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INTRODUÇÃO

A presente publicação é uma das componentes do projecto “O QCA III e os Espaços

Rurais”, co-financiado pelo Programa Operacional Assistência Técnica do QCA III e pelo

Gabinete de Planeamento e Política Agro-Alimentar (GPPAA). A sua realização é fruto de uma

parceria entre o GPPAA e o Observatório do QCA III, tendo beneficiado do apoio científico de

Teresa Dias (GPPAA), Fernando Oliveira Baptista (ISA), João Ferrão (ICS), Joaquim Rolo

(INIAP), Teresa Pinto Correia (Universidade de Évora) e Vítor Barros (INIAP), a quem muito

agradecemos. Um agradecimento ainda para Francisco Cordovil e José Lima Santos, que

enquanto directores, respectivamente, da Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional e do

GPPAA, lançaram o projecto.

i. A Publicação no Projecto “O QCA III e os Espaços Rurais”: síntese do projecto

i.1. Utilidade e fundamento: as preocupações regionais e sub-regionais no QCA III e a

necessidade de acompanhamento a um nível sub-regional, com ênfase no eixo agro-rural

O projecto “O QCA III e os Espaços Rurais” tem como objectivo central o

acompanhamento da execução do QCA III ao nível do concelho, através de um instrumento de

análise centrado nas problemáticas do desenvolvimento económico e social do território, no

papel que o eixo agro-rural aí pode desempenhar e nas consequências, para Portugal, da

diminuição da ocupação agrícola, que pode arrastar, como tem sucedido, um acentuado êxodo

rural de reflexos negativos (desertificação, deterioração ambiental e paisagística, perda de

identidades culturais). Visa proporcionar às estruturas de gestão e acompanhamento do QCA um

meio que lhes permitirá, ao longo de toda a segunda metade do período de execução do

Quadro, apreciar a consistência dos investimentos executados face às necessidades e
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potencialidades dos diversos espaços e, consequentemente, fundamentar eventuais

reorientações nas medidas dos Programas Operacionais.

As razões que fundamentam a realização deste projecto decorrem do reconhecimento das

dificuldades que a divisão do território em regiões NUTS de nível II poderá suscitar. De facto,

apesar de constituir o nível de referência nas componentes regionais da gestão, do

acompanhamento e da avaliação das intervenções operacionais, a região NUTS II obriga a uma

focagem no espaço territorial que reveste uma amplitude, porventura, excessiva e desajustada à

necessidade de abordar determinadas temáticas. Trata-se de uma questão que ressalta da

própria formulação de objectivos e estratégia do terceiro Quadro Comunitário de Apoio.

O QCA III para Portugal pretende dar um contributo para a promoção de um

desenvolvimento harmonioso, equilibrado e sustentável das actividades económicas, o

desenvolvimento do emprego e dos recursos humanos, a protecção e a melhoria do ambiente e

a eliminação das desigualdades. Para Portugal, este contributo é de extrema importância,

nomeadamente, para dar resposta aos seis “problemas de desenvolvimento ” que, segundo o

texto do QCA, o país ainda enfrenta: Produtividade; Situação Periférica; Sistema de Transportes;

Assimetrias Regionais; Rede Urbana; Fragilidade Estrutural da Agricultura. Entre estes,

assumem clara natureza espacial os problemas que decorrem das assimetrias regionais e

das fragilidades reveladas pelo tecido agrícola que se observam na extensa parte do território

português formada pela área agro-florestal.

i.1.1. Assimetrias regionais

As assimetrias regionais existentes, demasiado marcadas no território nacional, integram-

se nas preocupações da Comissão1, que considera “o equilíbrio no desenvolvimento territorial,

como requisito para a articulação das políticas concretizadas e como exigência para o

                                                         
1 “Orientações para programas no período de 2000 a 2006", que os Estados-membros deviam considerar na
elaboração dos seus PDR (COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO COM/99/0344).
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estabelecimento de parcerias eficazes e actuantes”. O texto do QCA III refere que “a população

encontra-se em regressão natural na quase totalidade das unidades territoriais do interior do

país, e esta redução é acompanhada do abandono de muitas pequenas aglomerações rurais.

Estes desequilíbrios implicam custos adicionais elevados, em termos de dotação em

equipamentos e infra-estruturas, numa grande parte do território nacional. Por seu lado, o

envelhecimento demográfico e o despovoamento exigem a adaptação dos equipamentos

actualmente existentes em muitas zonas do país.” Salienta-se ainda o facto de as regiões

portuguesas se encontrarem em fases muito distintas do processo de desenvolvimento, com

“significativas diferenças nas condições de vida da população, na densidade e eficiência do

tecido económico e na capacidade de oferta de emprego” e que a “elevada concentração da

indústria nacional na faixa litoral do país, entre Viana do Castelo e Setúbal, e nas áreas

metropolitanas” conduz a uma concentração elevada da população nessa área geográfica, com

especial incidência na Grande Lisboa e no Grande Porto.

O oposto deste fenómeno acontece na quase totalidade das unidades territoriais do

interior do país, onde a população se encontra em regressão, consequência de um êxodo rural,

causando o despovoamento de alguns territórios e o abandono de muitas pequenas

aglomerações rurais, criando o risco da sua desertificação. O peso dos idosos na população total

dos vários concelhos é uma pressão para a continuação destas tendências.

A persistência de disparidades regionais vincadas é, aliás, afirmada no padrão assimétrico

de investimentos que tem caracterizado a última década de intervenções operacionais em

Portugal, como observa o relatório “Dinâmicas Regionais em Portugal – Demografia e

Investimentos”2. Referindo-se aos projectos aprovados no âmbito do PEDIP (QCA II), entre 1994

e 1999, e do Programa Operacional de Economia do QCA III (até 2002), aquele estudo realça a

elevada concentração dos investimentos na faixa litoral entre Viana do Castelo e Setúbal, sendo

que essa repartição assume contornos menos extremados numa análise per capita. Na imagem

                                                         
2 Ministério das Finanças.
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que nos oferece dos anos mais recentes estão patentes características idênticas, mesmo se

ganham relevo núcleos territoriais de investimento situados no interior.

Há, pois, o risco de os próprios QCA acentuarem algumas tendências demográficas

negativas.

Face a estas considerações, torna-se evidente que o equilíbrio no desenvolvimento

territorial tem uma expressão que deve ser analisada a um nível inferior ao das NUTS II.

Figura i.1 – Assimetrias regionais

(Concelhos)

Poder de compra

2002 (País=100)

NUTS II

36,2
45,1

118,1
220,2

Variação da população

1991-2001 (%)

NUTS II

-19,1
-6,0
0,0

10,0
50,6



INTRODUÇÃO v

Nota: Descrição de indicadores e fontes no Anexo 1.

i.1.2. Agricultura e desenvolvimento rural

No reconhecimento da “fragilidade estrutural da agricultura”, o texto do QCA refere que

esta actividade é portadora de acentuados contrastes regionais: “A importância da agricultura e

silvicultura portuguesas no conjunto da economia tem vindo a diminuir, sobretudo ao longo dos

últimos dez anos. No entanto, o complexo agro-florestal detém ainda um peso considerável na

economia portuguesa, como resulta da sua contribuição para o emprego e VAB totais”, em

particular em zonas deprimidas do país. “Em Portugal, coexistem agriculturas muito

Densidade demográfica

 2001 (hab/km2)

6 a 20
20 a 100
100 a 500
500 a 2000
2000 a 5000
5000 a 7598

NUTS II

Idosos

2001 (%)

8,5
21,0
31,0
40,7

NUTS II
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diferenciadas, resultantes nomeadamente das disparidades regionais, das condições edafo-

climáticas e de certas debilidades estruturais.”

Figura i.2 – Peso da agricultura e silvicultura na economia

Continente (NUTS III) - 1999

Fonte: INE, Contas Regionais.

No conjunto, as actividades agro-florestais ocupam uma área bastante relevante do

território de Portugal continental – 73% da superfície total é ocupada por explorações agrícolas e

floresta 3.

Os agregados familiares agrícolas representam cerca de 11% da população total do

Continente, alcançando valores bastante mais elevados nas regiões agrárias de Trás-os-Montes

(44%) e da Beira Interior (32%), regiões essas consideradas como das mais desfavorecidas.

                                                         
3 Fonte: GPPAA.

Emprego (%)

Grande Lisboa (0,4%)

Lezíria do Tejo (18,2%)

Alto Trás-os-Montes (41,3%)

Regiões Agrárias

Produto (%)

Grande Lisboa (0,2%)

Pinhal Interior Norte (6,8%)

Douro (22,4%)

Regiões Agrárias
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Figura i.3 – Peso da agricultura no território

Fonte: GPPAA.

No período entre 1989 e 1999, a população residente em explorações agrícolas diminuiu,

no Continente, 37,6%. Este decréscimo foi, todavia, mais atenuado nas regiões onde o seu peso

social é maior, Trás-os-Montes, Beira Interior e Alentejo (44%, 32% e 17% da população total,

respectivamente) e nas quais a agricultura constitui uma base económica essencial.

Quadro i.1 - População agrícola - variação por região agrária

Continente - 1989 / 1999 (%)

Continente EDM BL TM BI RO ALT ALG

Pop. residente em explorações agrícolas -37,6 -46,8 -42,2 -23,0 -25,5 -42,4 -24,7 -31,4

População familiar c/ actividade agrícola -28,6 -40,5 -33,6 -13,9 -19,1 -32,7 -8,5 -17,2

Fonte: GPPAA.

População agrícola familiar na população total
Continente (Freguesias) – 1999

Regiões Agrárias

Superfície agrícola e florestal na superfície total
Continente (Concelhos) – 1999

Regiões Agrárias
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Numa perspectiva de que a agricultura desempenhe um papel no desenvolvimento

económico e social e no atenuar da tendência para o êxodo rural, a desertificação e problemas

daí resultantes, o eixo nº. 2 do QCA – Alterar o perfil produtivo em direcção às actividades

do futuro  – pretende “conciliar a modernização das actividades tradicionais na economia

portuguesa (como o sector dos produtos agrícolas), com o apoio aos sectores que têm

conhecido um crescimento apreciável e nos quais Portugal apresenta vantagens comparativas, e

ainda, quando possível, com o desenvolvimento dos sectores emergentes, como resultado das

alterações na sociedade e economia mundiais” e “promover a interacção entre o

desenvolvimento dos produtos agrícolas, através do reforço da competitividade das várias fileiras

produtivas, e o desenvolvimento dos espaços rurais enquanto espaços de oportunidades, nas

suas vertentes económicas, sociais, ambientais e culturais”. Mas o espaço agro-rural português

encerra contrastes regionais vincados, o que, novamente, obriga a uma análise deste segundo

problema de desenvolvimento a um nível inferior ao das NUTS II.

i.1.3. O concelho enquanto nível territorial da análise

Apontadas as duas principais áreas que, no QCA III, determinam os contornos espaciais

da problemática do desenvolvimento económico e social do território português – assimetrias

regionais e agricultura e desenvolvimento rural –, afigura-se pertinente o recurso à escala

analítica do concelho na abordagem que aqui se propõe desenvolver.

Uma tal opção encontra legitimidade na literatura de referência, cabendo referir, a título de

exemplo, o trabalho de Raul Lopes “Dinâmicas de Competitividade Territorial – Portugal por

referência”, em que se analisam os factores determinantes do desenvolvimento territorial

português e elege o concelho como unidade geográfica da análise. Aquele autor reconhece na

opção pelo concelho “a vantagem de constituir a única escala que torna possível fazer coincidir

unidade de análise e jurisdição territorial dotada de ‘orgãos de governo’. Para mais, quando

estes dispõem duma experiência acumulada que lhes permite reequacionar o seu papel no
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desenvolvimento e na competitividade local, como é o caso, obviamente, das Autarquias Locais

de âmbito municipal, não parece que tal vantagem seja despicienda, se não em termos analíticos

pelo menos em termos de suporte interventivo”4.

Por outro lado, justifica-se a utilização da escala concelhia por se tratar do máximo nível

que permite dotar o projecto de uma matriz informacional consistente, quer na vertente da

edificação das tipologias que lhe servem de suporte (sustentadas em diversos indicadores de

caracterização), quer na da execução do QCA III (cujos indicadores de acompanhamento e

realização são susceptíveis de quantificação ao nível do concelho).

i.2. Etapas do projecto

Remetendo para a estratégia do QCA III e para as preocupações de âmbito sub-regional

que dela emanam, em particular as assimetrias regionais e a fragilidade estrutural da agricultura,

o projecto “O QCA III e os Espaços Rurais” produzirá instrumentos metodológicos que

proporcionem uma leitura territorializada da execução do QCA ao nível concelhio, contemplando

as seguintes seis etapas:

1) Concepção de uma abordagem operacional das problemáticas sub-regionais do

QCA III, incluindo a) Vectores de objectivos QCA III de relevância territorial inferior a NUTS II; b)

Dimensões e conceitos operacionais; c) Variáveis e indicadores; d) Análise estatística (análise

factorial)

2) Identificação e diagnóstico de “Zonas de Problemáticas QCA III” (ZPQCA), incluindo

a) Agrupamento estatístico de concelhos (análise de clusters); b) Mapeamento das ZPQCA; c)

Diagnóstico das ZPQCA

                                                         
4 Lopes, p. 298.
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3) Concepção de uma abordagem operacional das potencialidades dos concelhos no

domínio agro-rural, incluindo a) Dimensões e conceitos operacionais; b) Variáveis e indicadores;

c) Análise estatística (análise factorial)

4) Identificação e diagnóstico de “Zonas de Potencialidades Agro-Rurais” (ZPAR),

incluindo a) Agrupamento estatístico de concelhos (análise de clusters); b) Mapeamento das

ZPAR; c) Diagnóstico das ZPAR

5) Consolidação do quadro de acompanhamento territorial da execução do QCA III,

incluindo a) Definição de uma zonagem baseada nas relações “problemáticas de

desenvolvimento sub-regionais – potencialidades agro-rurais – medidas do QCA III”; b)

Tratamento dos dados de execução das medidas dos Programas Operacionais do QCA III ao

nível concelhio

6) Apreciação da execução concelhia das medidas dos Programas Operacionais do

QCA III

ii. A Publicação – componente autónoma do projecto

A presente publicação, sendo uma componente do projecto, reveste-se, contudo, de

razoável autonomia em relação a ele e apresenta uma utilidade própria. Presta-se a ser usada

com objectivos diversificados, tendo como destinatários todos aqueles que se interessam pelas

questões do desenvolvimento nas suas articulações com o território, independentemente da

relação com o QCA III.

Efectivamente, como se exporá de imediato através de uma síntese descritiva da

publicação, procedeu-se, nesta, à utilização, sistematização e selecção de grande quantidade de

informação ao nível concelhio. Procurou-se apresentar esta informação, bem como as

construções analíticas efectuadas a partir dela, de modo a ser de fácil apreensão para um

público diversificado. Efectuou-se ainda uma fundamentação, passível de discussão e



INTRODUÇÃO xi

contestação, das opções metodológicas tomadas e das considerações e recomendações a que

se chegou.

Na medida em que o projecto "O QCA III e os Espaços Rurais" prevê, por motivos de

consistência na informação de base, a concepção de um módulo específico para o tratamento

das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, cujos resultados se encontravam numa fase

ainda preliminar à data da preparação deste texto, a análise que aqui se apresenta abrange

apenas o território de Portugal continental.

A anteceder a exposição dos resultados e metodologias, a publicação apresenta um

Glossário com termos que aqui assumem uma conotação particular ou estrita face ao seu

significado na língua portuguesa ou à sua utilização em publicações com âmbito similar (por

exemplo, desenvolvimento, competitividade, sustentabilidade).

Em seguida inicia-se a operacionalização para efeitos de análise das problemáticas sub-

regionais do QCA III, ou seja, a tradução destas problemáticas em variáveis conceptuais e

indicadores disponíveis no aparelho estatístico passíveis de serem usados num estudo com

base no concelho [cap. I].

