
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Figura 9 - Peso do VAB da Construção no VAB Nacional (Preços Constantes - ano 
Base: 2006) 

Fonte: (GPERI & ANEOP, 2010) 

 

Figura 10 - Peso do Emprego da Construção no Emprego Total 

Fonte: (GPERI & ANEOP, 2010) 

  

Apesar desta realidade, continua mesmo assim a apresentar um peso relativo 

significativo na Economia Portuguesa, sendo fundamental para Portugal apostar na 

dinamização deste sector, a qual terá que ser acompanhada por um planeamento 

estratégico rigoroso, tendo em consideração os desafios socioeconómicos que o País 

atravessa, bem como a necessidade de se adoptar soluções e práticas mais sustentáveis 

do que as pautaram as intervenções das últimas décadas.   
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4.3 - A Reabilitação Urbana em Portugal 

Nas últimas décadas, Portugal registou um aumento da procura de habitação, devido à 

maior facilidade de acesso ao crédito na aquisição de casa própria (via diminuição das 

taxas de juro (de 1991 a 2005) e do aumento do rendimento das famílias), a qual foi 

acompanhada por um aumento do número de fogos construídos (INE, 2011).  

De forma a proceder-se ao aumento da oferta, a opção foi quase sempre apostar na 

construção nova em vez de se reabilitar os edifícios. Em 2009, as construções novas 

representavam cerca de 67,5% do total de edifícios (INE, 2011). 

Procedendo a uma comparação internacional, constata-se que, no que respeita às 

actividades de reabilitação, Portugal tem um fraco desempenho. Como mostra a figura 

11, Portugal é o segundo dos países do conjunto apresentado com o menor peso dos 

trabalhos de reabilitação de edifícios residenciais na produção total da construção 

(6,2%), ultrapassando apenas a Roménia (AECOPS, 2009).  

 

Figura 11 - Peso da Reabilitação na Produção Total da Construção (2009) 

Fonte: (AECOPS, 2009) 

 

Estes números são indicativos do panorama que se vive em Portugal, não existindo uma 

forte cultura de reabilitação do património, a qual resulta numa degradação física mas 

também social das cidades Portuguesas (AECOPS, 2009; CPCI, 2010).  
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A lei do arrendamento adoptada durante muitos anos é também considerada como uma 

das causas da degradação dos prédios e das cidades, pelo facto das rendas antigas 

estarem congeladas, não havendo incentivo para os senhorios procederem a obras de 

reabilitação do edificado (AECOPS, 2009; CIP, 2011). 

Os dados dos Censos 2001 ilustram bem a realidade do edificado Português. Não 

obstante a natureza relativamente recente da maioria do edificado, à data, cerca de 41% 

do total do parque edificado apresentava necessidades de reparação, dos quais 7,2% 

foram considerados como muito degradados e 12,6% necessitavam de grandes 

intervenções (AECOPS, 2009). 

Ao nível das NUTS II, é no Alentejo que encontramos a maior expressividade das 

actividades de reabilitação relativamente à construção nova (34% em 2010). A Região 

do Norte, apesar de verificar um ligeiro aumento da proporção do edificado reabilitado 

face à construção nova, é a NUTS II com menor expressividade relativa. Esta situação 

poderá estar relacionada com as dinâmicas populacionais e económicas distintas, sendo 

a Região do Norte que tem registado o maior número de edifícios construídos nos 

últimos anos (INE, 2011).   

Tabela 6 - Construção Nova e Reabilitação do Edificado em Portugal 

 
Fonte: (INE, 2011) 

 

Perante esta caracterização, revela-se premente responder aos desafios que o estado de 

degradação do edificado/património impõem, uma vez que “a falta de renovação e 

conservação do edificado reduz a atractividade e o potencial endógeno do território” 

(CPCI, 2010). Por exemplo, são vários os casos em que se assistiu, nos últimos anos, a 

uma degradação dos centros históricos das cidades, com consequente desertificação e 

perdas de receita no sector dos serviços e na actividade turística. 

Construção 
Nova

Reabilitação 
do Edificado

Proporção do 
Edificado 

Reabilitado 
relativamente 

às 
Construções 

Construção 
Nova

Reabilitação 
do Edificado

Proporção do 
Edificado 

Reabilitado 
relativamente 

às 
Construções 

Construção 
Nova

Reabilitação 
do Edificado

Proporção do 
Edificado 

Reabilitado 
relativamente 

às Construções 
Novas

Construção 
Nova

Reabilitação 
do Edificado

Proporção do 
Edificado 

Reabilitado 
relativamente 

às 
Construções 

Norte 9706 1878 19% 9125 1710 19% 7852 1743 22% 7816 1860 24%
Centro 8184 1756 21% 7409 1640 22% 6197 1536 25% 5898 1499 25%
Lisboa 4376 1002 23% 3817 808 21% 3200 757 24% 2512 627 25%
Alentejo 2681 718 27% 2258 696 31% 1945 555 29% 1605 542 34%
Algarve 2017 465 23% 1801 374 21% 1572 354 23% 1217 332 27%
Portugal 28728 6259 22% 26099 5589 21% 22031 5292 24% 20082 5167 26%

2007 2008 2009 2010

Localização 
geográfica 
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Dado o alargado conjunto de infra-estruturas e edifícios que Portugal detém e que é 

necessário preservar e reabilitar, a aposta dos decisores de políticas públicas no sector 

da Reabilitação Urbana proporcionaria eventuais benefícios ao nível da qualidade de 

vida dos cidadãos, da competitividade da economia, acarretando efeitos positivos ao 

nível das receitas estatais e do emprego, podendo, no futuro, este ser o segmento mais 

dinâmico do sector da Construção (AECOPS, 2009). 

No próximo Capítulo far-se-á a análise do estudo de caso, o qual pretende averiguar se 

existe um Cluster da Reabilitação Urbana na Região do Norte. 
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Capítulo 5 – Estudo de Caso 

 

5.1 - Considerações iniciais 

Neste Capítulo pretende-se aferir da existência de um Cluster de Reabilitação Urbana 

na Região do Norte, através da metodologia de investigação exposta no Capítulo 3. 

Em primeiro lugar, importa salientar que, tal como não existe concordância 

relativamente ao conceito de Cluster, também não existe uma única metodologia para 

identificar e/ou validar a existência de Clusters num dado sector de actividade. Assim, 

como refere, por exemplo, Rocha (2004) e (Martin & Sunley, 2006), encontram-se na 

literatura diversos exemplos de trabalhos realizados por investigadores, cujo objecto de 

estudo eram os Clusters e em que foram considerados diferentes níveis de análise, 

múltiplas medidas do conceito e diferentes critérios de performance. 

Tendo em consideração que para existir um Cluster é necessário verificar-se 

aglomeração regional de um sector económico e interacção entre os diversos agentes 

económicos, nos subcapítulos seguintes apresentar-se-á uma análise destas duas 

componentes, aplicada à Reabilitação Urbana, de forma a investigar se existe um 

Cluster da Reabilitação Urbana na Região do Norte de Portugal. 

 

5.2 - Concentração espacial das actividades económicas relacionadas com a 

Reabilitação Urbana 

Q2: Existe concentração relativa de actividades económicas 

relacionadas com a Reabilitação Urbana na Região do Norte? 

Antes de se iniciar a análise para as actividades económicas relacionadas com a 

Reabilitação Urbana, optou-se por calcular os quocientes de localização para as NUTS 

II de Portugal19, tendo em consideração, para o ano de 2009, os dados disponibilizados 

                                                           
19 A Região Autónoma da Madeira e a Região Autónoma dos Açores não foram consideradas na análise 
quantitativa realizada nesta dissertação. 
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pelo Instituto Nacional de Estatística para a variável “Valor Acrescentado Bruto” 

desagregados por secção da Classificação das Actividades Económicas (CAE a 2 

dígitos). 

Tabela 7 - Quocientes de Localização20 por NUTS II - VAB (2009) 

Quocientes de Localização Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve 

Pesca e aquicultura 0,74 2,52 0,41 0,44 5,60 

Indústrias extractivas 0,55 1,47 0,19 12,21 0,75 

Indústrias transformadoras 1,50 1,64 0,54 1,08 0,22 

Electricidade, gás, vapor, água 
quente e fria e ar frio 

0,49 0,64 1,52 0,43 0,03 

Captação, tratamento e distribuição 
de água; saneamento, gestão de 
resíduos e despoluição 

0,98 1,04 0,87 1,52 2,31 

Construção 1,28 1,11 0,77 0,88 1,61 

Comércio por grosso e a retalho; 
reparação de veículos automóveis e 
motociclos 

1,02 0,95 1,00 1,10 0,94 

Transportes e armazenagem 0,62 0,91 1,28 0,97 0,46 

Alojamento, restauração e similares 0,73 0,88 0,95 1,19 4,94 

Actividades de informação e de 
comunicação 

0,31 0,15 1,82 0,06 0,07 

                                                           
20 Cálculos elaborados pela autora. 
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Quocientes de Localização Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve 

Actividades imobiliárias 1,15 0,58 0,96 0,84 2,75 

Actividades de consultoria, 
científicas, técnicas e similares 

0,71 0,65 1,32 0,69 0,83 

Actividades administrativas e dos 
serviços de apoio 

0,55 0,38 1,50 0,65 1,06 

Educação 0,90 1,00 1,06 0,88 1,11 

Actividades de saúde humana e 
apoio social 

1,20 1,23 0,76 1,42 1,26 

Actividades artísticas, de 
espectáculos, desportivas e 
recreativas 

1,11 0,52 1,08 0,36 2,22 

Outras actividades de serviços 0,93 1,02 0,96 1,22 1,85 

 

Como é possível observar na tabela 7, para a Secção “Construção”, a qual engloba 

grande parte das CAE relacionadas com a Reabilitação Urbana, obteve-se um quociente 

de localização superior a 1 em 3 das 5 NUTS II em análise. Contudo, não foi neste 

sector que se obteve os resultados mais elevados para este indicador, podendo-se, assim, 

concluir (considerando apenas estes resultados) que existem outros sectores de 

actividade que revelam maior concentração nas NUTS II Portuguesas, como é o caso da 

Indústria Transformadora no Norte, a Pesca e aquicultura no Centro e Algarve, a 

Indústria Extractiva no Centro e as Actividades de informação e de comunicação em 

Lisboa. 

Concentrando, agora, a análise na Reabilitação Urbana e tendo em consideração as 

actividades económicas já seleccionadas no Capítulo 2, efectuou-se o mesmo exercício, 

calculando-se os quocientes de localização para essas actividades económicas por 

NUTS II e NUTS III, usando-se as variáveis “Pessoal ao Serviço nas Empresas” e 
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“Valor Acrescentado Bruto”. As tabelas 8 e 9 sistematizam os resultados obtidos tendo 

em consideração o VAB, apesar dos resultados obtidos serem muito similares para as 

duas variáveis. Constam do Anexo 2 os resultados obtidos para o “Pessoal ao Serviço 

nas Empresas”. 

A primeira conclusão que se retira deste exercício (como é possível observar na tabela 

9) é que, ao nível das NUTS II de Portugal, é a Região do Centro que apresenta, em 

média, o maior quociente de localização para o conjunto das actividades económicas 

seleccionadas (1,37), seguindo-se a Região do Algarve (1,34) com um resultado muito 

próximo e, em terceiro lugar, a Região do Norte (1,18).  

Analisando isoladamente os quocientes de localização para cada actividade económica 

seleccionada, conclui-se que, para a Região do Norte, é na “Fabricação de outras obras 

de carpintaria para a construção” que se obtém o maior quociente de localização, 

indiciando uma maior concentração desse espaço territorial nessa actividade. 

Seguidamente, as actividades “Outras actividades de acabamento em edifícios”, 

“Instalação de canalizações”, “Montagem de trabalhos de carpintaria e de caixilharia”, 

“Revestimento de pavimentos e de paredes” e “Construção de edifícios (residenciais e 

não residenciais)”, entre outras, também apresentam quocientes de localização 

superiores a 1 mas ligeiramente inferiores ao obtido para a “Fabricação de outras obras 

de carpintaria para a construção”. 

Ao nível das NUTS III de Portugal, para o conjunto seleccionado de actividades 

económicas, em média, é no Pinhal Litoral (Região do Centro) que se encontra o maior 

quociente de localização, seguindo-se o Cávado (Região do Norte) e o Oeste (também 

na Região do Centro). 

No sentido de se tentar obter resultados mais robustos, ou seja, ainda mais distanciados 

do limiar de 1 (e assim indiciando maior concentração das actividades nas Regiões), 

efectuaram-se dois exercícios alternativos de cálculo.  

O primeiro consistiu em considerar apenas 4 NUTS II, tratando o Norte e Centro como 

a mesma Região, pois, como é sabido, estas actividades económicas têm grande 

importância para a base económica destas Regiões. Procurou-se perceber, com a sua 
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agregação, se a concentração das actividades económicas relevantes para este estudo 

aumentava muito ou não nesta nova unidade geográfica. 

Neste exercício foi a Região do Algarve que apresentou, em média, o quociente de 

localização mais elevado para as actividades económicas em causa.  

O segundo exercício consistiu em agregar as NUTS III que correspondem à faixa litoral 

Viana do Castelo-Aveiro, no qual se tratou como uma única unidade territorial, o 

Minho-Lima, o Ave, o Cávado, o Grande Porto, o Entre Douro e Vouga e o Baixo 

Vouga. A escolha desta área geográfica específica deveu-se ao facto de alguns estudos 

apontarem que a Região Litoral Norte é caracterizada por dinâmicas económicas e 

populacionais significativas, quando comparada com o restante território da Região do 

Norte (Ferrão, 2003; CCDR-N, 2006; DPP, 2006). 

O objectivo deste exercício passou por perceber se a escala NUTS II é uma área 

coerente (e, inerentemente, a Região do Norte) para estudar a concentração das 

actividades económicas ou se existe outra área geográfica mais adequada para abordar 

esta questão. 

Esta simulação não acarretou conclusões diferentes às alcançadas anteriormente, uma 

vez que o Pinhal Litoral continuou a ser a NUTS III com o maior quociente de 

localização (designadamente, 2,54 (resultado médio dos quocientes de localização 

calculados para cada CAE da Região)). 

Assim, de acordo com a metodologia adoptada nesta dissertação, os resultados obtidos 

indiciam alguma concentração destas actividades económicas nas Regiões do Centro, do 

Algarve e do Norte, nas quais se registou quocientes de localização ligeiramente 

superiores a 1.  

Numa escala sub-regional, é de destacar os resultados obtidos para o Pinhal Litoral 

(sensivelmente, a Região de Pombal, Leiria e Marinha Grande), NUTS III esta que se 

destaca largamente das demais, apresentando um quociente de localização médio para o 

universo em estudo de 2,54. A explicação para este resultado poderá residir no facto de 

se verificar uma importância relativa significativa das empresas de vidros e materiais de 
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construção nesta sub-região (efectivamente se concentrando neste local) por razões 

ligadas a trocas de conhecimento mais específico e/ou partilha de infra-estruturas. 

Importa antes de passar ao próximo ponto, fazer uma leitura crítica do que se conclui 

desta secção em função dos objectivos do estudo.  

Os resultados obtidos são muito semelhantes em todas as Regiões de Portugal e 

próximos de 1, donde se conclui que não existe clara concentração das actividades 

numa dada Região. No entanto, a Região do Centro é a NUTS II com o maior quociente 

de localização paras as actividades económicas escolhidas (1,37). 

Analisando os resultados a uma escala sub-regional, na generalidade dos casos 

obtiveram-se resultados superiores aos alcançados para as NUTS II. Em 28 NUTS III 

analisadas, apenas 7 apresentam quocientes de localização inferiores a 1, tendo sido ao 

nível desta escala que se registaram os quocientes de localização mais elevados: 2,54 no 

Pinhal Litoral, 1,74 no Cávado (correspondendo à área de Braga e Barcelos, 

sensivelmente) e 1,70 no Oeste (correspondendo à área de Alcobaça até Torres Vedras). 

Ao nível dos sectores de actividade, verifica-se que as actividades ligadas ao sector da 

Construção apresentam maior concentração geográfica, sobretudo na Região do Centro 

e do Algarve. Já no que respeita aos serviços, os resultados dos quocientes de 

localização não são tão elevados, sendo em Lisboa e no Algarve que se observam os 

resultados mais elevados. 

Estes resultados apontam que a escala geográfica NUTS II não é a mais adequada para 

analisar a aglomeração espacial destas actividades económicas, a qual é mais visível a 

uma escala sub-regional, sobretudo ao nível da Região Litoral de Portugal.  

Com efeito, porque faz sentido continuar a análise, se se conclui que não existe uma 

clara aglomeração das actividades na Região do Norte como um todo?  

A literatura indica que a aglomeração de actividades é uma condição necessária mas não 

suficiente para a existência de um Cluster, fazendo assim sentido continuar a análise 

para a Região do Norte, pois acredita-se que poderá ainda assim haver dinâmicas em 

curso nesta Região que, não sendo contempladas nas actividades económicas, se 
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revelam cruciais em ancorar projectos e trocas de conhecimento e informação na 

Região. 
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Tabela 8 - Quocientes de Localização21 por NUTS II - Valor Acrescentado Bruto (2009) para as actividades relacionadas com a 
Reabilitação Urbana 

 

                                                           
21

 Cálculos elaborados pela autora. 

Q uo c ie nte s  de  
lo c a liza ç ã o

P ro m o ç ã o  
im o biliá ria  

(de s e nv o lv im e nto  
de  pro je c to s  de  

e d if í c io s )

Ins ta la ç ã o  
e lé c tric a

Ins ta la ç ã o  de  
c a na liza ç õ e s

Ins ta la ç ã o  de  
c lim a t iza ç ã o

Es tuc a g e m

M o nta g e m  
de  

t ra ba lho s  
de  

c a rpin ta ria  
e  de  

c a ixilha ria

R e v e s t im e nt
o  de  

pa v im e nto s  e  
de  pa re de s

P in tura  e  
c o lo c a ç ã o  
de  v idro s

O utra s  
a c t iv ida de s  

de  
a c a ba m e nto  
e m  e dif í c io s

A c tiv ida de s  
de  

c o lo c a ç ã o  
de  

c o be rtura s

O utra s  
a c t iv ida de s   
e s pe c ia liza

da s  de  
c o ns truç ã o  

div e rs a s ,  
n.e .

A c tiv ida de s  
de  

a rquite c tura

A c t iv ida de s  
de  e ng e nha ria  

e  t é c nic a s  
a f ins

F a bric a ç ã o  
de  o utra s  
o bra s  de  

c a rpin ta ria  
pa ra  a  

c o ns truç ã o

C o ns truç ã o  
de  e d if í c io s  

(re s ide nc ia is  
e  nã o  

re s ide nc ia is )

C o ns truç ã
o  de  o utra s  

o bra s  de  
e ng e nha ria  

c iv il,  n.e .

Outra s  
ins ta la ç õ e s  

e m  
c o ns truç õ e

s

C o m é rc io  
po r g ro s s o  

de  
m á quina s  

pa ra  a  
indús tria  

e xtra c tiv a , 
c o ns truç ã o  

e  
e ng e nha ria  

c iv il

M é dia

Norte 1,11 1,01 1,49 1,21 0,94 1,48 1,45 0,94 1,59 1,08 0,97 0,95 0,89 1,86 1,37 1,11 0,82 1,04 1,18

Centro 0,36 1,09 1,22 1,04 2,99 1,24 2,14 2,06 1,60 1,93 1,31 0,69 0,64 2,18 1,31 0,93 0,77 1,15 1,37

Lisboa 1,13 0,87 0,59 0,84 0,23 0,56 0,39 0,51 0,48 0,65 0,93 1,14 1,25 0,25 0,60 1,10 1,24 1,03 0,77

Alentejo 0,86 1,55 0,97 0,80 1,26 1,12 0,73 1,56 0,37 1,66 0,97 0,50 0,44 0,00 1,03 0,00 0,39 0,28 0,80

Algarve 1,57 1,78 1,98 1,71 2,90 2,18 0,83 3,07 1,53 0,00 0,84 1,61 0,64 0,00 2,27 0,00 0,88 0,37 1,34
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Tabela 9 - Quocientes de Localização13 por NUTS III - Valor Acrescentado Bruto (2009) para as actividades relacionadas com a 
Reabilitação Urbana 

 

Quo c ie nte s  de  
Lo c a liza ç ã o

P ro m o ç ã o  
im o b iliá ria  

( de s e nv o lv im e n to  
de  pro je c to s  de  

e dif í c io s )

Ins t a la ç ã o  
e lé c tric a

Ins ta la ç ã o  de  
c a na liza ç õ e s

Ins t a la ç ã o  
de  

c lim a t iza ç ã o
Es tuc a g e m

M o nta g e m  
de  

tra ba lh o s  
de  

c a rpinta ria  
e  de  

c a ixilha ria

R e v e s t im e nto  
de  

pa v im e nto s  e  
d e  pa re de s

P intura  e  
c o lo c a ç ã o  
de  v idro s

Ou tra s  
a c t iv ida de s  

de  
a c a ba m e nto  
e m  e d if í c io s

A c t iv id a de s  
de  

c o lo c a ç ã o  
de  

c o be rt ura s

Outra s  
a c t iv ida d e s   
e s pe c ia liza

da s  de  
c o ns truç ã o  

div e rs a s , 
n .e .

A c t iv ida de s  
de  

a rq uite c tura

A c t iv ida de s  
de  

e ng e nha ria  
e  té c nic a s  

a f ins

F a bric a ç ã o  
de  o u tra s  
o bra s  de  

c a rpin ta ria  
pa ra  a  

c o ns truç ã o

C o ns truç ã o  
d e  e dif í c io s  

(re s ide nc ia is  
e  nã o  

re s ide nc ia is )

C o ns truç ã o  
d e  o utra s  
o bra s  de  

e ng e nha ria  
c iv il,  n .e .

O utra s  
ins ta la ç õ e s  

e m  
c o n s truç õ e s

C o m é rc io  
po r g ro s s o  

de  
m á q uina s  

pa ra  a  
indú s tria  

e xtra c t iv a , 
c o ns truç ã o  

e  
e ng e nha ria  

c iv il

M é dia

Minho-Lima 0,55 2,01 1,66 0,58 3,25 2,04 2,69 1,81 3,12 1,58 0,81 0,74 0,28 4,02 1,43 1,57 0,45 0,80 1,63

Cávado 1,30 1,69 2,41 1,36 1,92 3,82 2,19 2,74 3,45 0,49 1,78 0,84 0,67 2,22 2,86 0,00 0,66 0,97 1,74

Ave 0,41 0,72 1,59 0,80 1,29 1,15 1,85 0,71 1,73 1,78 1,00 0,37 0,24 1,94 0,77 0,00 0,42 0,23 0,95

Grande Porto 1,47 0,83 1,16 1,24 0,32 0,89 0,80 0,72 0,74 0,61 0,81 1,40 1,33 1,12 0,89 0,60 1,09 1,47 0,97

Tâmega 0,44 1,28 1,68 1,76 1,27 2,82 2,04 0,50 1,60 5,15 1,18 0,29 0,25 2,34 3,03 0,00 0,34 1,21 1,51

Entre Douro e Vouga 1,16 0,48 1,43 1,13 0,34 0,83 1,21 0,44 0,97 0,00 0,37 0,38 0,28 4,51 0,76 0,00 0,48 0,00 0,82

Douro 0,24 0,78 1,91 0,60 1,98 0,54 1,04 0,21 4,88 0,00 0,79 0,64 1,95 1,44 2,12 2,51 0,85 0,00 1,25

Alto Trás-os-Montes 0,49 1,14 1,15 1,03 1,31 0,61 4,08 0,73 3,83 0,00 1,78 0,53 0,61 0,99 1,23 3,05 1,30 0,00 1,33