Para este fim consideraram-se três grandes vectores ligados aos objectivos do QCA III –

aumento da Produtividade, melhoria da Empregabilidade e reforço da Coesão – , os quais foram

decompostos nas suas várias dimensões [I.1]. Estas deram origem à consideração de variáveis

susceptíveis de as caracterizar e conduziram à escolha dos indicadores disponíveis nas fontes

estatísticas existentes.

Com estes indicadores procedeu-se à análise factorial concelhia [I.2], o que permitiu

eliminar variáveis redundantes ou com fraco poder explicativo e agrupar as variáveis retidas em

factores. Cada factor contém um conjunto de variáveis/indicadores com ele correlacionados ao

nível concelhio e com fracas correlações com os outros factores. Deste modo, obtiveram-se os

primeiros elementos de descrição e análise concelhia, que foram designados por

Competitividade, Sustentabilidade demográfica e sectorial, Exclusão social e Desemprego
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(exclusão económica). Estes elementos permitiram analisar a consistência dos indicadores

retidos no estudo das problemáticas do QCA III [I.3].

Em seguida [cap. II], com estes indicadores efectuou-se uma análise de clusters que

conduziu ao agrupamento de concelhos em zonas razoavelmente homogéneas e bem

diferenciadas umas das outras – as Zonas de Problemáticas QCA III (ZPQCA) [II.1] – , cujo

diagnóstico se apresenta [II.2]. A três dos seis clusters obtidos deu-se a designação de

“Competitividades”, “Oportunidades” e “Desafios” e aos outros três, a designação global de

“Fragilidades”, sendo que um destes apresenta fragilidades gerais e os outros dois encerram

ainda fragilidades específicas: um, no campo da exclusão económica e, o outro, no campo da

exclusão social. O capítulo II termina com uma síntese e um conjunto de ilações [II.3].

No capítulo III inicia-se o estudo das questões ligadas ao eixo agro-rural, que se

prolongará no capítulo seguinte. Recorreu-se a uma metodologia análoga à usada para a

definição das ZPQCA.

Começou-se [III.1] por partir das potencialidades (oportunidades/ameaças) agro-rurais,

usando três vectores: Grau de ruralidade, Características e potencialidades agrícolas e

Potencialidades dos territórios. Estes foram decompostos de acordo com as dimensões

correspondentes aos domínios prioritários de intervenção do QCA III, o que deu origem ao

estudo de variáveis expressas em indicadores.

No ponto III.2 efectuou-se uma análise factorial, que conduziu à selecção das variáveis

relevantes para este estudo e ao seu agrupamento em quatro factores: Peso social da

agricultura, Atractividade da actividade agrícola, Extensificação rural e Potencialidades não

agrícolas do território. No ponto III.3 sintetizam-se as principais ilações deste capítulo.

No capítulo IV apresentam-se os clusters obtidos com os indicadores correspondentes às

variáveis retidas [IV.1] - as quatro Zonas de Potencialidades Agro-Rurais (ZPAR) "Rural social",

"Rendibilidade agrícola", "Rural misto" e "Dinâmica populacional" - e efectua-se o respectivo

diagnóstico [IV.2].
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A publicação termina com as principais conclusões [capítulo V]. Efectua-se uma síntese

das principais ilações retiradas ao longo do texto: análise das problemáticas do desenvolvimento

com expressão sub-regional e das potencialidades do eixo agro-rural neste contexto bem como

das suas inter-relações.  Em seguida, e com base nestas ilações, propõe-se uma zonagem por

região NUTS II, visando o acompanhamento da execução do QCA III (mas que poderá ter

utilizações diversas), acompanhada de uma súmula das características, necessidades e

potencialidades de cada zona no quadro das preocupações abordadas nesta publicação.



GLOSSÁRIO

A alguns termos que, do ponto de vista semântico ou do seu uso corrente em contextos

temáticos específicos, podem assumir significados diversos, foi dada nesta publicação uma

conotação particular, em geral, por motivos de simplificação da exposição ou de precisão.

Competitividade – O termo assume na publicação uma conotação própria resultante das

correlações empíricas obtidas com a análise factorial concelhia. Engloba variáveis que exprimem

a produtividade do trabalho, a variação da população, o poder de compra, os níveis de educação

e as acessibilidades. Outras variáveis ainda com uma associação relevante com este factor são

o peso dos idosos (em sentido negativo), a taxa de emprego, o crescimento do emprego e a

importância do sector terciário.

Correlação – Ligação estatística entre duas variáveis ou entre variáveis e factores.

Quando se refere que (não) há correlação significa que o coeficiente de correlação é próximo ou

superior (inferior) a 0,4 em valor absoluto.

Desenvolvimento – Considerou-se que este é o objectivo global do QCA, integrando o

aumento da produtividade, a melhoria da empregabilidade e o reforço da coesão social,

objectivos que em termos de intervenção política podem ser desdobrados nos factores

Competitividade, Sustentabilidade demográfica e sectorial, Exclusão social e Desemprego

(exclusão económica).

Dimensões – São as componentes de um vector (vd. Vector). São caracterizadas por

variáveis passíveis de quantificação indirecta.
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Exclusão económica – O termo assume na publicação uma conotação própria resultante

das correlações empíricas obtidas com a análise factorial concelhia. Estão-lhe associadas as

variáveis desemprego corrente e desemprego de longa duração, bem como, com correlações

negativas, as variáveis que exprimem a dinâmica do emprego e o crescimento demográfico.

Exclusão social - O termo assume na publicação uma conotação própria resultante das

correlações empíricas obtidas com a análise factorial concelhia. Estão-lhe associadas as

variáveis abandono escolar, pobreza e habitações degradadas.

Indicadores – São grandezas obtidas no sistema estatístico ou obtidas através de

operações aritméticas sobre essas grandezas.

Regional – Referência às regiões plano NUTS II, tal como definidas à entrada em vigor do

QCA III.

Sub-regional – Referência a unidades territoriais inferiores a NUTS II.

Sustentabilidade demográfica e sectorial - O termo assume aqui uma conotação própria

resultante das correlações empíricas obtidas com a análise factorial concelhia. Engloba

indicadores de estrutura etária e estrutura do tecido económico. Observam-se, por um lado,

correlações positivas, com este eixo, do emprego privado não agrícola, do peso da indústria e do

peso dos jovens e, por outro lado, correlações negativas, do peso da agricultura e do sector

terciário (que inclui a administração pública), do peso do emprego público, do peso dos idosos e

das condições de saneamento básico.
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Variáveis – São grandezas conceptuais que podem ser quantificadas através de

indicadores existentes no sistema estatístico. Neste texto, a cada variável foi associado um só

indicador.

Vector – Corresponde a uma problemática ou a um grupo de potencialidades territoriais,

decomponíveis em dimensões.



I. ABORDAGEM OPERACIONAL DAS PROBLEMÁTICAS SUB-REGIONAIS NO QCA III

1. Tradução dos objectivos sub-regionais do QCA III em dimensões, variáveis e indicadores

Uma leitura dos elementos estratégicos presentes nos textos do Plano de

Desenvolvimento Regional (PDR) e do Quadro Comunitário de Apoio III1, em particular a

assunção dos três domínios prioritários de intervenção Valorização do potencial humano, Apoio

à actividade produtiva e Estruturação do território, tornou possível delinear grandes objectivos

cuja prossecução deverá ser acompanhada a um nível inferior a NUTS II. Esses “objectivos sub-

regionais” podem ser sistematizados em torno de três vectores2, que designaremos por

Produtividade, Empregabilidade e Coesão.

Assinalando os domínios sobre os quais incide o QCA – as actividades, as pessoas e os

territórios –, estes vectores compreendem várias dimensões. A lógica subjacente apreende-se a

partir de três matrizes, apresentadas nas páginas seguintes (figuras I.1 a I.3), onde se inclui a

descrição do conjunto de variáveis e indicadores3 seleccionados para expressar as diversas

dimensões ao nível concelhio.

De notar que, para além dos indicadores associados especificamente a dimensões e

vectores de problemática, as matrizes contemplam indicadores de referência - PIB per capita,

densidade demográfica, estrutura etária da população e evolução do emprego -, que se

revelarão úteis no enquadramento da análise. A sua inclusão prende-se com a necessidade de

apreciar as problemáticas do QCA III (indagando acerca do modo como o Quadro Comunitário

de Apoio intervém nas questões da produtividade, empregabilidade e coesão) tendo presente o

retrato sócio-económico elementar do território, ou seja, conhecendo “onde” vivem as pessoas e

                                                         
1 Como a efectuada no Guia para a Avaliação Intercalar do QCA III (Comissão de Gestão do QCA III, 2001).
2 Estes vectores fixam as fronteiras do projecto “O QCA III e os Espaços Rurais” nas preocupações de âmbito
territorial antes delineadas (vd. Introdução), admitindo-se um tratamento menos aprofundado de questões para as
quais se encontram constituídos Grupos de Trabalho Temáticos, bem como de objectivos claramente direccionados
às áreas metropolitanas de Lisboa e Porto ou com um cariz eminentemente nacional (intensificar a integração de
Portugal no espaço ibérico e europeu, por exemplo).
3 No Anexo 1 apresentam-se em detalhe os indicadores aqui utilizados.
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“onde” é gerada a riqueza, compreendendo, também, o sentido das mudanças operadas no

quadro das economias sub-regionais ao longo do passado recente (para o que as variações da

"população residente empregada" e do "emprego" concelhio fornecem importantes pistas - vd.

nota da página I-7).

a) Produtividade

Tendo em consideração que “o objectivo geral de acréscimo da produtividade, encarado

como condição necessária da recuperação do atraso estrutural de Portugal” deverá, de acordo

com o texto do QCA, orientar as intervenções operacionais no actual período de programação,

este vector deverá ser interpretado na dupla perspectiva dos factores tangíveis e intangíveis da

produtividade, contemplando as dimensões Produtividade do trabalho, Dinâmica empresarial e

Inovação.

A noção de produtividade do trabalho aqui retida remete para a eficiência dos agentes

económicos numa óptica de custos (ligada, designadamente, à implementação de processos

organizacionais, gestionários e produtivos eficientes por parte das empresas, e ao investimento

em meios físicos de produção), a qualificação dos activos (investimento em capital humano), a

transição para sectores e actividades de alto valor acrescentado e, ainda, a capacidade da

economia explorar a força de trabalho potencial dos recursos humanos existentes (componente

“social” da produtividade).

Enquanto actores da produtividade, as empresas surgem numa outra dimensão, dinâmica

empresarial, que aponta para o seu papel gerador de “massas críticas” no processo do

desenvolvimento territorial.

Finalmente, ao nível da inovação, empresarial e institucional, integra-se um largo

espectro de factores intangíveis da produtividade (incorporando, em particular, a materialização

de resultados de I&D em novos produtos e processos produtivos).
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Figura I.1 – Abordagem operacional das problemáticas sub-regionais QCA III

Vector Produtividade

Nota: Apresentação detalhada dos indicadores no Anexo 1.

b) Empregabilidade

No QCA III, o objectivo de melhoria da empregabilidade posiciona-se enquanto primeiro

pilar da estratégia no plano dos recursos humanos. Trata-se de um fim que implica o

desenvolvimento da qualificação das pessoas, quer nas etapas que antecedem o ingresso na

vida activa, quer ao longo desta. Nessa perspectiva, atribui-se relevância ao papel da dimensão

qualificação, nas vertentes de educação básica, intermédia e superior.

Por outro lado, a economia portuguesa continua a enfrentar importantes condicionantes

associadas aos desajustamentos regionais e sub-regionais entre a oferta e a procura de

trabalho, aspecto que extravasa o âmbito das qualificações. A observação de fenómenos de

desemprego estrutural, com intensidades diferenciadas nos vários territórios, é um facto que

aconselha a análise das estruturas sectoriais na apreciação da capacidade de
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desenvolvimento económico e social das sub-regiões. Neste plano, assume lugar central a

questão da importância local das actividades económicas com maior dinamismo, sobretudo as

que se inserem na esfera privada dos sectores secundário e terciário.

Figura I.2 – Abordagem operacional das problemáticas sub-regionais QCA III

Vector Empregabilidade

Nota: Apresentação detalhada dos indicadores no Anexo 1.

c) Coesão

O desenvolvimento económico, social e territorial integrado das regiões portuguesas,

consubstancia a estratégia global de desenvolvimento assumida no QCA III, cujas prioridades

correspondem às orientações da Comissão para o actual período de programação4:

                                                         
4 COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO COM/99/0344.
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 “

§ a promoção da coesão económica e social, no sentido de privilegiar o crescimento

sustentável e a competitividade regional, por forma a assegurar a criação de emprego;

§ a coerência entre o crescimento económico, a coesão social e a protecção do ambiente,

visando estimular o desenvolvimento sustentável, não só no sentido de integrar o

ambiente nas políticas prosseguidas mas também no de garantir a igualdade de

oportunidades entre homens e mulheres;

§ o equilíbrio no desenvolvimento territorial, como requisito para a articulação das políticas

concretizadas e como exigência para o estabelecimento de parcerias eficazes e

actuantes.”

Será então ao longo do eixo Coesão, entendido nas suas facetas económica, social e

territorial, que se enquadram tais prioridades, formando um vector que integra os dois anteriores

– Produtividade e Empregabilidade – na problemática do desenvolvimento territorial português.

A melhoria da qualidade de vida das populações, associando-lhe a inclusão social de

grupos desfavorecidos, o acesso acrescido a serviços, equipamentos básicos e infra-estruturas,

e o racional aproveitamento e a gestão dos recursos naturais existentes, constituem elementos

que matizam o objectivo da coesão. Tendo presentes esses aspectos, o projecto abre para uma

proposta de leitura que se estende em três dimensões de análise da coesão: exclusão social

intra-regional, onde se abordam potenciais factores de desintegração social, tais como o

abandono escolar e o desemprego de longa duração; exclusão inter-regional, dimensão crucial

para se entender a inequidade do território português na dotação em pessoas e equipamentos e

no nível de vida; finalmente, presta-se atenção à componente ambiental na óptica do QCA, que

abrange a disponibilidade de infra-estruturas de saneamento básico e a gestão do ordenamento

do território, focando, neste último aspecto, o papel das actividades agro-silvícolas na ocupação

do espaço.
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Figura I.3 – Abordagem operacional das problemáticas sub-regionais QCA III

Vector Coesão

Nota: Apresentação detalhada dos indicadores no Anexo 1.

As matrizes apresentadas nas figuras I.1, I.2 e I.3 configuram uma leitura horizontal dos

objectivos sub-regionais do QCA III que é, em certos casos, simplista, já que se omitem algumas

articulações entre os objectivos e se confere um carácter, por vezes, demasiado estanque aos

seus atributos. No entanto, a busca de clareza na constituição de um instrumento de análise

beneficia dessa simplificação, tendo-se optado por especificar as dimensões associadas a cada

um dos três vectores referidos recorrendo a variáveis e indicadores exclusivos (isto é,

associados a uma única dimensão/vector). É de supor, todavia, que aspectos aqui assimilados à

produtividade estejam, na prática, directamente relacionados com a empregabilidade (é o caso
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do indicador “emprego com educação superior”), do mesmo modo que estes dois vectores

poderão ser lidos na perspectiva geral dos factores determinantes da coesão.

Este simplismo dá-se na exposição que está a ser efectuada, mas não influencia a

posterior análise estatística, que não exige qualquer prévio agrupamento de variáveis e

indicadores.

População empregada e Emprego – uma distinção necessária

Para alguns indicadores que envolvem a variável emprego - estrutura sectorial do emprego, emprego com
educação superior e variação do emprego - procurou ter-se em conta a importância do fenómeno das
migrações pendulares entre concelhos e regiões, introduzindo-se na análise uma diferenciação entre o que se
designou por "população residente empregada" e "emprego". Esta preocupação tem subjacente o
reconhecimento de que a abordagem territorializada da temática do emprego pode revestir diversas
perspectivas.