Baixo Vouga 0,19 0,65 0,75 0,61 0,60 0,84 0,51 0,92 0,83 0,00 0,86 0,53 0,68 1,33 0,67 0,00 0,84 0,57 0,63

Baixo Mondego 0,22 2,39 0,77 1,60 0,97 0,72 0,76 1,66 0,98 2,31 0,79 1,22 1,00 1,27 0,81 0,00 1,34 0,00 1,05

Pinhal Litoral 0,05 1,05 2,24 1,93 2,91 1,94 7,85 2,94 2,34 8,77 1,62 0,53 0,60 3,79 1,85 0,00 0,91 4,44 2,54

Pinhal Interior Norte 0,03 1,30 1,41 0,39 7,03 1,75 5,49 1,24 1,02 0,00 1,20 0,00 0,28 4,17 2,07 0,00 1,26 0,00 1,59

Dão-Lafões 0,46 0,67 1,43 1,00 3,25 1,06 1,26 1,18 3,20 0,00 2,95 0,52 0,68 0,00 1,19 0,00 0,44 1,18 1,14

Pinhal Interior Sul 0,00 1,00 2,86 0,27 0,41 7,37 3,76 1,71 4,52 0,00 0,00 0,24 0,44 0,00 2,04 0,00 0,65 0,00 1,40

Serra da Estrela 0,11 1,12 0,94 0,09 4,30 1,57 1,19 0,16 1,19 0,00 1,02 0,00 1,17 2,02 5,15 0,00 0,38 0,00 1,13

Beira Interior Norte 0,74 1,17 1,86 2,47 1,26 0,65 1,47 0,21 2,28 0,00 0,00 3,14 0,75 0,68 1,42 0,00 0,31 0,00 1,02

Beira Interior Sul 0,06 0,92 2,38 0,86 2,78 1,87 0,62 2,53 1,86 0,00 1,38 0,88 1,44 1,51 2,27 0,00 0,74 0,00 1,23

Cova da Be ira 0,04 1,38 0,37 2,10 4,77 1,11 0,90 1,46 2,63 0,00 0,67 1,06 1,30 1,58 1,16 0,00 0,29 0,00 1,16

O este 0,89 1,24 1,63 0,69 7,84 1,99 0,88 3,80 1,76 0,40 1,72 0,62 0,45 2,70 2,06 0,00 0,61 1,26 1,70

Médio Tejo 1,03 0,73 0,88 0,59 4,75 0,97 1,77 4,64 1,65 1,03 1,26 0,44 0,44 2,87 1,58 0,00 0,58 0,89 1,45

Grande Lisboa 1,06 0,79 0,38 0,80 0,20 0,44 0,34 0,39 0,36 0,30 0,78 1,14 1,25 0,24 0,54 1,57 1,22 1,08 0,72

Península de Setúbal 1,57 1,49 2,51 0,97 0,53 1,63 0,72 1,58 1,51 5,06 2,29 0,80 0,93 0,37 1,08 2,75 1,09 0,34 1,51

Alentejo Litoral 4,98 2,59 0,63 1,17 0,42 1,11 0,24 2,90 0,18 0,00 1,60 0,56 0,44 0,00 1,63 0,00 0,18 0,00 1,04

Alto Alentejo 0,30 0,65 0,27 0,50 1,02 0,79 1,45 1,34 -0,20 0,00 0,60 0,93 0,75 0,00 1,07 0,78 0,20 0,00 0,58

Alentejo Central 0,97 1,54 0,73 1,23 2,65 0,54 0,30 2,47 0,42 0,00 0,84 1,09 0,80 0,00 1,68 2,66 0,79 0,00 1,04

Baixo Alentejo 0,09 0,91 0,34 0,56 0,68 0,40 0,41 0,93 0,40 0,00 0,48 0,32 0,70 1,07 0,66 0,00 0,26 0,00 0,46

Lez íria do Tejo 0,35 3,20 2,76 1,37 2,53 2,94 1,70 2,32 0,99 0,00 2,05 0,55 0,34 1,74 1,55 0,00 0,80 0,94 1,45

Algarve 1,53 1,73 1,93 1,67 2,82 2,13 0,81 3,00 1,50 0,00 0,83 1,58 0,63 0,00 2,22 0,00 0,86 0,37 1,31
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5.3 - Interacções entre os agentes 

Q3: Existem interacções entre os principais agentes económicos 

desse sector? Se sim, qual é o objectivo dessa interacção? 

5.3.1 - Âmbito de análise 

Como já foi mencionado anteriormente, um Cluster comporta duas características 

essenciais - concentração espacial e interligações entre os agentes.  

Na secção anterior abordou-se a dimensão da concentração geográfica para o objecto de 

estudo, tendo-se concluído que a NUTS II não é a escala geográfica mais adequada para 

analisar a concentração das actividades económicas relacionadas com a Reabilitação 

Urbana.  

Agora passar-se-á a uma análise exploratória das interligações do potencial Cluster da 

Reabilitação Urbana. 

Esta análise será apresentada, inicialmente, sob a óptica das entidades públicas e das 

entidades privadas sem fins lucrativos, seguindo-se uma apresentação dos resultados 

obtidos sob a óptica das empresas. Relativamente à escala geográfica considerada, 

procurou-se, principalmente, focalizar a análise para entidades com dinamismo ao nível 

local. 

 

5.3.2 - Entidades públicas e privadas sem fins lucrativos 

Atendendo à informação recolhida, do lado das entidades sem fins lucrativos e das 

entidades públicas foi encontrada evidência de interacção entre as entidades, tendo sido 

apontados diferentes tipos de interacção.  

Foi referido que a Porto Vivo, SRU se assume como um pivot entre os diversos 

domínios que contribuem para a reabilitação e revitalização urbana do centro do Porto 

e, nessa base, estabeleceu relações próximas com algumas entidades, sobretudo de 

âmbito local, no sentido cumprir os seus objectivos. Neste contexto, pelo facto de 

muitas intervenções ocorrerem em áreas classificadas, que exigem aprovação 
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vinculativa do IGESPAR (Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 

Arqueológico), a Porto Vivo, SRU criou com esta instituição uma plataforma de análise, 

de forma a agilizar os processos de obtenção de pareceres técnicos e consequente 

aprovação da intervenção. 

Sendo a eficiência energética uma preocupação crescente, foi indicado uma forte 

interacção entre a Porto Vivo, SRU e a AdEPorto (Agência de Energia do Porto). Essa 

interacção passa pela definição de orientações transversais aos diferentes promotores de 

projectos de reabilitação, bem como pelo apoio à Porto Vivo, SRU na componente 

energético-ambiental de projectos de reabilitação específicos. Ainda neste domínio foi 

referido que, em resultado de uma reflexão entre a Porto Vivo, SRU, a AdEPorto, o 

IGESPAR, I.P. e a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, foi elaborado o 

“Guia de Termos de Referência para o Desempenho Energético-Ambiental”. Este 

documento pode revelar-se importante para as empresas, sendo uma forma de 

transmissão de conhecimento e condensando em si alguns exemplos com aplicabilidade 

prática a edifícios que necessitem ser reabilitados. 

Foi, ainda, referido que a Porto Vivo, SRU mantém relações próximas com a 

Universidade do Minho e a Universidade de Coimbra, para além da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto (como foi indicado no parágrafo anterior), 

designadamente, na colaboração de projectos de investigação e participação em cursos 

de formação (nos quais relata as experiências de reabilitação realizadas no centro 

histórico do Porto). 

As respostas obtidas alertaram para o facto de a Reabilitação Urbana não ser uma 

actividade exclusivamente relacionada com a componente física do edificado. Neste 

sentido, vários interlocutores referiram a importância de atrair actividades económicas 

complementares que tratem da revitalização e reocupação da área a reabilitar. Entidades 

como a Fundação da Juventude e a ADDICT (Agência para o Desenvolvimento das 

Indústrias Criativas) têm estado envolvidas em projectos de animação do centro do 

Porto. Foram mencionados os exemplos de “Guimarães: Capital Europeia da Cultura 

2012” e “Braga: Capital da Juventude 2012” como iniciativas culturais, sociais e cívicas 

(as quais contam com uma multiplicidade de entidades, desde entidades públicas, como 

as Câmaras Municipais, entidades culturais, instituições de ensino superior, investidores 
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e empresas, entre outras) que, apesar de não terem como fim a reabilitação de edificado, 

ao englobarem diversos projectos de natureza distinta, contribuem para a reabilitação 

das cidades que as acolhe. 

Ao nível da localização geográfica da interacção entre estas entidades, a informação 

recolhida aponta para a existência de relações locais (Porto Vivo, SRU e AdEPorto, por 

exemplo), mas também para a existência de relações nacionais (tendo sido referido que, 

por exemplo, Câmaras Municipais de outras Regiões de Portugal recorrem à Porto 

Vivo, SRU para obter conhecimento especializado).  

Adicionalmente, a Porto Vivo, SRU tem desenvolvido algumas parcerias internacionais, 

sendo as iniciativas no seio da rede Eurocities e JESSICA For Cities (J4C)22 exemplos 

importantes. Mais concretamente, no âmbito da rede de cidades Eurocities, a Porto 

Vivo, SRU participou no Grupo de Trabalho dedicado à Reabilitação Urbana, 

experiência essa que permitiu conhecer outros projectos de Reabilitação em algumas 

cidades Europeias e estudar políticas distintas no âmbito do desenvolvimento urbano. 

No âmbito da iniciativa J4C, a Porto Vivo, SRU pertenceu ao grupo de trabalho que 

estudou o potencial de aplicar instrumentos financeiros a iniciativas de desenvolvimento 

urbano integrado. 

Em suma, do lado das entidades públicas ou sem fins lucrativos, ainda que de modo 

exploratório, é possível assinalar a existência de interacção entre estas entidades, a qual 

se revela muito diversificada, tendo sido apresentados exemplos de desenvolvimento de 

projectos em parceria, trocas de informação e de conhecimento especializado, apoio 

técnico e consultivo e trocas comerciais. Estas trocas e interacções revelam-se 

potencialmente importantes para as empresas, na medida em que poderão facilitar a 

participação crescente destas em casos análogos, reforçando a obtenção de sinergias a 

um nível operacional.  

                                                           
22 Iniciativa conjunta da Comissão Europeia, Banco Europeu de Desenvolvimento e Council of Europe 
Development Bank que visa aumentar o recurso a instrumentos de engenharia financeira para a 
regeneração urbana, permitindo mobilizar agentes do sector privado para captar recursos financeiros, 
conhecimento e experiências (fonte: http://www.fundojessicaportugal.org/, acedido em 25 de Setembro de 
2011). 
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Contudo, tal como resultou da revisão de literatura, o foco da interacção num Cluster 

está nas empresas. Importa, pois, apresentar a informação recolhida sobre a interacção 

entre este tipo de agentes económicos. 

 

5.3.3 – Empresas 

Os interlocutores de empresas envolvidas em projectos de reabilitação referiram que a 

interacção existente é, essencialmente, de natureza comercial. Ou seja, as empresas de 

construção apenas interagem com outros agentes (proprietários individuais e entidades 

públicas (neste caso, a entidade procede ao lançamento de concursos públicos para 

adjudicações de obras)), tendo em vista a concretização da reabilitação do edificado.      

Pontualmente, foi indicada a existência de interacções de natureza não comercial. Foi 

referido que esta apenas ocorre em projectos com características atípicas (projectos de 

difícil execução, projectos raros ou pioneiros, ou então em casos em que a equipa de 

projecto não procedeu à especificação conveniente de todos os aspectos da obra, 

deixando margem para dúvidas ou ambiguidades), nos quais as empresas intervenientes 

procuram outras empresas com experiência em projectos similares ou com soluções 

inovadoras para obter conhecimento especializado e assim aplicarem a melhor solução 

ou adaptarem o seu projecto inicial às sugestões que conseguiram recolher. Todavia, os 

entrevistados reforçaram que estes casos não acontecem frequentemente, tendo 

acrescentado que as empresas socorrem-se sobretudo da experiência dos seus quadros, o 

que limita a ocorrência de interacções. 

Os interlocutores da Porto Vivo, SRU indicaram que uma das empresas mais activas 

nos processos de Reabilitação Urbana e com a qual interagem mais é a empresa 

Lucio’s23 (tendo sido indicados outros exemplos, como o Grupo Edifer). Esta 

interligação tem uma natureza comercial, passando pelo fornecimento de serviços e 

comercialização de imóveis, mas também se estende à procura de soluções inovadoras 

feitas à medida das necessidades de dados edifícios e adaptadas às particularidades 

                                                           
23 Empresa de construção de Vila do Conde, que dedica 60% da sua actividade à reabilitação, incluindo a 
compra de edifícios para restaurar (fonte: http://www.lucios.pt/arquivo-noticias/lucios-refor%C3%A7-
peso-na-reabilita%C3%A7%C3%A3o-de-pal%C3%A1cios-no-porto-e-em-lisboa, acedido em 25 de 
Setembro de 2011). 
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(tendo sido indicado um exemplo que implicou a adopção de uma solução inovadora ao 

nível das caixilharias adaptada às exigências do projecto de reabilitação e aos requisitos 

que um edifício localizado numa área classificada tem de cumprir).  

Foi, também, referido que as empresas gestoras de fundos imobiliários (como por 

exemplo a Fundbox - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA) 

têm investido crescentemente no Centro Histórico do Porto, podendo a prazo ser um 

actor importante na dinamização de projectos de reabilitação. 

No que respeita à interacção entre empresas e outras entidades (que não empresas), foi 

mencionado que, em casos pontuais, existe interacção com as Universidades (por 

exemplo, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto). Neste caso, a 

interacção não é, apenas, de natureza comercial, passando pelo acompanhamento de 

projectos, apoio técnico e desenvolvimento de projectos de investigação e parcerias, em 

diferentes domínios como os sistemas de informação e os materiais de construção.  

Ao nível das Associações Sectoriais e Empresariais, especificamente, a AICCOPN - 

Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas referiu que processo 

construtivo associado aos projectos de reabilitação exige um envolvimento muito 

significativo de empresas de diferentes especialidades, tendo acrescentado que há cada 

vez mais exemplos de cooperação que vão para além do exigido pelas relações 

comerciais. Aliás, esta entidade tem desenvolvido iniciativas que visam a partilha do 

conhecimento e o reforço das relações entre empresas e Universidades. Porém, 

atendendo à informação obtida com a entrevista à Porto Vivo, SRU, a acção deste tipo 

de instituições não ocorre tanto ao nível operacional mas sobretudo a um nível de 

lobbying/opinion makers. 

Procurou-se, também, averiguar junto das empresas se a interacção ocorre num espaço 

geográfico circunscrito. Relativamente a este aspecto, os interlocutores referiram que a 

interacção pode ser local, regional, nacional ou até internacional, dependendo da 

dimensão das empresas em causa e do seu processo de internacionalização.     

Apesar de se reconhecer que a amostra de empresas é bastante reduzida, com base na 

informação recolhida, não obstante terem sido mencionados alguns casos pontuais em 

que se verifica a existência de troca de informação e de conhecimento especializado, 
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bem como a existência de algumas iniciativas que aproximam as empresas e as 

universidades, parece haver indícios de que a interacção entre as empresas é sobretudo 

de natureza comercial, não se registando maioritariamente as interligações 

características de um Cluster (nomeadamente, a cooperação em rede e a partilha de 

recursos).  

Tradicionalmente, existe a ideia de que as empresas de construção operam de forma 

muito independente, não interagindo com nenhuma outra entidade, a menos que seja 

exigido que o faça de forma diferente. O trabalho desenvolvido não permitiu refutar tal 

convicção. Não obstante, é possível verificar que para domínios bastante específicos nos 

quais os tipos de conhecimento são mais difíceis de codificar (por exemplo, uma nova 

aplicação com contornos de engenharia mais complexos) a necessidade de interacção 

entre empresas e entre estas e outros agentes tende a ser mais significativa.  

O mesmo se passa para trocas de informação não directamente ligadas com troca de 

conhecimento mas com know-who, por exemplo, de identificação das pessoas certas 

para efectuar o negócio, ou que tipo de procedimentos técnicos e legais a seguir. Estes 

fenómenos sugerem a existência de interacções relevantes para domínios bastante 

específicos no universo da reabilitação, mas não “massificadas” como sugerido na 

literatura dos Clusters.    

No próximo Capítulo far-se-á uma reflexão crítica sobre a necessidade de levar a cabo 

políticas que incentivem a cooperação e reforcem a interacção entre as empresas no 

domínio da Reabilitação Urbana.   
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Capítulo 6 – Reflexões e Recomendações 

 

6.1 - Conclusões 

O objectivo desta dissertação era perceber se existe, na Região do Norte de Portugal, 

um Cluster da Reabilitação Urbana.  

Neste sentido, e após a revisão da literatura, entendeu-se que este trabalho teria que, 

inicialmente, identificar as actividades económicas mais relevantes para a temática em 

estudo, para, em seguida, se poder estudar as duas dimensões que caracterizam um 

Cluster: aglomeração de actividades económicas e interacção entre os agentes. 

Ao nível das actividades económicas relevantes, a metodologia adoptada levou à 

identificação das seguintes actividades: 

 

Figura 12 - Q1: Actividades Económicas relacionadas com a Reabilitação Urbana 

  

Como ilustra a figura 12, as actividades económicas consideradas relevantes distribuem-

se pelo sector da Indústria Transformadora, Construção e Serviços, havendo, contudo, 

uma clara concentração no sector da Construção, o que se entende ser compreensível 

dada a proximidade temática à Reabilitação Urbana. 

Indústria Transformadora

• Fabricação de outras obras de
carpintaria para a construção

Construção

• Promoção imobiliária (desenvolvimento
de projectos de edifícios)

• Construção de edifícios (residenciais e
não residenciais)

• Construção de outras obras de
engenharia civil, n.e.

• Outras actividades especializadas de
construção diversas, n.e.

• Revestimento de pavimentos e de
paredes

• Instalação eléctrica
• Estucagem
• Montagem de trabalhos de carpintaria e
de caixilharia

• Pintura e colocação de vidros
• Outras actividades de acabamento em
edifícios

• Instalação de climatização
• Instalação de canalizações
• Outras instalações em construções
• Actividades de colocação de coberturas

Serviços

• Comércio por grosso de máquinas para
a indústria extractiva, construção e
engenharia civil

• Actividades de engenharia e técnicas
afins

• Actividades de arquitectura
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Partindo deste conjunto de actividades económicas, e atendendo à metodologia utilizada 

no desenvolvimento deste trabalho, não é possível concluir que existe um Cluster da 

Reabilitação Urbana na Região do Norte. 

Por um lado, relativamente à análise da concentração espacial, obtiveram-se quocientes 

de localização muito semelhantes em todo o país e, geralmente, próximos de 1. Estes 

resultados espelham que, pelo facto das actividades que dominam a Reabilitação 

Urbana estarem muito ligadas à construção, aparentemente não revelam a necessidade 

de se concentrarem em proximidade. Alguns potenciais factores que podem estar 

associados a este fenómeno relacionam-se com a dispersão da procura por todo o 

território, inexistência de fortes evidências de que estas actividades sejam 

particularmente intensivas em conhecimento tácito (ou seja, conhecimento pessoal e 

difícil de codificar), em inovação rápida e em trabalho particularmente diferenciado e, 

por último, inexistência de evidências de utilização de infra-estruturas especializadas, 

que poderia levar à sua concentração no espaço, como acontece com outros domínios de 

actividade (designadamente, a saúde e a biotecnologia). 

Por outro lado, no que respeita à interacção entre os agentes, foram identificados alguns 

casos em que os agentes trabalham em coordenação para confluírem sinergias, 

revelando a existência de trocas de conhecimento tácito e informação, bem como a 

procura por soluções inovadoras adaptadas a características específicas. No entanto, 

estas relações são ainda muito incipientes e muito pontuais. As respostas obtidas através 

dos questionários e das entrevistas reflectem, ainda, que são sobretudo as entidades 

públicas e as entidades privadas sem fins lucrativos que revelam o maior dinamismo no 

estabelecimento de relações de cooperação, de partilha de conhecimento e de 

desenvolvimento de projectos em parceria, uma vez que, do lado das empresas, os 

interlocutores evidenciaram, unanimemente, que as relações são, primordialmente, de 

natureza comercial. Interacções de outra natureza entre as empresas parecem ser vistas 

com alguma reserva, supondo que este facto se deva a razões de ordem competitiva. As 

excepções dever-se-ão facto de, nessas interacções, estar presente conhecimento tácito, 

difícil de codificar, sendo mais importante a proximidade geográfica, a qual está 

associada à proximidade social, física e institucional entre os actores envolvidos no 

processo de reabilitação. 
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Por fim, no que respeita à análise da escala geográfica mais adequada para abordar este 

Cluster em particular, os resultados quantitativos obtidos por via dos quocientes de 

localização indicaram que é a um nível sub-regional (especificamente, ao nível das 

NUTS III) que se registam maiores níveis de aglomeração de actividades. Já ao nível 

das interacções, a análise exploratória revelou que existem várias empresas envolvidas 

em projectos de Reabilitação Urbana no Norte, a maioria das quais sedeadas na Região 

(nomeadamente, Lucio’s, Soares da Costa SGPS, S.A. ou a grande parte das empresas 

que entregam a bolsa de projectistas e empreiteiros que serviu de base para a 

identificação das CAE relevantes para este trabalho), existindo outras que, apesar de 

terem sede noutra Região (como acontece com o Grupo Edifer), possuem instalações na 

Região do Norte. 

Neste contexto, apesar dos resultados obtidos ao nível da concentração relativa das 

actividades económicas serem modestos, uma análise mais atenta das interligações 

revelou a existência de algumas interacções relevantes entre empresas e outras entidades 

em torno de projectos concretos. Importa salientar que a noção de Cluster restrita 

dificulta a visualização destas dinâmicas, que apenas são notórias por via de análises 

mais qualitativas (que importa desenvolver com mais detalhe no futuro). 

 

6.2 - Recomendações de Políticas Públicas 

Tendo em consideração que não existe um Cluster da Reabilitação Urbana na Região do 

Norte enquanto fenómeno espontâneo, importa reflectir se se deve fomentar algum tipo 

de política que inverta esta conclusão. 

Q4: Que dimensões deverá ter uma política de Cluster para a 

Reabilitação Urbana na Região do Norte?  

Neste contexto, parece ser mais adequado fomentar políticas que sigam uma lógica de 

plataforma (ver secção 2.4), na medida em que estas se caracterizam por ligações entre 

actividades que mostram variedade relativa (Asheim et al., 2008), isto é dependendo de 

conhecimentos cruzados em áreas distintas (como o design, os materiais, a eficiência 

energética, a fiscalização, os serviços de engenharia e, claro, a construção), mas que 
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partilham um objectivo final comum e conhecimentos convergentes para um tipo de 

produto (que é a reabilitação propriamente dita). 

No que respeita à escala geográfica de aplicabilidade das políticas, deveria ser estudado 

com maior detalhe se uma política baseada em variedade relacionada seria mais bem 

sucedida ao nível da escala regional (NUTS II) ou a uma escala sub-regional (neste 

caso, entende-se que a opção pela implementação deste tipo de políticas à escala da 

NUTS III poderia implicar a exclusão de actores relevantes). Estruturas administrativas 

regionais (como é o caso da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da 

Região do Norte) poderiam ter um papel importante e facilitador na implementação 

dessas políticas. 

Complementarmente, no que respeita aos incentivos à cooperação e ao desenvolvimento 

de projectos urbanos inovadores que possam ser criados por estas políticas, entende-se 

que a escala mais adequada para a sua aplicação não é a nacional. Parece ser mais 

adequado que estas políticas tenham em consideração o apoio a projectos concretos de 

reabilitação, onde se privilegia o desenvolvimento de soluções inovadoras, com 

envolvimento de universidades, empresas e actores públicos. As Sociedades de 

Reabilitação Urbana poderiam desempenhar a função de interlocutor entre as escalas de 

poder local, regional e nacional, congregando em si a gestão desses incentivos.  