Uma das abordagens possíveis consiste em estudar os efeitos sócio-territoriais do emprego, utilizando
como variável de base a população residente no concelho (caso seja esta a unidade territorial adoptada) que
se encontra empregada, independentemente do local onde exerce actividade ("população residente
empregada"). Este tipo de representação poderá ter como objectivo o apuramento do potencial de retenção
demográfica do território, isto é, a sua aptidão em oferecer condições de fixação da população.

Outra óptica é a que relaciona capacidades do território gerar riqueza, medidas pela criação de ocupações
remuneradas. Nesta perspectiva, de cariz sobretudo económico, presta-se atenção aos contributos sub-
regionais para a formação do rendimento nacional agregado, tornando-se relevante utilizar como variável de
base a população empregada em cada concelho ("emprego"), independentemente de corresponder a
residentes no concelho ou fora dele.

O procedimento que aqui foi adoptado parte da constatação que os indicadores obtidos com recurso à
"população residente empregada" ou ao "emprego" são passíveis de exibir disparidades importantes, tanto
mais acentuadas quanto mais frequentemente se observarem descoincidências entre os espaços territoriais
de trabalho e residência. Tais disparidades estão bem patentes na imagem da evolução do emprego e da
população concelhios ao longo da década de 90, de que se destacam seguidamente alguns exemplos
expressivos (onde ressalta a importância dos movimentos pendulares nas regiões de Lisboa e da Península
de Setúbal).

Evolução do emprego e da população residente, total e empregada (1991-2001)
%

População residente
Emprego

total empregada

Lisboa +3 -15 -11
Loures -18 +4 +9

Palmela +99 +22 +37
Sesimbra +39 +38 +58
Alcácer dos Sal -4 -2 +4

Almeida +3 -16 -23

 Fonte: baseado em INE, Censos 2001.
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2. Factores de análise

2.1. Análise estatística: selecção e agrupamento empírico de indicadores (factores)

Tendo-se desenvolvido o quadro conceptual e analítico que foi exposto no ponto anterior –

o qual se compõe de vectores, dimensões e indicadores calculados para os 278 concelhos do

Continente –, procedeu-se à sua consolidação aplicando uma análise factorial5. Este tipo de

análise permitiu, a partir do conjunto inicial de indicadores, identificar as inter-relações que estes

entre si estabelecem quando analisados por concelho. A vantagem deste exercício é possibilitar

a redução do número de indicadores6 e a determinação de conjuntos de indicadores

correlacionados entre si - os factores.

Os factores constituem um importante instrumento de leitura da diversidade territorial.

Empiricamente formulados, eles contêm uma chave interpretativa para analisar as questões de

âmbito sub-regional susceptíveis de serem apreciadas através dos indicadores disponíveis.

Por conseguinte, reuniram-se novos elementos que conduziram à reformulação da

abordagem das problemáticas sub-regionais do QCA III, transitando-se de uma base analítica

com certo grau de abstracção (aquela que presidiu à construção de vectores e dimensões,

descritos no ponto anterior, onde, essencialmente, se vertem os elementos estratégicos lidos a

partir do próprio QCA), para uma outra, originada no posicionamento do território perante essas

problemáticas.

A abordagem assim reformulada introduz quatro novos vectores de análise, com elevada

autonomia, correspondendo aos factores identificados e que se denominaram Competitividade

(factor 1), Sustentabilidade demográfica e sectorial (factor 2), Exclusão social (factor 3) e

Desemprego (exclusão económica) (factor 4).

                                                         
5 Vd. nota metodológica - p. I-18.
6 De um grupo numeroso de indicadores obtém-se um outro, mais pequeno, facilmente analisável e ainda
representativo do conjunto inicial. A partir da análise factorial retiveram-se 24 dos 63 indicadores construídos ao
nível do concelho (vd.  figura I.4 e nota metodológica - p. I-18).
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Na seguinte figura destacam-se as variáveis e indicadores assimilados a cada factor,

encontrando-se no quadro I.1 o conjunto de coeficientes de transformação da matriz de variáveis

na de factores (pesos factoriais).

Figura I.4 – Abordagem operacional das problemáticas sub-regionais QCA III – os Factores

Factores

Dimensões Vectores

prod Produtividade da economia
txdesemp Taxa de desemprego

txemp Taxa de emprego

edu3cic Escolarização 3º ciclo
edusuper População com educação superior

vabI VAB da agricultura e silvicultura
vabII VAB da indústria
vabIII VAB dos serviços

empnagripubli Emprego no sect. não agr. e não púb.
empadm Emprego na administração pública

abandesc Abandono escolar
idosisol Idosos isolados

habdegra Habitações degradadas
rmg Beneficiários do RMG

desempld Desemprego de longa duração

ippc Poder de compra
varpop Variação da população (simples)

aceglobal Acessibilidade - global
acetrans Acessibilidade - transportes

acesan Acessibilidade - saneamento Ambiente

jovens Peso dos jovens
idosos Peso dos idosos

varpopemp Variação da pop. res. empregada
varemp Variação do emprego
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Quadro I.1 – Matriz dos pesos factoriais 7

Rotated Component
Matrix Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4

Competitividade
Sustentabilidade

demográfica e
sectorial

Exclusão social Desemprego
(exclusão económica)

ippc 0,926 0,034 -0,169 -0,043
edu3cic 0,891 -0,105 -0,296 -0,042
edusuper 0,849 -0,048 -0,182 0,102
aceglobal 0,726 0,084 -0,001 -0,136
acetrans 0,712 0,215 -0,023 -0,114
prod 0,704 -0,129 -0,193 -0,054
varpop 0,606 0,337 0,044 -0,554
txemp 0,531 0,264 -0,157 -0,178
vabII -0,184 0,873 -0,245 -0,017
idosisol -0,243 -0,786 -0,172 0,134
jovens 0,217 0,721 0,513 -0,032
idosos -0,575 -0,657 -0,315 0,204
vabI -0,275 -0,651 0,259 0,123
empnagripubli 0,451 0,648 -0,142 -0,401
vabIII 0,409 -0,633 0,127 -0,061
empadm -0,011 -0,605 -0,150 0,324
acesan 0,397 -0,516 -0,246 0,079
desempld 0,065 -0,112 0,278 0,787
txdesemp 0,055 -0,283 0,200 0,733
varpopemp 0,565 0,103 0,008 -0,652
varemp 0,558 0,000 0,010 -0,565
abandesc -0,322 0,013 0,727 -0,028
rmg -0,153 -0,030 0,702 0,307
habdegra -0,196 0,035 0,491 0,313

Extraction Method: Principal Component Analysis
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization
Rotation converged in 10 iterations

O tratamento autónomo de cada uma destas quatro problemáticas no seio do QCA III é

justificável, já que os motivos para as suas distribuições territoriais observam igualmente grande

autonomia. A análise mostra, por exemplo, que uma maior Competitividade, por si só, não é

garantia de menor Desemprego, nem a menor Competitividade de alguns concelhos determina

que esse problema aí exista (a figura I.5 evidencia uma fraca correlação entre cada um dos

factores identificados).

                                                         
7 Os pesos factoriais medem as correlações entre os factores e as variáveis originais estandardizadas. São estas
correlações que permitem interpretar cada factor em função das variáveis com as quais se encontra mais
correlacionado. Por se tratar de correlações, os pesos apresentam valores compreendidos entre -1 e 1.
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Figura I.5 – Diagrama de correlações entre factores8

2.2. Elementos explicativos dos factores obtidos

a) Competitividade

O primeiro factor identificado agrega sobretudo indicadores que exprimem

competitividade num contexto exógeno semelhante ao actual, nomeadamente, o quadro

político (por exemplo, sem variações acentuadas do peso da administração pública, das

transferências sociais ou dos apoios agro-rurais). Engloba variáveis que exprimem quer a

competitividade no presente (produtividade do trabalho, variação da população, poder de

compra), quer as condições que permitirão manter a competitividade no futuro (níveis de

                                                         
8 Esta figura apresenta para cada par de factores o respectivo valor concelhio. A análise revela a inexistência de
qualquer correlação significativa, positiva ou negativa, entre cada par de factores (uma correlação forte entre cada
par de factores reflectir-se-ia, graficamente, num agrupamento dos pontos em torno das diagonais dos quadrados).
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educação, acessibilidades). Quanto maior for o valor deste factor num concelho maior será a sua

competitividade.

Outros indicadores ainda com uma associação relevante com este factor são o peso dos

idosos (em sentido negativo), a taxa de emprego, para a qual contribuirá o anterior indicador, o

crescimento do emprego e a importância do sector terciário, o que apresenta maiores

produtividades.

O facto de estes indicadores aparecerem associados ao mesmo factor e apresentarem,

em quase todos os casos, acentuadas correlações lineares entre si, aponta para uma forte

componente de “endogeneização” territorial do crescimento mas também para a do atraso, se

aceitarmos que as relações de causa e efeito são circulares (vd. figura I.6).

Gráfico I.1 - Coeficientes de correlação entre os indicadores e o factor Competitividade
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Quadro I.2 - Coeficientes de correlação entre indicadores

Factor Competitividade

va
rp

op

ed
u3

cic

ed
us

up
er

id
os

os

ipp
c

ac
eg

lo
ba

l

ac
es

an

ac
et

ra
ns

pr
od

 v
ar

po
pe

m
p

tx
em

p

va
re

m
p

varpop 1,00 0,50 0,37 -0,72 0,54 0,49 0,00 0,49 0,42 0,86 0,43 0,68

edu3cic 1,00 0,88 -0,36 0,90 0,59 0,40 0,59 0,69 0,51 0,45 0,49

edusuper 1,00 -0,34 0,89 0,52 0,33 0,57 0,53 0,33 0,49 0,37

idosos 1,00 -0,48 -0,50 0,17 -0,50 -0,31 -0,53 -0,45 -0,42

ippc 1,00 0,61 0,31 0,67 0,69 0,49 0,63 0,49

aceglobal 1,00 0,52 0,59 0,43 0,46 0,37 0,39

acesan 1,00 0,12 0,28 0,14 0,14 0,15

acetrans 1,00 0,44 0,46 0,42 0,42

prod 1,00 0,40 0,27 0,40

varpopemp 1,00 0,36 0,85

txemp 1,00 0,44

varemp 1,00

É de notar, igualmente, a ausência neste factor de indicadores ligados à exclusão

económica e social, reflectindo um posicionamento muito diversificado dos concelhos face à

relação entre o factor Competitividade e esses indicadores. Tal diversificação também se

observa em relação ao peso dos jovens e aos pesos do emprego público e do privado não

agrícola. Isso significa, por exemplo, que concelhos com níveis de competitividade semelhantes

podem ter graus de exclusão económica e social ou pesos do emprego público muito diferentes.

Figura I.6 – Hipótese de trabalho: inter-relações ao nível do factor Competitividade

níveis de educação variação da população e
do emprego

exclusão
jovens

produtividade poder de compra emprego público
emprego privado não agrícola

peso VAB III acessibilidades idosos (-) /
taxa de emprego
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b) Sustentabilidade demográfica e sectorial

O segundo factor engloba indicadores (estrutura etária, estrutura do tecido económico)

com uma conotação mais discutível em termos valorativos, quando tomados um a um, mas o

facto de aparecerem em conjunto associados a este factor leva-nos a interpretá-lo como um

caracterizador de sustentabilidade demográfica e sectorial. Quanto maior for o valor do factor

num concelho maior será o seu grau de sustentabilidade.

Observam-se, por um lado, correlações positivas, com este eixo, do emprego privado não

agrícola, do peso da indústria e do peso dos jovens e, por outro lado, correlações negativas, do

peso da agricultura e do sector terciário (que inclui a administração pública), do peso do

emprego público, do peso dos idosos e das condições de saneamento básico.

Gráfico I.2 - Coeficientes de correlação entre os indicadores e o factor

Sustentabilidade demográfica e sectorial
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Quadro I.3 - Coeficientes de correlação entre indicadores

Factor Sustentabilidade demográfica e sectorial

va
rp

op

ab
an

de
sc

id
os

os

jo
ve

ns

ipp
c

ac
es

an

va
bI

va
bI

I

va
bI

II

em
pa

dm

em
pn

ag
rip

ub
li

varpop 1,00 -0,22 -0,72 0,37 0,54 0,00 -0,43 0,21 0,04 -0,36 0,70

abandesc 1,00 -0,04 0,28 -0,36 -0,25 0,24 -0,04 -0,12 -0,10 -0,25

idosos 1,00 -0,82 -0,48 0,17 0,48 -0,38 0,15 0,48 -0,72

jovens 1,00 0,12 -0,37 -0,34 0,44 -0,31 -0,51 0,45

ippc 1,00 0,31 -0,34 -0,11 0,36 -0,06 0,48

acesan 1,00 0,26 -0,38 0,29 0,35 -0,15

vabI 1,00 -0,58 0,04 0,36 -0,66

vabII 1,00 -0,84 -0,35 0,47

vabIII 1,00 0,19 -0,13

empadm 1,00 -0,62

empnagripubli 1,00

Se aceitarmos que o peso da agricultura e da administração pública tenderão a declinar, o

que, juntamente com estruturas demográficas envelhecidas, poderá conduzir a perdas de

população e de emprego, somos levados a concluir que há concelhos que enfrentarão desafios

no médio e longo prazo, já que conhecerão mudanças significativas. Contudo, a evidência

desses desafios poderá ser esbatida pela ausência de correlações significativas, no curto prazo,

com indicadores como a riqueza, a produtividade, ou a exclusão social.

Esta leitura contém algumas fragilidades, pelo que há que ter prudência nas ilações a tirar.

Há, por exemplo, concelhos em que é sustentável a manutenção de elevados pesos da

administração pública ou de estruturas demográficas envelhecidas.

c) Exclusão social

O terceiro factor identificado tem associados três indicadores que indiciam exclusão

social: abandono escolar, pobreza (reflectida na taxa de acesso ao Rendimento Mínimo

Garantido) e habitações degradadas. Além disso, verifica ainda uma forte correlação com o peso
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dos jovens (o que será uma coincidência estatística, não traduzindo qualquer relação de causa e

efeito).

Gráfico I.3 - Coeficientes de correlação entre os indicadores e o factor Exclusão social

Os indicadores de exclusão social apresentam fracas correlações (em valor absoluto

inferiores a 0,4) com todos os outros indicadores (com excepção do abandono escolar com os

níveis de educação), o que significa, por exemplo, que um maior grau de exclusão social não é

uma consequência inevitável de uma menor competitividade concelhia.

As correlações não desprezáveis que os indicadores de exclusão social apresentam entre

si (aproximadamente 0,4) podem ter vários ou todos dos seguintes significados: as variáveis têm

uma influência recíproca; umas variáveis determinam as outras (por exemplo, a degradação das

habitações é uma consequência da pobreza); há uma causa comum que determina o valor das

três variáveis.
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d) Desemprego (exclusão económica)

Gráfico I.4 - Coeficientes de correlação entre os indicadores e o factor Desemprego

Relativamente ao quarto factor, que engloba o desemprego, corrente e de longa

duração, podem ser efectuadas considerações análogas às anteriores. Os dois indicadores

apresentam fracas correlações com todos os outros indicadores, o que significa que uma maior

taxa de desemprego não é uma consequência inevitável de uma menor competitividade

concelhia. Há, contudo, que tomar em atenção que as duas variáveis em causa, e em particular

o desemprego corrente, estão mais dependentes da conjuntura que as variáveis associadas aos

outros factores. Apesar disso, é de aceitar que a autonomia observada corresponde ao facto de

o desemprego não ter uma relação linear com as outras variáveis.

Para além disso, este factor reúne novamente os indicadores que exprimem a dinâmica do

emprego e o crescimento demográfico (varpop, varpopemp, varemp), desta vez com sinal

contrário ao dos pesos observados na leitura do factor Competitividade, com o qual essas

variáveis assumem, igualmente, intensa ligação.