O fomento de políticas que sigam uma lógica de plataforma poderia, ainda, ter uma 

dimensão de cooperação internacional, na medida em que pode esta pode proporcionar 

trocas de conhecimento e informação acrescidas na Região. A participação em redes 

internacionais, o estudo de boas práticas e o desenvolvimento de projectos em parceria 

(com a presença de actores internacionais) poderiam ser exemplos de medidas a apoiar. 

A implementação destas políticas poderá contribuir para que a Reabilitação Urbana se 

torne uma das vertentes mais dinâmicas entre as várias que compõem o sector da 

Construção. 
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6.3 - Questões para investigação futura 

O trabalho desenvolvido nesta dissertação teve uma natureza exploratória, carecendo 

alguns aspectos de investigação e trabalho futuros. 

Uma vez que o universo de agentes relevantes em projectos de Reabilitação Urbana é 

vasto, o estudo desenvolvido nesta dissertação pode ser aprofundado através de um 

trabalho de campo mais abrangente, o qual poderia fornecer informação mais detalhada 

para a análise das interacções entre as empresas, primordialmente, sua natureza e 

intensidade. 

Esse aprofundamento também poderia ser frutuoso para avaliar de forma mais fina qual 

a escala geográfica em que ocorre a interacção mais relevante. Nessa tarefa poder-se-ia 

investigar se, por exemplo, iniciativas específicas de Reabilitação Urbana na Região 

Norte resultam de (ou dão origem a) trocas de conhecimento entre actores de todo o 

País. Poder-se-ia, igualmente, analisar se há evidências de interacção a uma escala 

internacional entre estas instituições, podendo a iniciativa JESSICA ser um ponto de 

partida para essa investigação, pelo facto de ser uma iniciativa Europeia extensível aos 

Estados-Membros da União Europeia, revelar-se uma plataforma para trocas de 

experiências e boas práticas. 
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Anexos 
 

  



 

 

Anexo 1: Dados estatísticos de suporte aos Capítulos 4 e 5 
 

Tabela 10 - N.º Empresas e Volume de Negócios das Empresas para as Actividades 

Económicas relacionadas com a Reabilitação Urbana, por NUTS II 

Localização 
geográfica 

(NUTS - 2002) 
Actividade económica (CAE Rev. 3) 

2009 

Empresas 
Volume de 

negócios das 
empresas 

N.º  €  

Norte 

Fabricação de outras obras de carpintaria para a construção 1522 237566733 

Promoção imobiliária (desenvolvimento de projectos de edifícios) 1183 414770605 

Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 14977 5165618634 

Construção de outras obras de engenharia civil, n.e. 986 922489578 

Instalação eléctrica 3027 613367197 

Instalação de canalizações 2020 246315596 

Instalação de climatização 383 204708622 

Outras instalações em construções 990 278505067 

Estucagem 579 28969398 

Montagem de trabalhos de carpintaria e de caixilharia 1957 200428307 

Revestimento de pavimentos e de paredes 1353 135162296 

Pintura e colocação de vidros 1232 66982161 

Outras actividades de acabamento em edifícios 2197 90214487 

Actividades de colocação de coberturas 48 9604137 

Outras actividades especializadas de construção diversas, n.e. 971 276910840 

Comércio por grosso de máquinas para a indústria extractiva, construção e engenharia civil 85 135514830 

Actividades de arquitectura 2820 132174025 

Actividades de engenharia e técnicas afins 5958 569458704 

Centro 

Fabricação de outras obras de carpintaria para a construção 1026 153237795 

Promoção imobiliária (desenvolvimento de projectos de edifícios) 302 76287616 

Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 15464 3102700894 

Construção de outras obras de engenharia civil, n.e. 642 453203621 

Instalação eléctrica 2644 334735567 

Instalação de canalizações 1197 110618463 

Instalação de climatização 240 87817585 

Outras instalações em construções 1117 104689530 

Estucagem 967 52670726 

Montagem de trabalhos de carpintaria e de caixilharia 1700 96282558 

Revestimento de pavimentos e de paredes 1189 110177552 

Pintura e colocação de vidros 1997 80678815 

Outras actividades de acabamento em edifícios 1520 55421892 

Actividades de colocação de coberturas 37 9119999 

Outras actividades especializadas de construção diversas, n.e. 763 230019339 

Comércio por grosso de máquinas para a indústria extractiva, construção e engenharia civil 62 93494688 

Actividades de arquitectura 1411 52135965 

Actividades de engenharia e técnicas afins 5096 186784395 

Lisboa 

Fabricação de outras obras de carpintaria para a construção 434 50213801 

Promoção imobiliária (desenvolvimento de projectos de edifícios) 989 769678635 

Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 10869 4503748600 

Construção de outras obras de engenharia civil, n.e. 771 1937334320 

Instalação eléctrica 2757 1083751925 

Instalação de canalizações 1103 143809176 

Instalação de climatização 321 201778638 



 

 

Localização 
geográfica 

(NUTS - 2002) 
Actividade económica (CAE Rev. 3) 

2009 

Empresas 
Volume de 

negócios das 
empresas 

N.º  €  

Outras instalações em construções 1073 527921962 

Estucagem 373 16805767 

Montagem de trabalhos de carpintaria e de caixilharia 1487 130119384 

Revestimento de pavimentos e de paredes 964 74194087 

Pintura e colocação de vidros 1407 63663344 

Outras actividades de acabamento em edifícios 1069 48316700 

Actividades de colocação de coberturas 30 12671676 

Outras actividades especializadas de construção diversas, n.e. 823 504905639 

Comércio por grosso de máquinas para a indústria extractiva, construção e engenharia civil 103 284118780 

Actividades de arquitectura 4467 288268353 

Actividades de engenharia e técnicas afins 7493 1274803669 

Alentejo 

Fabricação de outras obras de carpintaria para a construção 270   

Promoção imobiliária (desenvolvimento de projectos de edifícios) 113 48415587 

Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 3180 437511400 

Construção de outras obras de engenharia civil, n.e. 161   

Instalação eléctrica 630 105965298 

Instalação de canalizações 265 22653983 

Instalação de climatização 50 14545976 

Outras instalações em construções 220 12645383 

Estucagem 114 4221733 

Montagem de trabalhos de carpintaria e de caixilharia 373 25527165 

Revestimento de pavimentos e de paredes 147 7977877 

Pintura e colocação de vidros 475 12959001 

Outras actividades de acabamento em edifícios 178 5297669 

Actividades de colocação de coberturas 8 3511784 

Outras actividades especializadas de construção diversas, n.e. 198 49502860 

Comércio por grosso de máquinas para a indústria extractiva, construção e engenharia civil 14 5880212 

Actividades de arquitectura 440 10024297 

Actividades de engenharia e técnicas afins 1213 39065800 

Algarve 

Fabricação de outras obras de carpintaria para a construção 199   

Promoção imobiliária (desenvolvimento de projectos de edifícios) 213 56614781 

Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 4396 922818384 

Construção de outras obras de engenharia civil, n.e. 147   

Instalação eléctrica 639 99397854 

Instalação de canalizações 368 30752895 

Instalação de climatização 68 26208918 

Outras instalações em construções 244 21547109 

Estucagem 142 9742852 

Montagem de trabalhos de carpintaria e de caixilharia 495 33683320 

Revestimento de pavimentos e de paredes 186 7991420 

Pintura e colocação de vidros 659 20039147 

Outras actividades de acabamento em edifícios 308 9542804 

Actividades de colocação de coberturas 15   

Outras actividades especializadas de construção diversas, n.e. 183 19740011 

Comércio por grosso de máquinas para a indústria extractiva, construção e engenharia civil 9 5949174 

Actividades de arquitectura 489 19807199 

Actividades de engenharia e técnicas afins 1083 38436248 

 

Quadro extraído em 06 de Agosto de 2011 de http://www.ine.pt  



 

 

Tabela 11 - Valor Acrescentado Bruto para as Actividades Económicas relacionadas com a Reabilitação Urbana, por NUTS III 

 

Quadro extraído em 06 de Agosto de 2011 de http://www.ine.pt 

 

Promoção 
imobiliária 

(desenvolvimento 
de projectos de  

edifícios)

Instalação 
e léctrica

Instalação de  
canalizações

Instalação de  
climatização

Estucagem

Montagem de  
trabalhos de  
carpintaria e  

de  caixilharia

Revestimento 
de  

pavimentos e  
de  paredes

Pintura e  
colocação 
de  vidros

O utras 
actividades 

de  
acabamento 
em edifícios

Actividades 
de  

colocação 
de  

coberturas

Outras 
actividades  

especializadas 
de  construção 
diversas, n.e .

Actividades 
de  

arquitectura

Actividades 
de  

engenharia 
e técnicas 

afins

Fabricação de  
outras obras 

de  carpintaria 
para a 

construção

Construção 
de edifícios 

(residenciais 
e  não 

residenciais)

Construção 
de  outras 
obras de  

engenharia 
civil , n.e .

O utras 
instalações 

em 
construções

Comércio 
por grosso 

de  
máquinas 

para a 
indústria 

extractiva, 
construção e 
engenharia 

civil

110.424.955 204.828.986 83.199.906 53.924.020 13.040.822 71.152.390 54.147.747 29.159.906 35.994.087 4.181.885 101.142.404 54.524.376 216.411.113 78.872.531 1.434.316.644 253.148.178 78.671.864 26.469.112
2.746.746 20.373.926 4.640.054 1.296.431 2.248.259 4.900.661 4.999.978 2.792.248 3.527.835 264.280 4.156.063 2.091.999 3.407.391 8.257.268 74.474.646 11.410.181 2.169.394 1.002.131

13.540.183 35.987.146 14.089.711 6.379.203 2.791.432 19.243.034 8.533.700 8.865.064 8.181.905 172.085 19.181.906 4.999.837 17.137.081 9.570.062 313.737.380 0 6.679.598 2.573.543
5.453.861 19.619.200 11.897.337 4.802.830 2.397.094 7.400.815 9.222.443 2.947.426 5.251.595 798.578 13.821.756 2.799.194 7.744.442 10.703.406 107.694.478 0 5.390.122 772.801

72.833.030 84.192.344 32.085.317 27.481.659 2.236.706 21.262.902 14.861.822 11.097.930 8.322.720 1.023.483 41.448.503 39.448.725 160.112.521 22.901.323 462.699.092 43.300.206 51.875.830 18.421.530
4.412.925 26.121.717 9.396.624 7.873.201 1.761.118 13.614.056 7.633.057 1.540.740 3.637.415 1.735.391 12.209.795 1.653.105 5.967.677 9.644.284 317.882.643 0 3.234.455 3.067.233
9.464.188 7.979.198 6.526.005 4.116.103 389.439 3.243.558 3.681.097 1.115.522 1.790.766 0 3.119.739 1.743.192 5.639.731 15.125.290 64.632.209 0 3.745.903 0

623.974 4.128.393 2.780.082 701.563 714.097 677.141 1.011.159 171.814 2.878.812 0 2.109.845 952.064 12.324.613 1.544.132 57.592.709 9.484.492 2.123.273 0
1.350.048 6.427.062 1.784.776 1.273.030 502.677 810.223 4.204.491 629.162 2.403.039 0 5.094.797 836.260 4.077.657 1.126.766 35.603.487 12.261.926 3.453.289 0

20.563.587 127.861.207 39.246.226 26.860.585 23.883.416 34.356.624 45.916.154 36.788.268 20.892.531 4.311.695 78.453.591 22.700.483 89.199.613 53.212.118 787.506.015 121.530.843 42.390.206 16.815.955
2.198.493 15.151.162 4.792.707 3.107.169 949.234 4.637.256 2.169.570 3.245.879 2.137.172 0 10.113.798 3.422.873 18.803.631 6.241.340 79.797.666 0 9.196.628 1.645.125
1.922.075 42.406.249 3.755.373 6.214.363 1.164.162 3.025.877 2.461.728 4.477.219 1.927.662 676.055 7.084.050 6.053.189 21.045.707 4.557.126 73.923.356 0 11.230.778 0