-1,00

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

des
em

pld

txde
sem

p

 var
pop

em
p

 var
em

p
varp

op

em
pna

grip
ubli

em
pad

m
hab

deg
ra rmg

idos
os

txe
mp

ace
glob

al
idos

isol vab
I

ace
tran

s

edu
sup

er
ace

san vab
III prod ippc

edu
3cic jove

ns

aba
nde

sc vab
II



I-18 DESENVOLVIMENTO E RURALIDADE EM PORTUGAL

Análise factorial – nota metodológica

A análise factorial baseia-se no estudo das relações entre variáveis, utilizando, por exemplo, o coeficiente
de correlação linear. Através da matriz de correlações poderá identificar-se subconjuntos de variáveis que
estão correlacionadas entre si no interior de um conjunto, mas pouco associadas a variáveis de outros
subconjuntos. O método utilizado designa-se por Componentes Principais.

Neste tipo de análise, o principal objectivo é encontrar funções matemáticas entre as variáveis iniciais que
expliquem o máximo possível da variação existente nos dados e os permitam descrever e reduzir:

CP1 = a11X1 + a21X2 + ...+ ap1Xp
CP2 = a12X1 + a22X2 + ...+ ap2Xp
....
CPm = a1mX1 + a2mX2 + ... + apmXp

Do conjunto de 63 variáveis inicialmente estabelecidas, foram excluídas da análise as variáveis
linearmente dependentes e aquelas que traduzem a mesma realidade. A análise das comunalidades permitiu
identificar as variáveis relevantes, isto é, retiveram-se as variáveis cuja variância explicada pelos factores é
significativa.

Communality extraction
idosos 0,903 abandesc 0,634
edu3cic 0,894 varemp 0,631
ippc 0,889 rmg 0,610
vabII 0,856 vabIII 0,588
jovens 0,831 vabI 0,583
empnagripubli 0,804 acetrans 0,567
varpop 0,790 prod 0,553
edusuper 0,767 aceglobal 0,552
varpopemp 0,754 empadm* 0,494
idosisol 0,724 acesan* 0,491
desempld 0,713 txemp* 0,409
txdesemp 0,661 habdegra* 0,378

Extraction method: Principal Component Analysis
*Indicadores que, embora com valor baixo, foram retidos na análise.

Estabelecidas as variáveis a incluir na análise, o número de factores a reter deriva de critérios estatísticos.
No entanto, uma vez que a partir do 4º factor a interpretação não é clara e o contributo para a variância é
pouco significativo, optou-se por trabalhar com 4 factores.

De modo a melhorar a interpretação dos factores aplicou-se uma rotação VARIMAX. Trata-se de um
método ortogonal através do qual se pretende que, para cada factor, existam apenas alguns pesos
significativos (consideram-se significativos coeficientes superiores a 0,5) e todos os outros próximos de zero,
mediante a maximização da variação entre os pesos de cada factor.

Adicionalmente, recorreu-se à estatística Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para validar a aplicação deste tipo de
análise, uma vez que, se existir um grande número de variáveis não correlacionadas, esta metodologia não
será válida.

KMO = 
∑∑ ∑∑

∑∑
+

i j i j
ijij

i j
ij

ar

r

22

2

Os quatro factores retidos explicam 67% da variância total. Apresentando um KMO de 0,77, a análise
revela fiabilidade.

A interpretação dos factores extraídos serve-se da análise dos coeficientes de correlação entre cada
variável e factor. O primeiro desses factores explica 27% da variância total e o segundo factor 19%. O terceiro
e quarto factores explicam, respectivamente, 9% e 12% da variância total.

ijr  - coeficiente de correlação entre as variáveis

ija  - coeficiente de correlação parcial entre as variáveis
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3. Conclusão do capítulo – a pertinência dos indicadores seleccionados

Neste capítulo em que se procedeu à operacionalização das problemáticas do QCA III

para efeitos de análise por concelho, tomou-se como ponto de partida um conjunto de três

vectores correspondentes aos objectivos com relevância sub-regional expressos nos

documentos do QCA III/PDR – aumento da Produtividade, melhoria da Empregabilidade e

reforço da Coesão.

Estes vectores contêm várias dimensões, tendo-se associado a cada uma o conjunto de

variáveis teóricas passível de as caracterizar. Estas variáveis foram quantificadas por concelho

através dos indicadores disponíveis nas fontes estatísticas, os quais foram usados na análise

factorial.

Os factores obtidos permitiram separar quatro grandes temáticas autónomas na

abordagem concelhia das problemáticas em estudo: Competitividade, Sustentabilidade

demográfica e sectorial, Exclusão social e Desemprego (exclusão económica).

O primeiro factor, que foi designado Competitividade, tem como variáveis com correlações

mais fortes o poder de compra, os níveis de educação, as acessibilidades, a produtividade do

trabalho e a variação da população. Os valores deste factor obtidos em cada concelho (Anexo 3

– figura A.1) podem ser interpretados como graus de competitividade na acepção particular que

o termo aqui adquire (competitividade num quadro exógeno estável – vd. I.2.2). Estas variáveis,

que exprimem condições de competitividade quer no curto prazo quer na sua manutenção futura,

apontam para a endogeneização territorial dos processos de crescimento ou de atraso, o que

fundamenta intervenções exógenas conducentes ao aumento sustentável da competitividade por

parte das entidades públicas em territórios em que se pretenda evitar o declínio.

É também de notar que a ausência neste factor de variáveis ligadas à exclusão económica

(desemprego) e social significa que a competitividade é apenas uma das componentes do

desenvolvimento pretendido, não resolvendo por si aqueles problemas (nem a sua ausência os

determinando).
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O segundo factor foi designado Sustentabilidade demográfica e sectorial e tem associadas

variáveis nas áreas das estruturas demográficas e nas do tecido económico (sectores de

actividade e peso do sector público/privado). A sua autonomia face ao factor Competitividade

não pode deixar de ser realçada, chamando a atenção para o facto, já referido, de a questão da

competitividade não se esgotar nas variáveis do factor com o mesmo nome e remeter para

realidades dependentes de factores exógenos, nomeadamente, da(s) política(s) (peso do sector

público, por exemplo).

Este factor mede o grau de sustentabilidade demográfica e sectorial nos vários concelhos

(Anexo 3 – figura A.2), significando os seus valores mais baixos que os concelhos respectivos

enfrentam desafios importantes se se verificarem os cenários, prováveis em muitos casos, da

diminuição de peso da agricultura e da administração pública e o do envelhecimento da

população.

O terceiro factor traduz o grau de Exclusão social concelhio (Anexo 3 – figura A.3), tendo

associadas as variáveis abandono escolar, pobreza9 e habitações degradadas (variáveis que

não esgotam a temática, conferindo pois ao nome do factor um sentido estrito)10. O facto de

surgir como um elemento autónomo sugere que a exclusão social não é determinada (embora

possa ser influenciada) pelas outras componentes do desenvolvimento. A exclusão social

acentuada não é, pois, uma fatalidade do menor desenvolvimento nem elevados níveis de outras

componentes do desenvolvimento, só por si, significam a resolução deste problema, que exige

respostas directas.

É ainda de notar que as três variáveis mais correlacionadas com este factor não têm, do

ponto de vista teórico, causas evidentes para as correlações que também apresentam entre si.

Apesar destas correlações não se tratarem certamente de uma mera coincidência estatística, há

que não dar como certo que o ataque a um destes problemas arrastará a resolução dos outros.

                                                         
9 A variável pobreza não é a simétrica da variável riqueza. Esta última dá-nos a riqueza média concelhia e a
primeira, a proporção de pessoas com um rendimento muito baixo.
10 O peso dos jovens tem uma correlação de 0,5 com este factor, o que se tratará de uma coincidência estatística,
não exprimindo relações de causa/efeito.
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O quarto e último factor obtido mede o nível de Desemprego  (Anexo 3 – figura A.4), tendo

associadas como principais variáveis os desempregos de curta e longa duração, e ainda as

perdas de emprego e população. As duas primeiras variáveis, particularmente a primeira, são

mais dependentes da conjuntura que as dos outros factores, oscilando no tempo de modo mais

acentuado. Apesar disso, é de aceitar o tratamento autónomo do desemprego, o que leva a

concluir que, tal como no caso da Exclusão social, a sua resolução não é determinada por

maiores níveis de desenvolvimento económico nem a sua existência é uma consequência

obrigatória em concelhos mais atrasados. A sua resolução exige, também, respostas directas.

Outro aspecto a tomar em consideração é a ausência de correlação significativa das duas

variáveis de desemprego com o factor Exclusão social (e com cada uma das três variáveis que

melhor o caracterizam). Esta autonomia significa que aqueles problemas também não são

determinados pelo desemprego (como não o são pelo nível de riqueza, por exemplo), o que

mostra que a exclusão económica e social remete para explicações complexas, que vão para

além das teorias económicas tradicionais.

Neste capítulo chegou-se às primeiras ilações sobre a articulação entre as diversas

variáveis caracterizadoras dos objectivos sub-regionais implícitos no QCA III, verificando-se uma

consistência geral entre a fundamentação teórica e os resultados empíricos. Assim,

consideraram-se pertinentes e suficientes os indicadores seleccionados, que serão usados no

capítulo que se segue para efectuar uma zonagem através de análise de clusters.



II. AS ZONAS DE PROBLEMÁTICAS QCA III

Neste capítulo confere-se uma imagem territorial ao trabalho até aqui desenvolvido.

A análise factorial permitiu consolidar o dispositivo de leitura e análise das problemáticas

territoriais do QCA III, clarificando o seu conteúdo e facilitando a sua aplicação. Chegado este

ponto, torna-se possível efectuar uma zonagem mediante uma análise de clusters1, com a qual

se pretende agrupar os concelhos do Continente em zonas homogéneas (e distintas umas das

outras) do ponto de vista dos indicadores relevados pela análise factorial2.

1. Identificação de Zonas de Problemáticas QCA III (ZPQCA ): os clusters

Esta etapa permitiu identificar seis clusters de concelhos do Continente, configurando

"Zonas de Problemáticas QCA III" às quais se atribuíram designações que retratam o seu traço

essencial: “Competitividades”, “Oportunidades”, “Desafios” e “Fragilidades”

(correspondendo esta última a três territórios com fragilidades específicas, caracterizadas mais à

frente)3.

Numa breve apreciação dos resultados obtidos, ressaltam os seguintes elementos:

diferenciação territorial muito forte face às problemáticas implícitas no QCA III; tendência para a

contiguidade dos concelhos de cada cluster; existência de uma relação dos clusters com o

quadro analítico saído da análise factorial; e, a constatação de que a diferenciação territorial

obedece a uma lógica que não se enquadra nas regiões NUTS II.

                                                         
1 Vd. nota metodológica - p. II-17.
2 Optou-se pela utilização dos indicadores determinados pela análise factorial, ao invés dos quatro factores, em
virtude da perda de informação que a opção por estes acarretaria. Além disso, da observação do comportamento
dos 24 indicadores extraídos na análise factorial concluiu-se pela redundância do indicador de “idosos isolados”
(idosisol), cujo contributo para a distribuição espacial dos clusters é idêntico e sobrepõe-se ao do indicador “idosos”,
justificando-se a sua exclusão.
3 Portanto, em termos de apresentação, os 6 clusters dão origem a 4 grandes grupos de concelhos. No Anexo 4
encontra-se a listagem completa dos concelhos de acordo com a sua agregação em ZPQCA.
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Quadro II.1 – Clusters e Zonas de Problemáticas QCA III4

Cluster / ZPQCA(Final Cluster
Centers)

1 2 3 4 5 6

'Competitividades' 'Oportunidades' 'Desafios' 'Fragilidades'

ippc 1,768 0,139 -0,140 -0,587 -0,791 -0,882

prod 1,326 0,210 -0,262 -0,378 -0,544 -0,866

edu3cic 1,621 0,326 -0,412 -0,448 -0,780 -1,087

edusuper 1,554 0,150 -0,311 -0,477 -0,566 -0,730

aceglobal 1,085 0,453 -0,059 -0,648 -0,740 -0,761

acesan 0,471 0,313 -0,920 0,268 0,270 -0,842

acetrans 1,341 0,112 0,264 -0,604 -1,145 -0,608

varpop 1,196 0,191 0,689 -0,806 -1,077 -0,784

txemp 0,674 0,155 0,616 -0,479 -0,766 -0,742

jovens 0,282 -0,080 1,214 -1,069 -0,389 0,638

idosos -0,944 -0,109 -1,089 1, 220 0,687 0,077

empadm -0,131 0,011 -0,970 0,611 0,815 -0,207

empnagripubli 0,760 0,225 1,163 -0,790 -1,274 -0,878

vabI -0,821 0,126 -0,954 0,522 1,034 0,488

vabII -0,519 0,027 1,528 -0,461 -0,662 -0,169

vabIII 1,186 -0,119 -1,231 0,217 0,120 -0,121

rmg -0,169 -0,383 -0,209 -0,212 0,750 1,571

abandesc -0,485 -0,363 0,177 -0,053 0,422 1,223

habdegra -0,376 -0,198 -0,105 -0,148 0,125 1,382

txdesemp 0,013 -0,146 -0,781 -0,075 2,465 0,475

desempld 0,006 -0,218 -0,559 -0,205 2,600 0,582

varpopemp 1,067 0,300 0,372 -0,512 -1,025 -1,105

varemp 0,996 0,261 0,226 -0,387 -0,808 -1,080

Nota: valores a negrito representam níveis de maior intensidade para cada indicador.

A ênfase que neste projecto se pretende dar quer ao “espaço” relativamente às “pessoas”,

quer a problemas “extremos” (como a exclusão social, relativamente ao nível de riqueza, por

exemplo), conduziu ao tipo de repartição apresentado na figura II.1, em que um só cluster

(“Competitividades”) representa quase metade da população (com significativa heterogeneidade

                                                         
4 Este quadro apresenta, para cada indicador, as médias concelhias dos clusters. Os indicadores foram previamente
estandardizados, apresentando valores que, por essa razão, são destituídos de qualquer significado não estatístico:
o afastamento de zero dá uma medida da distância em relação à média. Por exemplo, para a taxa de desemprego,
os valores de -0,781 no cluster "Desafios" e 2,465 num dos clusters "Fragilidades" significam, respectivamente, a
menor e a maior taxa de desemprego dos clusters analisados.
Os indicadores são apresentados segundo uma ordem que reproduz, aproximadamente, a sequência das
problemáticas em apreciação (Competitividade, Sustentabilidade demográfica e sectorial, Exclusão social e
Desemprego).
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face ao poder de compra) e em que se recorre a três clusters, que representam pouco mais de

10% da população, para diferenciar algumas fragilidades específicas5.

Figura II.1 – Portugal continental: Zonas de Problemáticas QCA III

                                                         
5 Note-se que a própria análise factorial efectuada considerou pertinentes cinco dos sete indicadores inicialmente
assimilados a "exclusão social intra-regional" (abandesc, idosisol, habdegra, rmg e desempld), e também quatro
indicadores de “exclusão inter-regional” (ippc, varpop, aceglobal e acetrans). Mesmo excluindo idosisol (vd. nota de
rodapé nº 2, página II-1), estes indicadores formam uma parcela significativa do conjunto final de 23 indicadores
sobre os quais incidiu a análise de clusters, pelo que seria previsível um certo “enviesamento” da tipologia territorial
de concelhos obtida neste capítulo, no sentido de privilegiar esse tipo de aspectos face a outros.
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2. Diagnóstico das ZPQCA

Neste ponto apresenta-se um diagnóstico das “Zonas de Problemáticas QCA III”,

suportando a análise no comportamento evidenciado pelos 23 indicadores que, espacialmente

distribuídos, configuram uma imagem de Portugal continental em seis clusters.

a) “Competitividades”

A ZPQCA “Competitividades” abrange a Península de Setúbal e os concelhos de Lisboa e

Porto e respectivas envolventes, incluindo, ainda, Póvoa de Varzim, Braga, Aveiro, Viseu,

Guarda, Coimbra, Leiria, Entroncamento, Évora e a maior parte do litoral do sul do Algarve.

Representa 10% da área do Continente e 48% da população.