458.996 18.802.892 11.079.450 7.631.992 3.561.329 8.249.533 25.844.827 8.036.359 4.685.397 2.601.421 14.799.148 2.670.157 12.813.108 13.774.619 170.611.293 0 7.680.199 9.904.870
59.217 5.864.228 1.745.305 387.711 2.159.852 1.867.047 4.533.267 850.650 514.998 0 2.741.294 0 1.507.037 3.805.240 48.113.765 0 2.673.199 0

2.607.301 7.740.610 4.500.373 2.521.549 2.541.205 2.883.339 2.641.282 2.065.537 4.091.878 0 17.209.857 1.680.592 9.313.500 0 70.150.469 0 2.383.975 1.678.938
2.134 973.730 762.764 56.852 27.101 1.693.460 668.395 252.605 489.067 0 0 64.209 511.381 0 10.174.606 0 296.820 0

53.732 1.127.749 260.935 20.239 294.727 374.467 220.292 24.470 133.756 0 519.586 0 1.404.947 411.287 26.667.477 0 182.343 0
1.043.795 3.377.621 1.473.566 1.565.541 246.589 443.364 774.043 91.451 733.462 0 0 2.530.222 2.567.189 398.808 21.030.320 0 414.985 0

45.211 1.514.658 1.081.140 312.748 312.844 730.540 188.575 637.020 342.865 0 1.154.706 407.158 2.840.612 503.848 19.295.709 0 574.047 0
60.176 4.011.835 297.795 1.334.949 943.082 758.150 477.790 646.038 851.074 0 987.110 860.621 4.493.159 927.846 17.291.056 0 395.718 0

6.743.392 19.137.081 6.916.928 2.324.993 8.224.806 7.250.239 2.481.562 8.911.004 3.019.482 100.566 13.477.951 2.677.435 8.295.516 8.410.174 163.529.023 0 4.455.203 2.401.150
5.369.065 7.753.392 2.579.890 1.382.479 3.458.485 2.443.352 3.454.823 7.550.036 1.965.718 182.377 6.852.370 1.313.899 5.603.826 6.194.941 86.921.275 0 2.906.311 1.185.991

193.989.459 306.351.208 56.474.469 64.536.069 5.559.071 46.504.118 24.923.312 27.076.900 18.660.028 4.352.240 166.325.212 111.804.733 524.084.166 18.170.262 1.086.953.078 430.078.898 205.120.974 44.921.064
168.998.163 257.894.373 34.063.210 57.576.041 4.390.950 33.997.438 20.616.616 19.280.900 13.195.502 1.636.881 128.579.728 104.551.437 487.911.469 15.752.673 905.503.304 366.087.166 188.440.812 43.567.333

24.991.296 48.456.835 22.411.259 6.960.028 1.168.121 12.506.680 4.306.696 7.796.000 5.464.526 2.715.359 37.745.484 7.253.296 36.172.697 2.417.589 181.449.774 63.991.732 16.680.162 1.353.731
12.166.835 44.836.558 7.672.579 5.034.954 2.480.096 7.604.156 3.844.498 6.826.721 1.204.219 914.523 14.275.391 4.021.832 14.999.144 0 152.898.396 0 5.340.288 1.006.876

8.491.245 9.017.149 602.024 890.219 99.438 914.310 153.554 1.535.040 71.254 0 2.829.239 543.775 1.846.124 0 29.102.972 0 302.646 0
438.728 1.959.507 223.052 335.022 210.325 565.174 806.397 615.475 -66.219 0 925.909 788.129 2.712.403 0 16.653.189 1.685.066 285.648 0

1.746.448 5.632.893 731.699 985.193 659.603 467.784 202.323 1.373.235 169.397 0 1.561.928 1.116.316 3.510.764 0 31.701.103 6.949.782 1.368.225 0
211.447 4.189.845 424.544 565.317 214.053 435.478 343.569 651.641 202.678 0 1.129.962 413.737 3.853.795 991.844 15.612.074 0 561.312 0

1.278.967 24.037.164 5.691.260 2.259.203 1.296.677 5.221.410 2.338.655 2.651.330 827.109 0 7.828.353 1.159.875 3.076.058 2.644.850 59.829.058 0 2.822.457 876.399
16.181.482 37.449.109 11.455.803 7.938.050 4.160.748 10.896.890 3.212.955 9.854.908 3.603.123 0 9.103.163 9.528.974 16.176.824 0 246.394.228 0 8.788.870 989.312
16.181.482 37.449.109 11.455.803 7.938.050 4.160.748 10.896.890 3.212.955 9.854.908 3.603.123 0 9.103.163 9.528.974 16.176.824 0 246.394.228 0 8.788.870 989.312

Valor acrescentado bruto (€) das empresas por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Actividade económica (CAE Rev. 3); Anual - INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas

Centro
Baixo Vouga
Baixo Mondego

Localização geográfica 
(NUTS - 2002)

Douro
Alto Trás-os-Montes

Ave
Grande Porto
Tâmega
Entre Douro e  Vouga

Norte
Minho-Lima
Cávado

Pinhal Interior Sul
Serra da Estre la
Beira Interior Norte

Pinhal Litoral
Pinhal Interior Norte
Dão-Lafões

Valor acrescentado bruto (€) das empresas por Localização geográfica (NUTS - 2002) e  Actividade económica (CAE Rev. 3); 2009

Lezíria do Tejo
Algarve
Algarve

Alto Alentejo
Alentejo Central
Baixo Alentejo

Península de  Setúbal
Alentejo
Alentejo Litoral

Médio Tejo
Lisboa
Grande Lisboa

Beira Interior Sul
Cova da Beira
Oeste



 

 

Tabela 12 - Pessoal ao Serviço das empresas para as Actividades Económicas relacionadas com a Reabilitação Urbana, por NUTS 
III 

Quadro extraído em 06 de Agosto de 2011 de http://www.ine.pt  

Actividades 
de 

arquitectura

Actividades 
de  

colocação 
de  

coberturas

Actividades 
de 

engenharia 
e  técnicas 

afins

Comércio 
por grosso 

de máquinas 
para a 

indústria 
extractiva, 

construção e  
engenharia 

civil

Construção 
de  edifícios 

(residenciais 
e  não 

residenciais)

Construção 
de outras 
obras de  

engenharia 
civil, n.e .

Estucagem

Fabricação de  
outras obras 

de  carpintaria 
para a 

construção

Instalação 
de 

canalizações

Instalação de  
climatização

Instalação 
e léctrica

Montagem 
de 

trabalhos 
de 

carpintaria 
e de  

caixilharia

O utras 
actividades  

especializadas 
de  construção 
diversas, n.e .

O utras 
actividades 

de  
acabament

o em 
edifícios

O utras 
instalações 

em 
construções

Pintura e  
colocação 
de  vidros

Promoção 
imobiliári

a 
(desenvolv
imento de  
projectos 

de  
edifícios)

Revestimento 
de  

pavimentos e  
de  paredes

Norte 4.064 242 11.268 631 86.232 12.008 1.441 5.978 6.011 2.616 11.742 5.953 5.225 4.036 3.902 2.749 2.095 4.102

Centro 1.969 215 7.302 438 50.604 5.593 2.242 3.740 2.806 1.314 7.635 3.038 4.235 2.451 2.731 3.504 543 2.969

Lisboa 6.634 215 17.625 1.033 48.141 14.045 710 1.237 3.513 2.608 12.895 3.607 6.066 1.713 6.512 2.554 2.730 1.898

Alentejo 535 43 1.532 52 12.215 0 257 0 506 266 2.299 686 804 278 413 743 244 342

Algarve 729 0 1.445 48 15.911 0 369 0 865 411 2.042 923 779 460 540 1.156 612 312

Minho-Lima 206 9 492 40 6.572 712 208 658 429 77 1.200 482 346 684 267 349 70 425

Cávado 368 11 1.054 72 15.299 0 309 759 851 339 1.963 1.174 916 706 467 632 211 608

Ave 354 55 711 30 8.643 0 274 831 875 246 1.347 639 613 444 350 329 144 610

Grande Porto 2.584 65 6.761 363 19.684 2.121 270 1.479 2.212 1.218 4.166 1.752 1.942 1.036 1.969 975 1.313 1.187

Tâmega 209 90 635 91 23.612 0 187 859 789 426 1.641 1.316 697 404 263 165 132 598

Entre Douro e Vouga 133 0 480 0 4.944 0 53 1.045 464 172 645 334 249 224 273 130 140 300

Douro 113 0 596 0 4.475 495 63 162 180 53 341 123 95 209 190 51 36 113

Alto Trás-os-Montes 97 0 539 0 3.003 614 77 185 211 85 439 133 367 329 123 118 49 261

Baixo Vouga 308 0 1.344 44 6.846 0 114 527 348 187 1.050 436 567 399 472 338 132 241

Baixo Mondego 426 31 1.642 0 5.260 0 172 366 295 242 2.046 368 379 228 662 481 82 212

Pinhal  Litoral 241 124 909 174 8.449 0 304 665 636 285 1.057 521 842 323 485 636 43 1.184

Pinhal  Interior Norte 0 0 254 0 3.901 0 209 312 129 31 434 191 158 113 144 184 22 201

Dão-Lafões 150 0 856 56 5.735 0 244 0 378 127 612 322 789 468 220 209 97 267

Pinhal  Interior Sul 24 0 59 0 1.036 0 20 0 50 12 108 107 0 53 28 71 7 51

Serra da Estre la 0 0 120 0 1.109 0 42 32 25 7 107 46 40 47 18 6 4 22

Beira Interior Norte 97 0 258 0 2.054 0 44 78 97 64 233 74 0 116 44 26 9 76

Beira Interior Sul 47 0 247 0 1.237 0 35 40 69 23 121 91 118 79 75 36 13 35

Cova da Beira 76 0 310 0 1.462 0 92 73 48 101 195 79 68 131 35 55 8 54

O este 321 9 784 104 8.445 0 629 654 501 140 1.172 568 669 315 334 907 85 349

Médio Tejo 131 22 519 46 5.070 0 337 413 230 95 500 235 385 179 214 555 41 277

Grande Lisboa 5.870 104 15.374 976 37.445 11.795 512 959 2.285 2.242 10.140 2.583 4.619 1.262 5.680 1.721 2.342 1.466

Península de  Setúbal 764 111 2.251 57 10.696 2.250 198 278 1.228 366 2.755 1.024 1.447 451 832 833 388 432

Alentejo Litoral 60 0 185 0 1.994 0 24 0 59 44 492 111 178 27 33 115 83 17

Alto Alentejo 79 0 277 0 1.764 118 23 0 41 21 156 60 86 44 27 78 37 82

Alentejo Central 170 0 425 0 2.788 356 60 0 65 37 379 116 135 29 107 163 42 44

Baixo Alentejo 69 0 278 0 1.659 0 29 86 53 44 256 89 93 62 61 103 35 55

Lezíria do Tejo 157 0 367 44 4.010 0 121 271 288 120 1.016 310 312 116 185 284 47 144

Algarve 729 0 1.445 48 15.911 0 369 0 865 411 2.042 923 779 460 540 1.156 612 312

Pessoal ao serviço (N.º) das empresas por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Actividade económica (CAE Rev. 3); Anual - INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas

Localização geográfica 
(NUTS - 2002)

Pessoal ao serviço (N.º) das empresas por Local ização geográfica (NUTS - 2002) e  Actividade económica (CAE Rev. 3); 2009



 

 

Anexo 2: Quocientes de Localização24
 

 

Tabela 13 - Quocientes de Localização por NUTS II - Pessoal ao Serviço das Empresas (2009) para as actividades relacionadas com 
a Reabilitação Urbana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Cálculos elaborados pela autora. 