Quadro II.2 - Caracterização da ZPQCA “Competitividades” (Cluster 1)

ippc prod edu3cic edusuper aceglobal acesan acetrans varpop
Cluster 1

índice mil euro % % pontos pontos pontos %

Média 118,5 20,7 51,7 16,1 130,6 33,4 10,7 14,6

Total_conc 70,7 16,2 36,2 8,8 118,7 30,8 8,2 -

Total_cont 101,3 19,2 45,3 6,9 - - - 5,3

Min outros 46,4 13,2 25,7 5,4 110,2 25,4 6,1 -11,8

Max outros 74,3 16,9 39,3 9,5 123,8 32,7 8,7 8,6

txemp jovens idosos empadm empnagripubli vabI vabII vabIII
Cluster 1

% % % % % % % %

Média 56,1 14,0 14,9 8,4 74,9 3,9 27,4 68,7

Total_conc 47,7 13,5 21,0 9,4 65,6 8,9 33,1 57,9

Total_cont 55,5 14,2 16,5 7,7 72,7 3,9 30,4 65,7

Min outros 36,5 11,7 14,1 3,9 48,7 3,2 25,6 46,8

Max outros 55,6 15,5 29,1 13,2 80,1 15,5 50,1 59,9
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rmg abandesc habdegra txdesemp desempld varpopemp varemp
Cluster 1

% % % % % % %

Média 3,4 0,9 7,1 7,3 1,7 25,5 27,2

Total_conc 3,9 1,2 8,4 7,2 1,7 - -

Total_cont 3,6 1,0 8,1 6,9 1,7 12,7 14,4

Min outros 2,8 1,0 7,7 5,2 1,2 -10,0 -12,7

Max outros 8,4 1,9 13,3 13,4 4,2 14,0 13,2

Legenda:
Média – média aritmética simples dos concelhos do cluster
Total_conc – média aritmética simples dos concelhos do Continente
Total_cont – valor observado no Continente
Min outros – valor mínimo da média aritmética simples dos concelhos dos outros clusters
Max outros – valor máximo da média aritmética simples dos concelhos dos outros clusters

Como nos mostra o quadro II.2, é a zona mais desenvolvida sob alguns pontos de vista:

tem os mais elevados níveis de poder de compra, produtividade, educação, acessibilidades, taxa

de emprego e terciarização da economia e regista aumentos expressivos da população e do

emprego. Corresponde, pois, aos valores mais elevados do factor Competitividade.

Os valores dos indicadores ligados ao factor Sustentabilidade demográfica e sectorial são

em geral próximos da média do país.

Apresenta os mais baixos valores (embora com valores não muito distintos da média) em

dois dos três indicadores mais associados ao factor Exclusão social: o peso do abandono

escolar e o das habitações degradadas.

Os indicadores de desemprego não divergem muito da média (aliás, só a taxa de

desemprego corrente está um pouco acima), havendo três clusters melhor posicionados neste

âmbito.

Quadro II.3 – Heterogeneidade do Cluster 1

ippc prod edu3cic edusuper aceglobal acesan acetrans varpop
Cluster 1

índice mil euro % % pontos pontos pontos %

Média 118,5 20,7 51,7 16,1 130,6 33,4 10,7 14,6

Desvio-padrão 27,7 3,5 7,7 6,4 7,9 4,1 1,4 13,5

Min 78,8 12,4 26,4 8,6 114,0 26,0 7,0 -14,9

Max 220,2 26,4 70,1 34,0 145,0 40,0 12,0 50,6
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Quadro II.3 (cont.) – Heterogeneidade do Cluster 1

txemp jovens idosos empadm empnagripubli vabI vabII vabIII
Cluster 1

% % % % % % % %

Média 56,1 14,0 14,9 8,4 74,9 3,9 27,4 68,7

Desvio-padrão 3,5 1,0 3,2 3,0 6,6 3,7 9,8 9,3

Min 49,7 11,9 9,8 3,2 59,2 0,2 14,1 48,1

Max 64,0 16,2 23,6 16,3 88,0 14,8 47,8 80,6

rmg abandesc habdegra txdesemp desempld varpopemp varemp
Cluster 1

% % % % % % %

Média 3,4 0,9 7,1 7,3 1,7 25,5 27,2

Desvio-padrão 2,1 0,3 2,9 1,4 0,6 18,1 20,6

Min 0,1 0,3 2,0 4,5 0,5 -15,0 -18,3

Max 10,3 1,8 19,0 10,7 3,2 65,0 99,1

Legenda:
Média – média aritmética simples dos concelhos do cluster
Desvio-padrão – desvio-padrão dos concelhos do cluster
Min – valor mínimo observado nos concelhos do cluster
Max – valor máximo observado nos concelhos do cluster

O cluster "Competitividades" apenas apresenta resultados homogéneos nos indicadores

de acessibilidades e nos pesos dos jovens e do emprego privado não agrícola (vd. quadro II.3).

Existem situações de razoável heterogeneidade face aos indicadores de poder de compra,

produtividade e níveis de educação. Apesar disso, relativamente a estes indicadores, quase

sempre os concelhos incluídos apresentam valores bastante superiores às médias dos restantes

clusters. Este resultado decorre das opções de trabalho referidas no final do ponto anterior,

relativas ao privilegiar do espaço e de temáticas como a exclusão económica e social.

Quanto aos restantes indicadores os resultados dos vários concelhos são muito

diferenciados. Nesta situação, na análise de políticas mais focadas em determinados objectivos

específicos ligados a estes últimos indicadores (por exemplo, o combate à pobreza) é, portanto,

preferível recorrer a instrumentos igualmente específicos.
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b) “Oportunidades”

A segunda ZPQCA reúne, sobretudo, os concelhos litorais a sul de Aveiro (excluindo os

contidos no anterior cluster) até Odemira (inclusive) e inclui várias capitais de distrito do interior.

Representa 34% da área do Continente e 19% da população.

Quadro II.4 – Caracterização da ZPQCA “Oportunidades” (Cluster 2)

ippc prod edu3cic edusuper aceglobal acesan acetrans varpop
Cluster 2

índice mil euro % % pontos pontos pontos %

Média 74,3 16,9 39,3 9,5 123,8 32,7 8,4 3,0

Total_conc 70,7 16,2 36,2 8,8 118,7 30,8 8,2 -

Total_cont 101,3 19,2 45,3 6,9 - - - 5,3

Min outros 46,4 13,2 25,7 5,4 110,2 25,4 6,1 -11,8

Max outros 118,5 20,7 51,7 16,1 130,6 33,4 10,7 14,6

txemp jovens idosos empadm empnagripubli vabI vabII vabIII
Cluster 2

% % % % % % % %

Média 49,0 13,4 20,4 9,0 68,2 9,8 33,4 56,7

Total_conc 47,7 13,5 21,0 9,4 65,6 8,9 33,1 57,9

Total_cont 55,5 14,2 16,5 7,7 72,7 3,9 30,4 65,7

Min outros 36,5 11,7 14,1 3,9 48,7 3,2 25,6 46,8

Max outros 56,1 15,5 29,1 13,2 80,1 15,5 50,1 68,7

rmg abandesc habdegra txdesemp desempld varpopemp varemp
Cluster 2

% % % % % % %

Média 2,8 1,0 7,7 6,8 1,5 13,1 13,2

Total_conc 3,9 1,2 8,4 7,2 1,7 - -

Total_cont 3,6 1,0 8,1 6,9 1,7 12,7 14,4

Min outros 3,3 0,9 7,1 5,2 1,2 -10,0 -12,7

Max outros 8,4 1,9 13,3 13,4 4,2 25,5 27,2

Legenda:
Média – média aritmética simples dos concelhos do cluster
Total_conc – média aritmética simples dos concelhos do Continente
Total_cont – valor observado no Continente
Min outros – valor mínimo da média aritmética simples dos concelhos dos outros clusters
Max outros – valor máximo da média aritmética simples dos concelhos dos outros clusters
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Apresentando valores geralmente próximos da média do país, este cluster é o segundo

mais bem posicionado face à maioria dos indicadores do factor Competitividade, do factor

Exclusão social (no rmg regista mesmo o valor mais baixo, ou seja, é nesta zona que o recurso

ao Rendimento Mínimo Garantido menos se faz sentir) e do factor Desemprego.

Exibe, pois, condições, relativamente aos restantes territórios, para um desenvolvimento

com maior coesão social, denotando oportunidades de prossecução desse modelo sem

pressões demográficas, sectoriais e sociais muito fortes no curto prazo.

Quadro II.5 – Heterogeneidade do Cluster 2

ippc prod edu3cic edusuper aceglobal acesan acetrans varpop
Cluster 2

índice mil euro % % pontos pontos pontos %

Média 74,3 16,9 39,3 9,5 123,8 32,7 8,4 3,0

Desvio-padrão 14,1 3,0 5,7 3,1 6,5 4,3 1,3 7,0

Min 47,7 12,6 29,6 5,2 107,0 24,0 4,0 -8,5

Max 110,4 23,8 51,6 19,2 137,0 40,0 12,0 26,8

txemp jovens idosos empadm empnagripubli vabI vabII vabIII
Cluster 2

% % % % % % % %

Média 49,0 13,4 20,4 9,0 68,2 9,8 33,4 56,7

Desvio-padrão 3,7 0,8 2,5 6,7 9,0 4,9 7,2 6,5

Min 41,7 11,8 14,7 3,6 38,4 2,4 14,1 40,6

Max 58,3 15,0 27,2 46,8 86,8 22,4 47,8 77,7

rmg abandesc habdegra txdesemp desempld varpopemp varemp
Cluster 2

% % % % % % %

Média 2,8 1,0 7,7 6,8 1,5 13,1 13,2

Desvio-padrão 1,7 0,4 2,3 1,9 0,6 10,9 15,0

Min 0,6 0,2 2,0 3,4 0,4 -13,0 -18,1

Max 9,5 1,9 14,0 11,9 3,4 48,0 71,6

Legenda:
Média – média aritmética simples dos concelhos do cluster
Desvio-padrão – desvio-padrão dos concelhos do cluster
Min – valor mínimo observado nos concelhos do cluster
Max – valor máximo observado nos concelhos do cluster
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Há, contudo, mais uma vez que tomar algumas precauções quanto à transposição desta

leitura dos resultados do cluster para a de cada concelho em particular. Se existe uma apreciável

homogeneidade relativamente a quase todos os indicadores ligados à Sustentabilidade

demográfica e sectorial, já relativamente aos outros indicadores se verificam situações muito

diversificadas.

c) “Desafios”

O terceiro cluster localiza-se essencialmente no litoral a norte do rio Vouga. Representa

9% da área do Continente e 22% da população.

Quadro II.6 - Caracterização da ZPQCA “Desafios” (Cluster 3)

ippc prod edu3cic edusuper aceglobal acesan acetrans varpop
Cluster 3

índice mil euro % % pontos pontos pontos %

Média 66,3 15,2 32,2 7,3 117,9 25,4 8,7 8,6

Total_conc 70,7 16,2 36,2 8,8 118,7 30,8 8,2 -

Total_cont 101,3 19,2 45,3 6,9 - - - 5,3

Min outros 46,4 13,2 25,7 5,4 110,2 25,8 6,1 -11,8

Max outros 118,5 20,7 51,7 16,1 130,6 33,4 10,7 14,6

txemp jovens idosos empadm empnagripubli vabI vabII vabIII
Cluster 3

% % % % % % % %

Média 55,6 15,5 14,1 3,9 80,1 3,2 50,1 46,8

Total_conc 47,7 13,5 21,0 9,4 65,6 8,9 33,1 57,9

Total_cont 55,5 14,2 16,5 7,7 72,7 3,9 30,4 65,7

Min outros 36,5 11,7 14,9 7,9 48,7 3,9 25,6 56,7

Max outros 56,1 14,6 29,1 13,2 74,9 15,5 33,4 68,7
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Quadro II.6 (cont.) - Caracterização da ZPQCA “Desafios” (Cluster 3)

rmg abandesc habdegra txdesemp desempld varpopemp varemp
Cluster 3

% % % % % % %

Média 3,3 1,3 8,0 5,2 1,2 14,0 12,2

Total_conc 3,9 1,2 8,4 7,2 1,7 - -

Total_cont 3,6 1,0 8,1 6,9 1,7 12,7 14,4

Min outros 2,8 0,9 7,1 6,8 1,5 -10,0 -12,7

Max outros 8,4 1,9 13,3 13,4 4,2 25,5 27,2

Legenda:
Média – média aritmética simples dos concelhos do cluster
Total_conc – média aritmética simples dos concelhos do Continente
Total_cont – valor observado no Continente
Min outros – valor mínimo da média aritmética simples dos concelhos dos outros clusters
Max outros – valor máximo da média aritmética simples dos concelhos dos outros clusters

Esta zona distingue-se claramente das restantes pelo elevado peso da indústria, o baixo

peso do emprego público e a grande importância do sector privado não agrícola. Apresenta

ainda a maior proporção de jovens e a menor de idosos. É, por conseguinte, o cluster melhor

posicionado face aos indicadores associados ao factor Sustentabilidade demográfica e sectorial.

No entanto, os valores de alguns dos indicadores que melhor exprimem Competitividade

são inferiores à média do Continente. As variáveis indicadoras de Exclusão social encontram-se

próximo da média (no caso do abandono escolar, um pouco acima) e as indicadoras de

desemprego são as mais baixas.

Este território terá de vencer o desafio de transformar o elevado emprego existente em

emprego mais qualificado e com maior produtividade e, assim, impulsionar dinâmicas de

desenvolvimento geradoras de riqueza, educação e acessibilidades.
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Quadro II.7 – Heterogeneidade do Cluster 3

ippc prod edu3cic edusuper aceglobal acesan acetrans varpop
Cluster 3

índice mil euro % % pontos pontos pontos %

Média 66,3 15,2 32,2 7,3 117,9 25,4 8,7 8,6

Desvio-padrão 16,1 2,1 6,6 2,7 6,7 5,4 1,2 6,1

Min 44,9 12,4 20,1 3,5 104,0 16,0 7,0 -6,7

Max 133,2 19,8 47,0 14,5 137,0 40,0 12,0 19,9

txemp jovens idosos empadm empnagripubli vabI vabII vabIII
Cluster 3

% % % % % % % %

Média 55,6 15,5 14,1 3,9 80,1 3,2 50,1 46,8

Desvio-padrão 5,7 1,0 3,4 1,6 7,2 1,2 8,7 7,9

Min 39,8 13,5 8,5 1,6 64,5 1,1 31,5 36,1

Max 66,3 17,4 20,1 8,8 90,4 5,8 62,1 66,9

rmg abandesc habdegra txdesemp desempld varpopemp varemp
Cluster 3

% % % % % % %

Média 3,3 1,3 8,0 5,2 1,2 14,0 12,2

Desvio-padrão 2,2 0,6 2,6 1,4 0,5 8,4 13,9

Min 0,0 0,5 4,0 2,5 0,4 -4,0 -30,5

Max 10,4 2,6 15,0 9,2 2,3 33,0 39,7

Legenda:
Média – média aritmética simples dos concelhos do cluster
Desvio-padrão – desvio-padrão dos concelhos do cluster
Min – valor mínimo observado nos concelhos do cluster
Max – valor máximo observado nos concelhos do cluster

Os concelhos que compõem esta ZPQCA diferenciam-se pouco no que respeita à maioria

dos indicadores de Sustentabilidade demográfica e sectorial, têm ainda resultados próximos nos

indicadores ligados à Competitividade e são mais diferenciados face aos outros indicadores.

d) “Fragilidades”

Os clusters 4, 5 e 6 são os mais atrasados em termos de desenvolvimento económico-

social, apresentando, em geral, os mais baixos valores ligados ao factor Competitividade, assim
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como valores relativamente elevados nas variáveis indicadoras de Exclusão social e nas taxas

de desemprego (sobretudo os clusters 5 e 6). Relativamente à Sustentabilidade demográfica e

sectorial, verifica-se alguma heterogeneidade. Esta ZPQCA ocupa 47% da área do país e

representa 11% da população.