Quo c ie nte s  de  
Lo c a liza ç ã o

F a bric a ç ã o  
de  o utra s  
o bra s  de  

c a rpinta ria  
pa ra  a  

c o ns truç ã o

C o ns truç ã o  
de  e dif í c io s  

(re s ide nc ia is  
e  nã o  

re s ide nc ia is )

C o ns truç ã o  
de  o utra s  
o bra s  de  

e ng e nha ria  
c iv il,  n.e .

Ins ta la ç ã o  
de  

c a na liza ç õ e s

Outra s  
ins ta la ç õ e s  

e m  
c o ns truç õ e s

Outra s  
a c t iv ida de s   

e s pe c ia liza da s  
de  c o ns truç ã o  
d iv e rs a s , n .e .

C o m é rc io  
po r g ro s s o  

de  m á quina s  
pa ra  a  

indús tria  
e xtra c t iv a , 

c o ns truç ã o  e  
e ng e nha ria  

c iv il

P ro m o ç ã o  
im o biliá ria  

(de s e nv o lv im e nto  
de  pro je c to s  de  

e dif í c io s )

Ins ta la ç ã o  
e lé c tric a

Es tuc a g e m

M o nta g e m  
de  

tra ba lho s  
de  

c a rpinta ria  
e  de  

c a ixilha ria

R e v e s t im e nto  
de  

pa v im e nto s  e  
de  pa re de s

P intura  e  
c o lo c a ç ã o  
de  v idro s

Outra s  
a c t iv ida de s  

de  
a c a ba m e nto  
e m  e dif í c io s

Ins ta la ç ã o  
de  

c lim a t iza ç ã o

A c t iv ida de s  
de  

c o lo c a ç ã o  
de  

c o be rtura s

A c t iv ida de s  
de  

a rquite c tura

A c tiv ida de s  
de  

e ng e nha ria  
e  té c nic a s  

a f ins

M é dia

Norte 1,59 1,18 1,11 1,28 0,81 0,89 0,84 0,98 0,94 0,84 1,22 1,25 0,75 1,32 1,06 0,99 0,85 0,84 1,04

Centro 1,79 1,24 0,93 1,07 1,01 1,30 1,04 0,46 1,09 2,34 1,12 1,62 1,71 1,44 0,95 1,58 0,74 0,98 1,25

Lisboa 0,30 0,60 1,18 0,68 1,23 0,94 1,25 1,17 0,94 0,38 0,68 0,53 0,64 0,51 0,96 0,80 1,27 1,20 0,85

Alentejo 0,00 1,20 0,00 0,77 0,61 0,98 0,49 0,82 1,31 1,07 1,01 0,74 1,45 0,65 0,77 1,26 0,80 0,82 0,82

Algarve 0,00 1,72 0,00 1,45 0,88 1,05 0,50 2,27 1,29 1,69 1,50 0,75 2,49 1,19 1,31 0,00 1,21 0,85 1,12



 

 

 

Tabela 14 - Quocientes de Localização por NUTS III - Pessoal ao Serviço das Empresas (2009) para as actividades relacionadas 
com a Reabilitação Urbana 

 

 

Q uo c ie n te s  de  
Lo c a liza ç ã o

A c t iv ida de s  
de  

a rquite c tura

A c t iv ida de s  
de  

c o lo c a ç ã o  
de  

c o be rtura s

A c tiv ida de s  
de  

e ng e nha ria  e  
t é c nic a s  

a f ins

C o m é rc io  
po r g ro s s o  

de  m á quina s  
pa ra  a  

indús tria  
e xtra c t iv a , 
c o ns truç ã o  

e  
e ng e nha ria  

c iv il

C o ns truç ã o  
de  e dif í c io s  

(re s ide nc ia is  
e  nã o  

re s ide nc ia is )

C o ns truç ã o  
de  o utra s  
o bra s  de  

e ng e nha ria  
c iv il, n .e .

E s tuc a g e m

F a bric a ç ã o  
de  o u tra s  
o bra s  de  

c a rpin ta ria  
pa ra  a  

c o ns truç ã o

Ins ta la ç ã o  
de  

c a na liza ç õ e s

Ins ta la ç ã o  
de  

c lim a t iza ç ã o

Ins ta la ç ã o  
e lé c tric a

M o nta g e m  
de  

t ra ba lho s  
de  

c a rp in ta ria  
e  de  

c a ixilha ria

Outra s  
a c tiv ida de s   

e s pe c ia liza da s  
de  c o ns truç ã o  
d iv e rs a s , n .e .

O utra s  
a c tiv ida de s  

de  
a c a ba m e nto  
e m  e dif í c io s

Outra s  
in s ta la ç õ e s  

e m  
c o ns truç õ e s

P intura  e  
c o lo c a ç ã o  
de  v idro s

P ro m o ç ã o  
im o biliá ria  

(de s e nv o lv im e nto  
de  pro je c to s  de  

e dif í c io s )

R e v e s tim e nto  
de  

pa v im e nto s  e  
de  pa re de s

M é dia

Minho-Lima 0,79 0,76 0,67 0,99 1,64 2,05 2,20 3,26 1,67 0,57 1,74 1,80 1,09 4,07 1,01 1,73 0,60 2,35 1,61

Cávado 0,68 0,44 0,68 0,85 1,83 0,00 1,57 1,80 1,58 1,19 1,36 2,10 1,38 2,01 0,84 1,50 0,86 1,61 1,24

Ave 0,50 1,70 0,35 0,27 0,79 0,00 1,07 1,51 1,25 0,67 0,72 0,88 0,71 0,97 0,48 0,60 0,45 1,24 0,79

Grande  Porto 1,32 0,73 1,22 1,20 0,65 0,81 0,38 0,97 1,14 1,19 0,80 0,87 0,81 0,82 0,99 0,64 1,49 0,87 0,94

Tâmega 0,33 3,08 0,35 0,92 2,40 0,00 0,81 1,73 1,25 1,28 0,97 2,00 0,89 0,98 0,40 0,33 0,46 1,34 1,08

Entre  Douro e  
Vouga

0,33 0,00 0,42 0,00 0,80 0,00 0,36 3,35 1,16 0,82 0,61 0,81 0,51 0,86 0,67 0,42 0,77 1,07 0,72

Douro 0,78 0,00 1,44 0,00 1,99 2,54 1,19 1,43 1,25 0,70 0,88 0,82 0,53 2,22 1,28 0,45 0,55 1,11 1,07

Alto Trás-os-
Montes

0,70 0,00 1,36 0,00 1,40 3,30 1,52 1,71 1,53 1,17 1,19 0,93 2,15 3,65 0,87 1,09 0,78 2,69 1,45

Baixo Vouga 0,62 0,00 0,95 0,57 0,89 0,00 0,63 1,36 0,71 0,72 0,80 0,85 0,93 1,24 0,93 0,88 0,59 0,70 0,74

Baixo Mondego 1,14 1,81 1,54 0,00 0,91 0,00 1,26 1,25 0,79 1,23 2,05 0,95 0,83 0,94 1,73 1,65 0,48 0,81 1,08

Pinhal Litoral 0,62 7,02 0,83 2,90 1,42 0,00 2,16 2,21 1,66 1,41 1,03 1,31 1,78 1,29 1,23 2,12 0,25 4,40 1,87

Pinhal Interior 
Norte

0,00 0,00 0,76 0,00 2,13 0,00 4,85 3,39 1,10 0,50 1,38 1,57 1,09 1,47 1,19 2,00 0,41 2,43 1,35

Dão-Lafões 0,57 0,00 1,14 1,36 1,40 0,00 2,53 0,00 1,44 0,92 0,87 1,18 2,43 2,73 0,81 1,02 0,81 1,45 1,15

Pinhal Interior 
Sul

0,78 0,00 0,68 0,00 2,18 0,00 1,79 0,00 1,64 0,75 1,32 3,38 0,00 2,66 0,89 2,97 0,50 2,38 1,22

Serra da Estre la 0,00 0,00 1,33 0,00 2,26 0,00 3,63 1,29 0,79 0,42 1,27 1,40 1,03 2,28 0,55 0,24 0,28 0,99 0,99

Beira Interior 
Norte

1,16 0,00 1,08 0,00 1,59 0,00 1,44 1,20 1,17 1,46 1,05 0,86 0,00 2,14 0,51 0,40 0,24 1,30 0,87

Beira Interior 
Sul

0,83 0,00 1,53 0,00 1,40 0,00 1,69 0,90 1,22 0,77 0,80 1,55 1,69 2,14 1,29 0,81 0,51 0,88 1,00

Cova da Beira 0,90 0,00 1,29 0,00 1,11 0,00 2,98 1,11 0,57 2,27 0,87 0,90 0,65 2,38 0,40 0,83 0,21 0,91 0,97

O este 0,80 0,49 0,69 1,67 1,36 0,00 4,31 2,10 1,26 0,67 1,10 1,37 1,36 1,21 0,81 2,91 0,47 1,25 1,32

Médio Tejo 0,56 2,06 0,78 1,27 1,40 0,00 3,96 2,27 0,99 0,78 0,81 0,98 1,35 1,18 0,90 3,06 0,39 1,70 1,36

Grande  Lisboa 1,29 0,50 1,19 1,38 0,53 1,94 0,31 0,27 0,51 0,94 0,84 0,55 0,83 0,43 1,22 0,49 1,14 0,46 0,82

Península de 
Setúbal

1,02 3,23 1,05 0,49 0,92 2,23 0,72 0,47 1,64 0,93 1,38 1,32 1,57 0,93 1,08 1,43 1,14 0,82 1,24

Alentejo Litoral 0,82 0,00 0,89 0,00 1,77 0,00 0,90 0,00 0,81 1,15 2,54 1,48 1,99 0,57 0,44 2,03 2,52 0,33 1,01

Alto Alentejo 1,01 0,00 1,25 0,00 1,46 1,13 0,81 0,00 0,53 0,51 0,75 0,75 0,90 0,87 0,34 1,29 1,05 1,50 0,79

Alentejo 
Central

1,43 0,00 1,26 0,00 1,52 2,24 1,39 0,00 0,55 0,60 1,20 0,95 0,93 0,38 0,88 1,77 0,78 0,53 0,91

Baixo Alentejo 0,85 0,00 1,20 0,00 1,32 0,00 0,98 1,36 0,66 1,03 1,18 1,06 0,93 1,18 0,73 1,63 0,95 0,97 0,89

Lezíria do Tejo 0,84 0,00 0,69 1,51 1,39 0,00 1,78 1,86 1,55 1,23 2,04 1,61 1,36 0,96 0,97 1,95 0,56 1,10 1,19

Algarve 1,19 0,00 0,83 0,50 1,68 0,00 1,66 0,00 1,42 1,28 1,26 1,46 1,04 1,16 0,86 2,43 2,22 0,73 1,10



 

 

Tabela 15 - Quocientes de Localização por NUTS II - VAB (2009) para as actividades relacionadas com a Reabilitação Urbana – 
Agregação de NUTS II 

 

 

Quo c ie nt e s  de  
lo c a liza ç ã o

P ro m o ç ã o  
im o biliá ria  

( de s e nv o lv im e nto  
de  pro je c to s  de  

e dif í c io s )

Ins ta la ç ã o  
e lé c tric a

Ins ta la ç ã o  de  
c a na liza ç õ e s

Ins ta la ç ã o  de  
c lim a t iza ç ã o

Es tuc a g e m

M o nta g e m  
de  

t ra ba lho s  
de  

c a rpint a ria  
e  de  

c a ixilha ria

R e v e s t im e nt
o  de  

pa v im e nto s  e  
de  pa re de s

P intura  e  
c o lo c a ç ã o  
de  v idro s

Out ra s  
a c t iv ida de s  

de  
a c a ba m e nt o  
e m  e dif í c io s

A c t iv ida de s  
de  

c o lo c a ç ã o  
de  

c o be rt ura s

Out ra s  
a c t iv ida de s   
e s pe c ia liza

da s  de  
c o ns t ruç ã o  

d iv e rs a s ,  
n .e .