Quadro II.8 - Caracterização da ZPQCA “Fragilidades” (Clusters 4, 5 e 6)

ippc prod edu3cic edusuper aceglobal acesan acetrans varpop
Cluster 4-5-6

índice mil euro % % pontos pontos pontos %

Média 4 54,4 14,9 31,9 6,6 111,5 32,4 7,1 -8,6

Média 5 48,9 14,3 28,7 6,1 110,4 32,4 6,1 -11,8

Média 6 46,4 13,2 25,7 5,4 110,2 25,8 7,1 -8,4

Total_conc 70,7 16,2 36,2 8,8 118,7 30,8 8,2 -

Total_cont 101,3 19,2 45,3 6,9 - - - 5,3

Min outros 66,3 15,2 32,2 7,3 117,9 25,4 8,4 3,0

Max outros 118,5 20,7 51,7 16,1 130,6 33,4 10,7 14,6

txemp jovens idosos empadm empnagripubli vabI vabII vabIII
Cluster 4-5-6

% % % % % % % %

Média 4 41,1 11,7 29,1 12,1 55,0 12,3 27,9 59,9

Média 5 36,5 12,9 25,6 13,2 48,7 15,5 25,6 59,0

Média 6 40,7 14,6 21,6 7,9 53,9 12,1 31,2 56,7

Total_conc 47,7 13,5 21,0 9,4 65,6 8,9 33,1 57,9

Total_cont 55,5 14,2 16,5 7,7 72,7 3,9 30,4 65,7

Min outros 49,0 13,4 14,1 3,9 68,2 3,2 27,4 46,8

Max outros 56,1 15,5 20,4 9,0 80,1 9,8 50,1 68,7

rmg abandesc habdegra txdesemp desempld varpopemp varemp
Cluster 4-5-6

% % % % % % %

Média 4 3,3 1,1 7,9 7,0 1,5 -0,3 0,7

Média 5 6,1 1,4 8,9 13,4 4,2 -8,7 -7,4

Média 6 8,4 1,9 13,3 8,4 2,3 -10,0 -12,7

Total_conc 3,9 1,2 8,4 7,2 1,7 - -

Total_cont 3,6 1,0 8,1 6,9 1,7 12,7 14,4

Min outros 2,8 0,9 7,1 5,2 1,2 13,1 12,2

Max outros 3,4 1,3 8,0 7,3 1,7 25,5 27,2

Legenda:
Média – média aritmética simples dos concelhos do cluster
Total_conc – média aritmética simples dos concelhos do Continente
Total_cont – valor observado no Continente
Min outros – valor mínimo da média aritmética simples dos concelhos dos outros clusters
Max outros – valor máximo da média aritmética simples dos concelhos dos outros clusters
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São espaços que necessitam de inverter as tendências negativas endógenas, através de

choques exógenos com incidência específica na pobreza (em particular, o cluster 6) e no

desemprego (em particular, o cluster 5). Caso contrário, torna-se elevado o risco de, a prazo,

cerca de metade do território de Portugal continental ficar despovoado.

O cluster 4 inclui uma parte significativa do interior do Continente. Ocupa 32% da área e

representa 6% da população. É o melhor posicionado dos três face à Competitividade,

Exclusão social e Desemprego, mas apresenta o menor peso de jovens e o maior peso de

idosos.

O cluster 5 compreende cinco concelhos do Baixo Alentejo, oito concelhos das regiões de

Alto Trás-os-Montes, Douro e Tâmega e um do Centro. Ocupa 8% da área total e representa 1%

da população. Exibe as mais elevadas taxas de desemprego, apresentando ainda problemas de

Competitividade e Sustentabilidade demográfica e sectorial acentuados: a perda de mais de um

décimo dos habitantes observada entre 1991 e 2001 provocou o envelhecimento da estrutura

etária e, consequentemente, regista-se neste território a mais baixa taxa de emprego. Para além

disso, observa-se o maior peso do emprego na administração pública e o menor peso do

emprego privado não agrícola.

O cluster 6 localiza-se, sobretudo, numa faixa longitudinal central das regiões Centro e

Norte. Ocupa 8% da área e representa 4% da população. Apresenta os mais elevados valores

dos indicadores ligados a Exclusão social e os mais baixos na maior parte dos relacionados com

Competitividade (incluindo decréscimos pronunciados nas variáveis de emprego).  É o território

com o segundo maior peso de jovens.
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Quadro II.9 – Heterogeneidade do Cluster 4

ippc prod edu3cic edusuper aceglobal acesan acetrans varpop
Cluster 4

índice mil euro % % pontos pontos pontos %

Média 54,4 14,9 31,9 6,6 111,5 32,4 7,1 -8,6

Desvio-padrão 7,2 2,4 3,8 1,6 10,4 5,8 1,1 4,9

Min 40,1 11,0 20,6 2,8 73,0 18,0 4,0 -18,0

Max 77,0 20,1 42,5 10,3 139,0 40,0 10,0 5,6

txemp jovens idosos empadm empnagripubli vabI vabII vabIII
Cluster 4

% % % % % % % %

Média 41,1 11,7 29,1 12,1 55,0 12,3 27,9 59,9

Desvio-padrão 4,8 1,3 4,8 3,8 7,7 4,5 7,2 6,0

Min 30,2 8,7 21,3 5,6 39,1 3,7 14,1 51,6

Max 51,9 14,2 40,7 21,2 73,6 22,4 42,4 77,7

rmg abandesc habdegra txdesemp desempld varpopemp varemp
Cluster 4

% % % % % % %

Média 3,3 1,1 7,9 7,0 1,5 -0,3 0,7

Desvio-padrão 1,9 0,6 3,4 2,1 0,6 10,7 12,8

Min 0,3 0,0 1,0 3,3 0,4 -23,0 -26,0

Max 9,4 2,8 21,0 12,1 2,9 28,0 35,2

Legenda:
Média – média aritmética simples dos concelhos do cluster
Desvio-padrão – desvio-padrão dos concelhos do cluster
Min – valor mínimo observado nos concelhos do cluster
Max – valor máximo observado nos concelhos do cluster

Quadro II.10 – Heterogeneidade do Cluster 5

ippc prod edu3cic edusuper aceglobal acesan acetrans varpop
Cluster 5

índice mil euro % % pontos pontos pontos %

Média 48,9 14,3 28,7 6,1 110,4 32,4 6,1 -11,8

Desvio-padrão 6,1 1,6 3,7 1,4 7,7 6,0 1,7 4,2

Min 39,3 12,4 23,2 3,7 97,0 24,0 2,0 -17,5

Max 60,4 16,3 34,5 8,0 127,0 40,0 9,0 -5,5
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txemp jovens idosos empadm empnagripubli vabI vabII vabIII
Cluster 5

% % % % % % % %

Média 36,5 12,9 25,6 13,2 48,7 15,5 25,6 59,0

Desvio-padrão 3,8 1,3 3,7 4,9 7,4 5,8 8,2 4,3

Min 27,1 10,9 20,4 8,2 38,8 4,1 20,6 47,1

Max 43,0 15,5 32,4 28,5 66,0 22,4 48,8 62,4

rmg abandesc habdegra txdesemp desempld varpopemp varemp
Cluster 5

% % % % % % %

Média 6,1 1,4 8,9 13,4 4,2 -8,7 -7,4

Desvio-padrão 3,5 0,4 3,3 3,2 1,5 14,1 18,2

Min 2,2 0,8 5,0 9,6 1,6 -34,0 -35,1

Max 13,5 2,3 15,0 22,1 6,8 14,0 25,0

Legenda:
Média – média aritmética simples dos concelhos do cluster
Desvio-padrão – desvio-padrão dos concelhos do cluster
Min – valor mínimo observado nos concelhos do cluster
Max – valor máximo observado nos concelhos do cluster

Quadro II.11 – Heterogeneidade do Cluster 6

ippc prod edu3cic edusuper aceglobal acesan acetrans varpop
Cluster 6

índice mil euro % % pontos pontos pontos %

Média 46,4 13,2 25,7 5,4 110,2 25,8 7,1 -8,4

Desvio-padrão 7,5 0,5 3,8 1,7 11,4 5,3 1,6 4,7

Min 36,2 12,4 18,0 3,1 89,0 12,0 1,0 -19,1

Max 71,4 14,5 33,8 11,0 131,0 34,0 9,0 0,9

txemp jovens idosos empadm empnagripubli vabI vabII vabIII
Cluster 6

% % % % % % % %

Média 40,7 14,6 21,6 7,9 53,9 12,1 31,2 56,7

Desvio-padrão 3,2 1,2 3,1 1,8 8,6 8,4 10,5 4,9

Min 35,2 12,2 16,2 4,0 35,4 2,9 20,6 47,1

Max 47,4 17,2 27,0 10,9 70,0 22,4 48,8 62,7
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Quadro II.11 (cont.) – Heterogeneidade do Cluster 6

rmg abandesc habdegra txdesemp desempld varpopemp varemp
Cluster 6

% % % % % % %

Média 8,4 1,9 13,3 8,4 2,3 -10,0 -12,7

Desvio-padrão 3,6 0,7 4,2 1,9 1,0 10,2 12,7

Min 3,7 0,5 6,0 3,8 1,2 -34,0 -32,5

Max 21,3 3,8 23,0 13,8 6,4 6,0 13,4

Legenda:
Média – média aritmética simples dos concelhos do cluster
Desvio-padrão – desvio-padrão dos concelhos do cluster
Min – valor mínimo observado nos concelhos do cluster
Max – valor máximo observado nos concelhos do cluster

Estes territórios são razoavelmente homogéneos quanto ao seu mau posicionamento face

a quase todas as variáveis indicadoras de Competitividade. São, contudo, bastante

heterogéneos relativamente às outras variáveis.

É de notar, em particular, que no cluster 5 se verificam situações bastante diferenciadas

relativamente aos principais indicadores usados para o descrever (desemprego), mas quase

todos os concelhos apresentam em relação a eles valores superiores à média dos outros

clusters.

Já no que se refere aos indicadores de Exclusão social no cluster 6, que são os que

melhor o diferenciam dos restantes clusters, a heterogeneidade verificada obriga a ter prudência

na transposição do diagnóstico para cada um dos concelhos pois estes, em grande número de

casos, não sofrem dos três problemas em simultâneo.
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3. Síntese e considerações

A análise estatística conduziu à consideração de seis clusters, correspondentes a quatro

grandes Zonas de Problemáticas QCA III: "Competitividades", "Oportunidades", "Desafios" e

"Fragilidades". Esta última ZPQCA reparte-se por três clusters: um, de fragilidades genéricas e

os outros dois, tendo para além destas, problemas particularmente acentuados relativamente ao

desemprego e à exclusão social, respectivamente (na acepção adoptada nesta publicação).

As três primeiras ZPQCA ocupam a metade da superfície do Continente onde habita 90%

da população. Isto significa que, embora as regiões mais frágeis detenham um grande peso em

termos territoriais, nos processos de decisão podem com alguma facilidade ser marginalizadas e

os seus problemas secundarizados face à sua importância.

Análise de clusters – nota metodológica

O método utilizado na análise de clusters consiste em dividir as observações em k grupos pré-
estabelecidos, de modo a minimizar a soma dos quadrados dos desvios de cada elemento do grupo
relativamente à média do grupo:

    min 

2

1

_

∑
=








 −
jn

i
jij XX

Definidos k grupos:
2

1

2

1 1

2

∑∑∑∑
=

−
−

= =

−−














−+






 −=






 −

k

j
j

k

j

nj

i

jiji XXXXXX ,

pretende-se que dentro de cada grupo os elementos sejam o mais semelhantes possível e o mais distintos
relativamente aos elementos de outros grupos. O método partitivo iterativo utilizado – K-Means (também
designado nearest centroid sorting) – consiste, no caso presente, na sucessiva transferência dos concelhos
para o cluster cujo centróide se encontra a uma menor distância. A medida de distância utilizada foi a
distância euclideana:
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 = média da variável no grupo j

ijX  = valor da variável i do concelho pertencente ao grupo j ( i = 1….nj)
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Quadro II.12 - Caracterização das ZPQCA: médias dos clusters

ippc prod edu3cic edusuper aceglobal acesan acetrans varpop
ZPQCA

índice mil euro % % pontos pontos pontos %

"Competitividades" 1 118,5 20,7 51,7 16,1 130,6 33,4 10,7 14,6

"Oportunidades" 2 74,3 16,9 39,3 9,5 123,8 32,7 8,4 3,0

"Desafios" 3 66,3 15,2 32,2 7,3 117,9 25,4 8,7 8,6

"Fragilidades" 4 54,4 14,9 31,9 6,6 111,5 32,4 7,1 -8,6

5 48,9 14,3 28,7 6,1 110,4 32,4 6,1 -11,8

6 46,4 13,2 25,7 5,4 110,2 25,8 7,1 -8,4

txemp jovens idosos empadm empnagripubli vabI vabII vabIII
ZPQCA

% % % % % % % %

"Competitividades" 1 56,1 14,0 14,9 8,4 74,9 3,9 27,4 68,7

"Oportunidades" 2 49,0 13,4 20,4 9,0 68,2 9,8 33,4 56,7

"Desafios" 3 55,6 15,5 14,1 3,9 80,1 3,2 50,1 46,8

"Fragilidades" 4 41,1 11,7 29,1 12,1 55,0 12,3 27,9 59,9

5 36,5 12,9 25,6 13,2 48,7 15,5 25,6 59,0

6 40,7 14,6 21,6 7,9 53,9 12,1 31,2 56,7

rmg abandesc habdegra txdesemp desempld varpopemp varemp
ZPQCA

% % % % % % %

"Competitividades" 1 3,4 0,9 7,1 7,3 1,7 25,5 27,2

"Oportunidades" 2 2,8 1,0 7,7 6,8 1,5 13,1 13,2

"Desafios" 3 3,3 1,3 8,0 5,2 1,2 14,0 12,2

"Fragilidades" 4 3,3 1,1 7,9 7,0 1,5 -0,3 0,7

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

6 8,4 1,9 13,3 8,4 2,3 -10,0 -12,7

Nota: médias aritméticas simples dos concelhos dos clusters

As principais constatações, ilações e conclusões podem-se expor em quatro campos.

O primeiro, é que a diferenciação territorial face às problemáticas QCA é muito forte. Os

espaços mais frágeis registam perdas de população residente (-8% a -12%) e população

empregada (-0,3% a -10%) em contraste com os outros (+3% a +15% e +13% a +25,5%,

respectivamente).  As variáveis com clara capacidade de valorização normativa – o poder de

compra, os níveis de educação e as variáveis de exclusão económico-social – registam uma
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amplitude zonal muito elevada (as diferenças entre máximos e mínimos estão próximas ou

ultrapassam 100%), o que se verifica ainda com o peso dos idosos na população e com os

pesos do emprego público e dos sectores primário e secundário. A única variável com um leque

estreito é a acessibilidade global.

Em segundo lugar, constata-se, por um lado, uma consistência entre as análises de

clusters e factorial – os clusters contêm como principais variáveis caracterizadoras todas as

variáveis de um factor, sendo a ordenação das variáveis de cada factor em geral a mesma nos

vários clusters – e, por outro lado, a sua complementaridade, evidenciando as diferenças entre

influência e determinismo entre factores ou entre variáveis (ou, numa linguagem matemática, as

diferenças entre relações lineares e não lineares).

Na ZPQCA designada "Competitividades" (10% da superfície, 48% da população) as

variáveis ligadas ao factor Competitividade têm os seus melhores valores, estando bem

posicionada nas variáveis de Sustentabilidade demográfica e sectorial. Duas das variáveis do

factor Exclusão social têm aí os valores mínimos (a excepção é a pobreza), mas a situação é de

grande heterogeneidade concelhia. Os valores do desemprego são próximos da média nacional.

A ZPQCA designada "Oportunidades" (34% da superfície, 19% da população) apresenta

resultados próximos da média nacional em grande parte das variáveis, sendo, em geral, a

segunda melhor posicionada nas variáveis dos factores Competitividade, Exclusão social e

Desemprego (exclusão económica). Exibe, pois, condições, relativamente aos restantes

territórios, para um desenvolvimento com maior coesão social, denotando oportunidades de

prossecução desse modelo sem pressões demográficas, sectoriais e sociais muito fortes no

curto prazo.