A c t iv ida de s  
de  

a rquite c tura

A c t iv ida de s  
de  e ng e nha ria  

e  t é c nic a s  
a f ins

F a bric a ç ã o  
de  o utra s  
o bra s  de  

c a rpinta ria  
pa ra  a  

c o ns t ruç ã o

C o ns truç ã o  
de  e dif í c io s  

( re s ide nc ia is  
e  nã o  

re s ide nc ia is )

C o ns truç ã
o  de  o utra s  

o bra s  de  
e ng e nha ria  

c iv il,  n .e .

Outra s  
ins ta la ç õ e s  

e m  
c o ns truç õ e

s

C o m é rc io  
po r g ro s s o  

de  
m á quina s  

pa ra  a  
indús t ria  

e xtra c t iv a , 
c o ns truç ã o  

e  
e ng e nha ria  

c iv il

M é dia

Norte  + Centro 0,83 1,04 1,39 1,15 1,69 1,39 1,70 1,35 1,59 1,39 1,09 0,86 0,80 1,98 1,35 1,05 0,80 1,08 1,25

Lisboa 1,13 0,87 0,59 0,84 0,23 0,56 0,39 0,51 0,48 0,65 0,93 1,14 1,25 0,25 0,60 1,10 1,24 1,03 0,77

Alentejo 0,86 1,55 0,97 0,80 1,26 1,12 0,73 1,56 0,37 1,66 0,97 0,50 0,44 0,00 1,03 0,00 0,39 0,28 0,80

Algarve 1,57 1,78 1,98 1,71 2,90 2,18 0,83 3,07 1,53 0,00 0,84 1,61 0,64 0,00 2,27 0,00 0,88 0,37 1,34



 

 

Tabela 16 – Quocientes de Localização por NUTS III - VAB (2009) para as actividades relacionadas com a Reabilitação Urbana – 
Agregação de NUTS III 

 

 

Q uocientes de 
Localização

P ro m o ç ã o  
im o b iliá ria  

(d e s e n v o lv im e n to  
d e  pro je c to s  d e  

e d ifí c io s )

Ins ta la ç ã o  
e lé c tric a

Ins ta la ç ã o  de  
c a na liza ç õ e s

In s ta la ç ã o  
de  

c lim a tiza ç ã o
E s tuc a g e m

M o n ta g e m  
de  

t ra b a lho s  
de  

c a rp inta ria  
e  d e  

c a ixilh a ria

R e v e s t im e n to  
de  

p a v im e nto s  e  
de  p a re d e s

P intu ra  e  
c o lo c a ç ã o  
de  v idro s

O utra s  
a c t iv id a de s  

de  
a c a b a m e nto  
e m  e dif í c io s

A c t iv ida de s  
d e  

c o lo c a ç ã o  
d e  

c o b e rtu ra s

Outra s  
a c tiv id a d e s   
e s pe c ia liza

da s  de  
c o ns truç ã o  

d iv e rs a s ,  
n.e .

A c tiv id a d e s  
de  

a rq uite c tu ra

A c tiv id a d e s  
de  

e n g e nh a ria  
e  t é c n ic a s  

a f in s

F a bric a ç ã o  
de  o utra s  
o bra s  de  

c a rp inta ria  
pa ra  a  

c o ns tru ç ã o

C o ns truç ã o  
d e  e d if í c io s  

( re s id e n c ia is  
e  nã o  

re s ide nc ia is )

C o ns truç ã o  
d e  o u tra s  
o bra s  d e  

e n g e nha ria  
c iv il,  n.e .

Outra s  
in s ta la ç õ e s  

e m  
c o ns truç õ e s

C o m é rc io  
p o r g ro s s o  

de  
m á qu ina s  

p a ra  a  
ind ús tria  

e xtra c tiv a ,  
c o n s truç ã o  

e  
e ng e n ha ria  

c iv il

M é dia

Minho-Lima + Cávado 
+ Ave + Grande  Porto + 
Entre Douro e Vouga + 
Baixo Vouga

1,09 0,92 1,35 1,08 0,81 1,29 1,19 0,99 1,31 0,69 0,91 0,98 0,89 1,80 1,08 0,38 0,84 0,99 1,03

Tâmega 0,44 1,28 1,68 1,76 1,27 2,82 2,04 0,50 1,60 5,15 1,18 0,29 0,25 2,34 3,03 0,00 0,34 1,21 1,51

Douro 0,24 0,78 1,91 0,60 1,98 0,54 1,04 0,21 4,88 0,00 0,79 0,64 1,95 1,44 2,12 2,51 0,85 0,00 1,25

Alto Trás-os-Montes 0,52 1,21 1,23 1,10 1,40 0,65 4,34 0,78 4,08 0,00 1,90 0,57 0,65 1,05 1,31 3,24 1,38 0,00 1,41

Baixo Mondego 0,22 2,39 0,77 1,60 0,97 0,72 0,76 1,66 0,98 2,31 0,79 1,22 1,00 1,27 0,81 0,00 1,34 0,00 1,05

Pinhal Litoral 0,05 1,05 2,24 1,93 2,91 1,94 7,85 2,94 2,34 8,77 1,62 0,53 0,60 3,79 1,85 0,00 0,91 4,44 2,54

Pinhal Interior Norte 0,03 1,30 1,41 0,39 7,03 1,75 5,49 1,24 1,02 0,00 1,20 0,00 0,28 4,17 2,07 0,00 1,26 0,00 1,59

Dão-Lafões 0,46 0,67 1,43 1,00 3,25 1,06 1,26 1,18 3,20 0,00 2,95 0,52 0,68 0,00 1,19 0,00 0,44 1,18 1,14

Pinhal Interior Sul 0,00 1,00 2,86 0,27 0,41 7,37 3,76 1,71 4,52 0,00 0,00 0,24 0,44 0,00 2,04 0,00 0,65 0,00 1,40

Serra da Estrela 0,11 1,12 0,94 0,09 4,30 1,57 1,19 0,16 1,19 0,00 1,02 0,00 1,17 2,02 5,15 0,00 0,38 0,00 1,13

Beira Interior Norte 0,74 1,17 1,86 2,47 1,26 0,65 1,47 0,21 2,28 0,00 0,00 3,14 0,75 0,68 1,42 0,00 0,31 0,00 1,02

Beira Interior Sul 0,06 0,92 2,38 0,86 2,78 1,87 0,62 2,53 1,86 0,00 1,38 0,88 1,44 1,51 2,27 0,00 0,74 0,00 1,23

Cova da Beira 0,04 1,38 0,37 2,10 4,77 1,11 0,90 1,46 2,63 0,00 0,67 1,06 1,30 1,58 1,16 0,00 0,29 0,00 1,16

O este 0,89 1,24 1,63 0,69 7,84 1,99 0,88 3,80 1,76 0,40 1,72 0,62 0,45 2,70 2,06 0,00 0,61 1,26 1,70

Médio Tejo 1,03 0,73 0,88 0,59 4,75 0,97 1,77 4,64 1,65 1,03 1,26 0,44 0,44 2,87 1,58 0,00 0,58 0,89 1,45

Grande Lisboa 1,06 0,79 0,38 0,80 0,20 0,44 0,34 0,39 0,36 0,30 0,78 1,14 1,25 0,24 0,54 1,57 1,22 1,08 0,72

Península de  Setúbal 1,57 1,49 2,51 0,97 0,53 1,63 0,72 1,58 1,51 5,06 2,29 0,80 0,93 0,37 1,08 2,75 1,09 0,34 1,51

Alentejo Litoral 4,98 2,59 0,63 1,17 0,42 1,11 0,24 2,90 0,18 0,00 1,60 0,56 0,44 0,00 1,63 0,00 0,18 0,00 1,04

Alto Alentejo 0,30 0,65 0,27 0,50 1,02 0,79 1,45 1,34 -0,20 0,00 0,60 0,93 0,75 0,00 1,07 0,78 0,20 0,00 0,58

Alentejo Central 0,97 1,54 0,73 1,23 2,65 0,54 0,30 2,47 0,42 0,00 0,84 1,09 0,80 0,00 1,68 2,66 0,79 0,00 1,04

Baixo Alentejo 0,09 0,91 0,34 0,56 0,68 0,40 0,41 0,93 0,40 0,00 0,48 0,32 0,70 1,07 0,66 0,00 0,26 0,00 0,46

Lezíria do Tejo 0,35 3,20 2,76 1,37 2,53 2,94 1,70 2,32 0,99 0,00 2,05 0,55 0,34 1,74 1,55 0,00 0,80 0,94 1,45

Algarve 1,53 1,73 1,93 1,67 2,82 2,13 0,81 3,00 1,50 0,00 0,83 1,58 0,63 0,00 2,22 0,00 0,86 0,37 1,31



 

 

Anexo 3: Questionário/Guião de Entrevista  
 

Tema: Cluster da Reabilitação Urbana na Região do Norte 

Objectivo: A dissertação que me encontro a desenvolver tem como objectivo analisar os clusters 

enquanto instrumentos que contribuem para gerar sinergias entre os diversos agentes e 

actividades económicas, potenciando um desenvolvimento económico mais sustentado.  

Pela vasta aplicabilidade do conceito de cluster, este trabalho vai focar-se, sectorialmente, na 

Reabilitação Urbana e, espacialmente, na Região do Norte de Portugal.  

Pretende-se, em última instância, aferir se existem condições para a criação de um Cluster da 

Reabilitação Urbana nesta Região, tentando, para isso, conhecer a concentração de actividades 

económicas que se relacionam com a Reabilitação Urbana e perceber, caso exista, a interacção 

entre os diferentes agentes. 

O trabalho desenvolvido até ao momento permitiu-me identificar as entidades que abaixo 

apresento como sendo das mais activas no sector da Reabilitação Urbana na Região do Norte: 

• Câmara Municipal do Porto 

• Porto Vivo, SRU 

• Lucio’s 

• IGESPAR 

• Universidade do Porto 

• ADDICT 

• AdEPorto 

• Fundação da Juventude 

• Proprietários Individuais 

 

De forma a perceber se existe interacção entre os principais agentes económicos do sector da 

Reabilitação Urbana e quais são os principais objectivos dessa interacção, optei por elaborar um 

questionário, ao qual lhe pedia o favor de responder, se possível até 10 de Setembro. Será uma 

óptima ajuda para o meu trabalho. Desde já agradeço a resposta. O Questionário encontra-se na 

página seguinte.   



 

 

Questionário 
 

1. Há interacção entre as entidades acima referenciadas?  

 

 

 

 

2. O objectivo desta interacção é, exclusivamente, de natureza comercial? Se não, indique quais 

são os objectivos da interacção entre os agentes (designadamente, trocas de informação e 

conhecimento, desenvolvimento de projectos de I&D e de projectos em parceria, ou outra), 

exemplificando sempre que possível. 

 

 

 

 

3. Na sua opinião há mais alguma entidade que se destaque no sector da Reabilitação Urbana e 

que não tenha sido contemplada neste conjunto? Se sim, exemplifique. 

 

 

 

 

4. A interacção entre estas entidades está circunscrita a um determinado espaço territorial ou 

está dispersa? Exemplifique se possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Ultimamente, têm saído nos jornais várias notícias sobre a criação de um Cluster da 

Reabilitação Urbana em Portugal. Acha que existem condições para se avançar nesse 

sentido?  

 

 

 

6. Que actividades económicas constituiriam esse Cluster? 

 

 

 

 

Muito obrigada.  

 

 

 

 



 

 

Anexo 4: Actividades Económicas presentes nos documentos sobre os 
Clusters da Construção 
 

Tabela 17 - Definição do Mega-cluster da Construção na Dinamarca 

 

Fonte: (OCDE, 2001)



 

 

Tabela 18 - Definição do Cluster da Construção na Holanda 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fonte: (OCDE, 2001) 

  



 

 

Tabela 19 - Definição do Cluster da Construção na Suíça 

 



 

 

 

 

 

Fonte: (OCDE, 2001) 

 

  



 

 

Tabela 20 - Definição do Cluster da Construção em Maryland (Estados Unidos da 
América): 

 

 

 

Fonte: (Maryland Department of Labor, Licensing and Regulation, 2004) 

 

 

 

 

 

 