A ZPQCA designada "Desafios" (9% da superfície, 22% da população), que se destaca

claramente das restantes pelo elevado peso do sector industrial (responsável por metade do

produto gerado neste território), apresenta os melhores valores na generalidade das variáveis

associadas ao factor Sustentabilidade demográfica e sectorial. Detinha, à época dos Censos de

2001, as mais baixas taxas de desemprego.
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Tendo em conta a reconversão industrial mundial em curso, esta zona está sujeita a

alterações conjunturais mais profundas que as outras ZPQCA. Assim, apesar dos aspectos

endógenos positivos que a caracterizam, há que equacionar os grandes desafios que enfrenta

esta zona mal posicionada em termos de Competitividade e Exclusão social. Este território terá

de vencer o desafio de transformar o elevado emprego existente em emprego mais qualificado e

com maior produtividade e, assim, impulsionar dinâmicas de desenvolvimento geradoras de

riqueza, educação e acessibilidades.

Finalmente, os espaços frágeis (47% da superfície, 11% da população) observam os mais

baixos valores de Competitividade, encontrando-se mal posicionados nas variáveis ligadas à

Exclusão social e ao Desemprego (os concelhos com as fragilidades específicas assinaladas

têm nestas variáveis os piores valores), embora não apresentem sistematicamente os piores

valores.

Tal como no caso do cluster "Competitividades", isto ilustra de modo expressivo que as

relações entre Competitividade/Sustentabilidade demográfica e sectorial, de um lado, e Exclusão

social e Desemprego, do outro, apontam para alguma influência, mas de modo nenhum para um

determinismo linear.

A ZPQCA "Fragilidades" necessita de intervenções públicas exógenas, que invertam o

declínio que vem manifestando, intervenções com ênfase, no curto prazo, nas áreas da exclusão

económica e social.

O terceiro campo de conclusões prende-se com a constatação que há uma tendência para

a contiguidade concelhia das ZPQCA (embora com excepções significativas). Essa

contiguidade indicará que há igualmente uma tendência para o “alastrar” de dinâmicas e de

inércias para os concelhos vizinhos. As “ilhas” observadas (concelhos sem vizinhos da mesma

ZPQCA) são quase todas excepções “positivas” (isto é, têm maiores níveis de desenvolvimento

que os concelhos envolventes), o que não deve deixar de ser tomado em conta no apoio público

aos territórios, no sentido de consolidar essas “ilhas” e permitir que se venham a fazer sentir os

seus efeitos de “arrasto”.



AS ZONAS DE PROBLEMÁTICAS QCA III II-21

O quarto e último campo a focar é a clara descoincidência territorial entre ZPQCA e as

regiões NUTS II, o que confirma a necessidade de acompanhar o QCA III com escalas mais

finas quando estão em causa preocupações territoriais.



III. RURALIDADE E POTENCIALIDADES AGRO-RURAIS

1. Tradução das temáticas agro-rurais em dimensões, variáveis e indicadores

Descrever o território na óptica do seus atributos agrícolas e rurais representa um

exercício pleno de opções. No caso presente é necessária uma clara delimitação do campo

analítico, que deverá responder tão-somente ao objectivo enunciado de interpretação das

potencialidades agro-rurais.

Face à polissemia do termo “agro-rural”, avançou-se com uma leitura que projecta este

conceito num quadro de análise composto por vectores, dimensões, variáveis e indicadores, ou

seja, com uma configuração análoga à da abordagem das problemáticas sub-regionais no QCA

III (vd. I.1).

Os vectores considerados prendem-se com os objectivos e preocupações do projecto “O

QCA III e os Espaços Rurais” (vd. Introdução). Procura-se, em primeiro lugar, dar seguimento a

uma das pistas que esteve na origem do projecto: o contraste acentuado entre o

desenvolvimento de territórios rurais e os restantes territórios; para além disso, investigar o papel

da agricultura no território; finalmente, introduzir e analisar outros aspectos do território ainda não

contemplados nas ZPQCA nem nos dois objectivos anteriores.

De acordo com este quadro importará conhecer o grau de ruralidade dos concelhos de

Portugal continental, circunscrever as suas características e potencialidades agrícolas e

apreciar, genericamente, as potencialidades dos territórios.

Estes três vectores de análise serão cruzados transversalmente nas suas dimensões

humana, económica e física, correspondentes aos três domínios prioritários de intervenção do

QCA III: a valorização do potencial humano, o apoio à actividade produtiva e a estruturação do

território.

A figura III.1 resume o conteúdo operacional deste novo quadro analítico, cujos principais

elementos serão descritos nas páginas seguintes.
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Figura III.1 – Abordagem operacional das potencialidades agro-rurais

Nota: Apresentação detalhada dos indicadores no Anexo 5.

a) Grau de ruralidade

No concernente à avaliação do “grau de ruralidade” dos territórios, esta implica, com

frequência, a construção de tipologias de zonas rurais. No entanto, a ausência de uma definição

unívoca de “rural” desaconselha a aposta nessa via metodológica e constitui um entrave à

operacionalização do termo, que aqui se deseja ver alcançada.

Nos países da União Europeia, por exemplo, as definições recorrentes “apoiam-se numa

multiplicidade de critérios, não existindo em muitos casos uma definição oficial. As tipologias

mais comuns baseiam-se fundamentalmente em critérios quantitativos – densidade populacional,
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dimensão dos lugares e emprego agrícola – sendo nalguns casos considerada a utilização dos

solos e outros indicadores de natureza económica e social. Em vários casos rural é o espaço

residual não urbano”1.

Tendo presentes estas possibilidades formulou-se uma leitura da ruralidade que reúne

algumas das variáveis anteriormente enquadradas na abordagem das problemáticas do

desenvolvimento territorial (vd. cap. I) e lhes acrescenta outras de maior especificidade: assim, à

densidade demográfica e à dispersão urbana junta-se o peso da população agrícola familiar para

exprimir a vertente humana do rural; para a económica observa-se novamente a parcela do VAB

atribuída à agricultura e silvicultura, introduzindo-se igualmente dois indicadores do emprego no

sector agrícola; por fim, quantifica-se a dimensão física da ruralidade através da percentagem da

área concelhia ocupada por agricultura e floresta.

b) Características e potencialidades agrícolas

Na escolha de variáveis para ilustrar as características e potencialidades agrícolas nas

suas dimensões humana, económica e física, começou-se por procurar expressar dinâmicas

existentes nestas três vertentes: variação da população agrícola, variação do volume de

trabalho2 e variação da superfície agrícola utilizada (SAU).

Para além disso, pretendeu-se caracterizar o território do ponto de vista da sua relação

com a agricultura, através da avaliação dos níveis de pluri-rendimento nas explorações.

Complementarmente a esta caracterização, mas ilustrando também potencialidades,

foram escolhidas variáveis ligadas ao carácter mais ou menos intensivo da utilização da terra

(peso da superfície “extensiva”, rendimento da terra 3), o que permite estabelecer relações entre

                                                         
1 Direcção Geral de Desenvolvimento Rural, p. 6. Para uma aplicação tipológica do conceito ao Continente
português veja-se o estudo de Novais (et al.), no qual se associa rural à população que vive em aglomerados de
pequena dimensão (população isolada e em povoados com menos de 2000 habitantes).
2 Expresso em unidades de trabalho agrícola anual (UTA).
3 A rendibilidade da terra, no âmbito competitividade, não deve ser analisada desligada de variáveis como a
dimensão física das explorações ou a relação entre superfície das explorações e trabalho necessário ou utilizado.
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“competitividade de mercado” e ambiente (ou, dito de outra forma, incluir as externalidades

ambientais positivas na competitividade).

Finalmente, incluíram-se variáveis que traduzem condições de competitividade agrícola

ligadas à existência de economias de escala e níveis de remuneração do trabalho utilizado

(rendibilidade do trabalho, existência de médias e grandes explorações de acordo com a sua

dimensão económica, e número de hectares por activo empregado).

c) Potencialidades dos territórios

No cruzamento deste terceiro vector com as dimensões que se têm vindo a referir

reuniram-se variáveis com forte ligação estrutural às potencialidades do território, ainda não

incluídas nem nos dois vectores anteriores nem na abordagem das problemáticas sub-regionais

do QCA III. Usaram-se ainda variáveis já incluídas nessa abordagem, mas que permitem uma

melhor diferenciação territorial, face à exclusão dos concelhos com maior densidade

demográfica4.

2. Factores de análise

2.1. Análise estatística: selecção e agrupamento empírico de indicadores (factores)

A análise factorial dos indicadores atrás assinalados (vd. figura III.1) conduziu a quatro

vectores analíticos, aos quais se vão atribuir as seguintes designações: Peso social da

agricultura (factor 1), Atractividade da actividade agrícola (factor 2), Extensificação rural

(factor 3) e Potencialidades não agrícolas do território (factor 4). Esta configuração

                                                         
4 Neste capítulo não foram analisados os concelhos de Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Matosinhos,
Odivelas, Oeiras, Porto e São João da Madeira, em virtude de registarem densidades demográficas
consideravelmente superiores às dos restantes concelhos do Continente.
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depreende-se da leitura da matriz dos coeficientes de transformação das variáveis em factores,

que em seguida se apresenta.

Quadro III.1 – Matriz dos pesos factoriais 5

Rotated Component
Matrix

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4

Peso social da
agricultura

Atractividade da
actividade agrícola Extensificação rural Potencialidades não

agrícolas do território

uta 0,923 -0,079 0,110 -0,207
popagri 0,897 -0,187 0,149 -0,184
empagri 0,869 0,211 0,182 -0,165
varpop -0,648 0,060 -0,392 0,279
ormb 0,115 0,911 -0,041 0,077
oruta 0,233 0,893 -0,091 0,022
explmg -0,238 0,856 0,098 0,102
mbuta -0,244 0,765 0,330 0,150
sau 0,067 0,677 0,613 0,077
mbsau -0,268 0,100 -0,791 0,020
sauextens -0,049 0,432 0,742 -0,040
ddemog -0,360 0,050 -0,592 0,377
vabI 0,500 0,332 0,547 0,153
empresas -0,375 0,059 -0,517 0,439
varpopagri 0,453 0,166 0,511 0,177
aceglobal -0,295 0,064 -0,230 0,792
acesan 0,044 0,124 0,393 0,751
dispurban 0,440 -0,416 -0,027 -0,538
acetrans -0,462 0,019 -0,334 0,513

Extraction Method: Principal Component Analysis
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization
Rotation converged in 8 iterations

Observa-se que as três vertentes do peso da agricultura tomadas em consideração

surgem repartidas por três factores: o peso social, ilustrado pelo indicador do peso da população

agrícola familiar na população total (popagri), tem uma correlação sobretudo forte com o primeiro

factor; o peso espacial, medido pela percentagem de SAU na superfície dos concelhos (sau)

com o factor Atractividade da actividade agrícola; e, o peso económico (vabI) com o factor

Extensificação rural. Isto significa que a importância da agricultura num dado concelho será bem

diferente consoante a vertente ou temática privilegiada, mesmo porque as variáveis do peso

                                                         
5 Os pesos factoriais medem as correlações entre os factores e as variáveis originais estandardizadas. São estas
correlações que permitem interpretar cada factor em função das variáveis com as quais se encontra mais
correlacionado. Por se tratar de correlações, os pesos apresentam valores compreendidos entre -1 e 1.
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agrícola não apresentam entre si, de modo nenhum, uma correlação linear perfeita (vd. quadro

III.2).

Quadro III.2 - Vertentes do peso da agricultura

Correlações

popagri vabI sau

popagri 1,00 0,40 0,05

vabI 1,00 0,60

sau 1,00

Refira-se ainda que uma outra variável indicadora do grau de ruralidade, a dispersão

urbana, surge associada ao quarto factor, Potencialidades não agrícolas do território. O  grau de

ruralidade exprime, pois, realidades muito heterogéneas.

Interessa também notar que, à semelhança do que se havia concluído no âmbito das

problemáticas sub-regionais do QCA III, os factores aqui identificados (e os aspectos

subjacentes a cada um deles) são passíveis de abordagens autónomas, uma vez que as

explicações para as suas distribuições territoriais se revestem, igualmente, de considerável

autonomia (a figura III.2 evidencia uma fraca correlação entre cada um dos factores

identificados).
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Figura III.2 – Diagrama de correlações entre factores6

Outro elemento genérico que se retira da análise estatística é a correlação positiva da

variação da população agrícola com as variáveis indicadoras do peso da agricultura (quadro III.3)

e as correlações negativas de todas estas variáveis com a variação da população (quadro III.4).

Tal significará que a existência de alternativas à agricultura no concelho é um elemento que

acentua a saída da actividade agrícola, mas quando essas alternativas não existem a saída da

actividade agrícola, embora em menor escala, dá-se pela mudança de local de residência, de

que será uma causa muito importante.

Quadro III.3 – Variação da população agrícola e do peso da agricultura

Correlações

popagri vabI sau

varpopagri 0,41 0,51 0,44

                                                         
6 Esta figura apresenta para cada par de factores o respectivo valor concelhio. A análise revela a inexistência de
qualquer correlação significativa, positiva ou negativa, entre cada par de factores (uma correlação forte entre cada
par de factores reflectir-se-ia, graficamente, num agrupamento dos pontos em torno das diagonais dos quadrados).
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Quadro III.4 – Variação da população, variação da população agrícola e peso da agricultura

Correlações

popagri vabI sau varpopagri

varpop -0,65 -0,45 -0,18 -0,37

Para além disso, observa-se uma correlação ténue (0,2) entre rendibilidade da agricultura

(medida pelo indicador mbuta) e variação da população agrícola, sugerindo que a opção de

deixar a actividade agrícola se dá não tanto pela repulsão interna mas, sobretudo, pela atracção

externa à actividade.

Análise factorial – nota metodológica

Tal como em I.2, recorreu-se nesta fase à análise de comunalidades para identificar os indicadores
relevantes.

Communality extraction
ddemog 0,625 mbsau 0,709
vabI 0,683 mbuta 0,777
sauextens 0,741 sau 0,844
acesan 0,737 explmg 0,809
acetrans 0,589 varpopagri 0,525
aceglobal 0,771 empagri 0,860
dispurban 0,656 uta 0,913
varpop 0,655 popagri 0,895
empresas 0,603 ormb 0,851
oruta 0,860

Extraction method: Principal Component Analysis

Retiveram-se quatro factores, que explicam conjuntamente 74,2% da variância total. A análise é fiável,
apresentando um KMO de 0,833. De modo a melhorar a interpretação dos factores, aplicou-se uma rotação
VARIMAX.

Contribuição para a explicação da variância (%)
Factor 1 22,71
Factor 2 21,19
Factor 3 17,89
Factor 4 12,43
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2.2. Elementos explicativos dos factores obtidos

a) Peso social da agricultura

O primeiro factor encontrado tem correlações fortes, para além das variáveis que

exprimem o peso social da agricultura, com a variação da população (em sentido negativo) e

ainda, em menor escala, com o peso económico do sector primário, o acesso a transportes e a

variação da população agrícola.

Gráfico III.1 – Coeficientes de correlação entre os indicadores e o

factor Peso social da agricultura
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b) Atractividade da actividade agrícola

O segundo factor exprime a atractividade da actividade agrícola7. O maior rendimento

por unidade de trabalho está ligado ao maior peso de explorações de média e grande dimensão

e à maior dependência da agricultura por parte dos que aí exercem a sua actividade. A

correlação do peso da SAU com este factor reflecte uma coincidência estatística e não se deverá

a qualquer relação causa-efeito.

Gráfico III.2 – Coeficientes de correlação entre os indicadores e o

factor Atractividade da actividade agrícola

                                                         
7 Esta atractividade diz respeito à relação com as agriculturas dos outros concelhos do Continente, mas não significa
atractividade face aos outros ramos de actividade ou às agriculturas europeias, por exemplo.
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c) Extensificação rural

No terceiro factor, representativo de extensificação rural, as variáveis com correlações

mais elevadas exprimem o grau de extensificação da actividade agrícola (produtividade da terra,

peso dos prados e pastagens permanentes pobres e pousios), a densidade empresarial, a

densidade demográfica, que resulta em grande medida daqueles dois elementos, e as

importâncias espacial e económica da agricultura.

Um valor elevado do peso económico da agricultura será sobretudo consequência da

ausência de outras actividades e não da produtividade do trabalho agrícola.

Outra variável significativamente correlacionada com este factor é a variação da

população agrícola familiar. Tal dever-se-á ao facto de ser a ausência de alternativas no

concelho um elemento que atenua a saída da actividade agrícola.

Gráfico III.3 – Coeficientes de correlação entre os indicadores e o factor Extensificação rural
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d) Potencialidades não agrícolas do território

No quarto factor, relativo às potencialidades não agrícolas do território, encontram-se

expressas as potencialidades de curto prazo dos concelhos (as acessibilidades apresentam

correlações fortes com este factor, mas também, embora em menor grau, o número de

empresas) e ainda, em sentido contrário, a dispersão urbana, o que se deverá às relações de

causalidade entre estes dois elementos (as potencialidades e a dispersão urbana).

Gráfico III.4 – Coeficientes de correlação entre os indicadores e o

factor Potencialidades não agrícolas do território
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Partiu-se de um conjunto de três vectores de características/potencialidades agro-rurais –

Grau de ruralidade, Características e potencialidades agrícolas e Potencialidades dos territórios

– cruzadas transversalmente com as dimensões humana, económica e física, correspondentes

aos três domínios prioritários de intervenção do QCA III: a valorização do potencial humano, o

apoio à actividade produtiva e a estruturação do território.

Tal permitiu considerar um conjunto amplo de variáveis traduzidas por indicadores

existentes no sistema estatístico nacional.  Estes indicadores foram alvo de uma análise factorial

que conduziu a um conjunto mais pequeno de variáveis, agrupáveis em quatro factores: Peso

social da agricultura, Atractividade da actividade agrícola, Extensificação rural e Potencialidades

não agrícolas do território.

Ao primeiro factor –  Peso social da agricultura (Anexo 6 – figura A.5) – estão associadas

sobretudo variáveis que exprimem esse peso (importância relativa, no concelho, da população,

do volume de trabalho e do emprego agrícolas) e ainda a variação da população (com uma

correlação negativa). A autonomia deste factor face aos outros factores significa que o peso

social da agricultura não resulta de modelos de agricultura e de organização do espaço rural

homogéneos. A correlação de sentido negativo da variação da população com este factor aponta

para que a atracção externa à actividade agrícola seja um importante potenciador de mobilidade

demográfica.

No segundo factor – Atractividade da actividade agrícola (Anexo 6 – figura A.6) –, valores

elevados significam uma maior competitividade da agricultura concelhia face à agricultura dos

outros concelhos (as correlações mais elevadas são com as variáveis referentes a existência de

médias e grandes explorações, rendimento por unidade de trabalho e grau de dependência da

agricultura por parte dos que exercem actividade agrícola 8), embora isso possa não se traduzir

em vantagens face às outras actividades económicas ou face às agriculturas de outros países.

                                                         
8 Explorações médias e grandes tendem a gerar maiores rendimentos unitários, permitindo que a agricultura
constitua a principal fonte de rendimento para os agricultores e tornando menos frequentes as situações de pluri-
rendimento significativo. Esta maior dependência da agricultura impulsiona, por sua vez, a utilização de métodos de
produção mais rentáveis.
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A ausência de correlações significativas com este factor das variáveis mais significativas

do factor anterior parece indicar que uma maior atractividade da actividade agrícola não é um

elemento de fixação de pessoas no concelho. Efectivamente, as maiores rendibilidades são,

frequentemente, a contrapartida de sistemas de produção mecanizados, que permitem prescindir

de mão-de-obra.  Para além disso, a ausência das acessibilidades neste factor indica alguma

independência face a elas, o que será resultado da incipiência observada mesmo nos modelos

de agricultura mais atraentes em Portugal.

O terceiro factor – Extensificação rural (Anexo 6 – figura A.7) – tem associadas variáveis

de densidade agrária, demográfica e empresarial. A um maior valor do factor correspondem

menores densidades (ou maior extensificação). É com este factor que o peso económico da

agricultura apresenta uma maior correlação por falta de alternativas àquela actividade, o que

explica que aos maiores valores deste factor esteja associada uma menor diminuição da

população agrícola familiar. No entanto, a variação da população tem aqui uma correlação

negativa, isto é, a maiores valores do factor estão associadas maiores diminuições de

população.

É de notar que a baixa correlação das outras variáveis com este factor significa que a

extensificação coexiste com modelos agro-rurais muito diversificados, o que significa, por

exemplo, que a produtividade da terra não determina, e provavelmente tem muito pouca

influência  sobre, a produtividade do trabalho.

No quarto e último factor estão sobretudo associadas as variáveis que exprimem

Potencialidades não agrícolas do território (Anexo 6 – figura A.8). A ausência de correlações

significativas com a generalidade das variáveis agrícolas indica que não existem relações

evidentes de causa-efeito entre estes dois grupos.

Da observação dos quatro factores ressalta que as variáveis representativas do vector

Grau de ruralidade se encontram disseminadas por todos eles, o que diz bem das dificuldades

em definir o “rural”.
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Outro aspecto relevante da análise estatística efectuada é o que leva a concluir que a

existência de alternativas à agricultura no concelho é um elemento que acentua a saída da

actividade agrícola, mas quando essas alternativas não existem a saída da actividade agrícola,

embora em menor escala, dá-se pela mudança de local de residência, de que será uma causa

muito importante. A ténue correlação entre rendibilidade da agricultura e variação da população

agrícola sugere que a opção de deixar a actividade agrícola se dá não tanto pela repulsão

interna, mas, sobretudo, pela atracção externa à actividade. Mesmo a agricultura mais “atraente”

não revela capacidade de fixar população.

Os factores obtidos demonstram capacidade analítica, verificando-se uma consistência

entre os resultados empíricos e as considerações teóricas. Os indicadores seleccionados são

pertinentes, embora se detecte uma insuficiência (a tomar em conta) resultante da exclusão de

variáveis ligadas às potencialidades do território na sua vertente física (existência de património

reconhecido ou de áreas protegidas).



IV. AS ZONAS DE POTENCIALIDADES AGRO-RURAIS

1. Identificação de Zonas de Potencialidades Agro-Rurais (ZPAR): os clusters

A análise de clusters aplicada ao conjunto das variáveis pertinentes nesta fase do estudo

conduziu à consideração de quatro "Zonas de Potencialidades Agro-Rurais" (ZPAR):

“Rendibilidade agrícola”, “Rural misto”, “Dinâmica populacional” e “Rural social”1.

Quadro IV.1 – Clusters e Zonas de Potencialidades Agro-Rurais2

Cluster / ZPAR(Final Cluster
Centers)

1 2 3 4

'Rendibilidade agrícola' 'Rural misto' 'Dinâmica populacional' 'Rural social'

popagri -0,333 -0,180 -1,066 1,354

uta -0,226 -0,294 -1,013 1,387

empagri 0,295 -0,488 -0,945 1,163

varpop -0,298 0,144 1,244 -0,893

mbuta 1,314 -0,509 0,209 -0,560

explmg 1,188 -0,558 0,479 -0,585

ormb 1,016 -0,726 0,345 -0,094

oruta 0,900 -0,725 0,221 0,098

sau 1,492 -0,620 -0,448 -0,057

vabI 0,988 -0,515 -0,824 0,512

sauextens 1,377 -0,503 -0,549 -0,049

mbsau -0,673 0,137 1,194 -0,521

varpopagri 0,614 -0,297 -0,749 0,465

ddemog -0,458 -0,197 1,467 -0,434

empresas -0,367 -0,138 1,359 -0,514

aceglobal -0,015 0,122 0,806 -0,773

acetrans -0,306 0,076 1,139 -0,708

acesan 0,659 -0,185 -0,017 -0,290

dispurban -0,653 0,426 -0,955 0,674

Nota: valores a negrito representam níveis de maior intensidade para cada indicador.

                                                         
1 No Anexo 7 encontra-se a listagem dos concelhos do Continente correspondentes a cada um destes clusters.
2 O quadro mostra as médias concelhias dos clusters para cada indicador. Estes foram estandardizados, não tendo
os seus valores qualquer significado não estatístico: o afastamento de zero dá uma medida da distância em relação
à média. Por exemplo, para o peso da SAU, os valores de -0,620 no cluster "Rural misto" e 1,492 no cluster
"Rendibilidade agrícola" significam, respectivamente, o menor e o maior desses pesos nos clusters analisados.
Os indicadores são apresentados segundo uma ordem que reproduz a sequência dos domínios de potencialidades
agro-rurais considerados (Peso social da agricultura, Atractividade da actividade agrícola, Extensificação rural e
Potencialidades não agrícolas do território).



IV-2 DESENVOLVIMENTO E RURALIDADE EM PORTUGAL

A representatividade de cada ZPAR no Continente é muito diferenciada consoante se

considerem as pessoas, a economia ou o espaço ocupado e consoante se adopte uma

perspectiva geral ou especificamente agrícola. Por exemplo, o cluster "Dinâmica populacional"

representa 43% da população mas apenas 7% da superfície agrícola, enquanto o cluster

"Rendibilidade agrícola" representa 58% da superfície agrícola e apenas 8% da população3.

Observa-se mais uma vez uma tendência para a contiguidade territorial dos concelhos

de cada cluster, embora o Alentejo forme uma barreira à contiguidade entre o Algarve e o resto

do Continente. Os clusters podem ser caracterizados através dos grupos de indicadores

correspondentes aos vários factores identificados, confirmando-se a capacidade analítica destes

últimos.

Figura IV.1 - Portugal continental: Zonas de Potencialidades Agro-Rurais

                                                         
3 Incluindo os concelhos não contemplados nesta análise: Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Matosinhos,
Odivelas, Oeiras, Porto e São João da Madeira.

Representatividade

0

20

40

60

80

100

Superficie População
residente

Sup. Agríc.
Utilizada

Margem
Bruta

agrícola

Volume
trabalho
agrícola

População
agrícola
familiar

%

(concelhos excluídos)

"Rendibilidade agrícola" (cluster 1: 57 concelhos)
"Rural misto" (cluster 2: 95 concelhos)

"Dinâmica populacional" (cluster 3: 50 concelhos)

"Rural social" (cluster 4: 66 concelhos)



AS ZONAS DE POTENCIALIDADES AGRO-RURAIS IV-3

Na comparação com a zonagem de problemáticas regionais do QCA, é de notar que, se

excluirmos o caso do cluster "Rendibilidade agrícola", se observam grandes sobreposições entre

ZPQCA e ZPAR, havendo tendência para uma associação negativa entre desenvolvimento e

ruralidade. No entanto, a situação verificada no cluster "Rendibilidade agrícola" mostra que a

uma mesma ruralidade podem corresponder níveis de desenvolvimento económico-social muito

diferenciados.

Pode-se, pois, afirmar que, se em muitos concelhos a ruralidade é sobretudo uma

consequência de um certo atraso económico-social (asserção reforçada no caso de se adoptar
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uma noção social de ruralidade), há também concelhos com um apreciável nível de

desenvolvimento em que se mantêm acentuadas características de ruralidade.

2. Diagnóstico das ZPAR

As ZPAR serão apresentadas por ordem da importância social da agricultura (média

aritmética simples dos pesos da população agrícola familiar, do volume de trabalho agrícola e do

emprego agrícola).

a) “Rural social”

O cluster "Rural social" situa-se no interior do Centro e do Norte e contém ainda dois

concelhos do Algarve. Representa 7% da população e 26% da superfície do Continente. Em

termos agrícolas, representa 29% da população agrícola familiar, 22% da SAU e 19% do

rendimento agrícola.

Este cluster apresenta os mais elevados valores nos indicadores correspondentes ao

factor Peso social da agricultura (incluindo a maior perda de população) e os mais baixos valores

nos indicadores correspondentes aos factores Atractividade da actividade agrícola e

Potencialidades não agrícolas do território (incluindo a maior dispersão urbana).

Relativamente às variáveis indicadoras de Extensificação rural, regista os segundos

maiores valores, excepto no número de empresas, em que apresenta o valor mais baixo4.

                                                         
4 Esta variável tem uma correlação negativa com o factor pelo que o valor mais baixo corresponde a maior
Extensificação rural.
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Quadro IV.2 – Caracterização da ZPAR “Rural social” (Cluster 4)

popagri uta empagri varpop mbuta explmg ormb oruta sau
Cluster 4

% % % % euro/uta % % % %

Média 48,2 62,7 21,3 -8,4 4 004 3,4 55,4 46,6 33,4

Total_conc 23,8 28,9 10,7 0,9 6 722 8,7 57,0 44,3 34,0

Total_cont 11,4 11,3 4,0 5,3 5 619 6,6 63,1 44,5 41,0

Min outros 6,5 6,5 2,9 -0,5 4 224 3,6 43,7 31,1 20,2

Max outros 21,9 24,9 13,7 14,3 12 729 18,9 76,4 60,9 69,5

vabI sauextens mbsau varpopagri ddemog empresas aceglobal acetrans acesan dispurban
Cluster 4

% % euro/ha % hab/km2 nº. pontos pontos pontos %

Média 12,5 9,8 938 -27,9 42,8 1 017 109,7 6,8 28,9 82

Total_conc 9,0 10,2 1 627 -35,5 305,6 3 874 118,7 8,3 30,8 62

Total_cont 3,9 16,1 764 -37,6 110,7 3 884 - - - 42

Min outros 4,5 2,5 751 -46,3 35,9 1 613 118,2 7,6 29,6 39

Max outros 15,4 31,2 3 038 -31,0 566,2 8 340 126,8 10,1 34,6 76

Legenda:
Média – média aritmética simples dos concelhos do cluster
Total_conc – média aritmética simples dos concelhos do Continente
Total_cont – valor observado no Continente
Min outros – valor mínimo da média aritmética simples dos concelhos dos outros clusters
Max outros – valor máximo da média aritmética simples dos concelhos dos outros clusters

A diferença notória que se observa entre o peso da agricultura medido pelo volume de

trabalho (uta) e o peso da agricultura medido pelo emprego (empagri) é o reflexo da grande

importância do trabalho a tempo parcial na agricultura desta zona do país.

Importa assinalar a grande sobreposição existente entre este cluster e os clusters

“Fragilidades”, obtidos no capítulo II, nas regiões Centro e Norte. Os resultados agora

alcançados permitem caracterizar melhor as origens do menor desenvolvimento observado

naquela ZPQCA. Efectivamente, o elevado peso social da agricultura, uma dependência

significativa dos rendimentos oriundos da exploração por parte da população agrícola, e as mais

baixas rendibilidades agrícolas, são elementos que, em conjunto, conduzem a um baixo nível de

desenvolvimento.
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Se não for complementado com o estímulo a outras actividades, o impulsionar do

desenvolvimento por via dos instrumentos agrícolas ligados à competitividade poderá originar

mais êxodo populacional nesta zona, a menos que a valorização das funções não comerciais da

agricultura seja reforçada significativamente.

Quadro IV.3 – Heterogeneidade do Cluster 4

popagri uta empagri varpop mbuta explmg ormb oruta sau
Cluster 4

% % % % euro/uta % % % %

Média 48,2 62,7 21,4 -8,4 4 004 3,4 55,4 46,3 33,4

Desv.-padrão 13,0 19,3 8,5 5,8 1 718 2,1 13,6 13,5 13,4

Min 24,6 31,2 4,5 -19,1 1 262 0,0 15,0 6,7 5,4

Max 72,8 104,4 48,9 6,7 8 851 10,0 88,4 81,7 67,6

vabI sauextens mbsau varpopagri ddemog empresas aceglobal acetrans acesan dispurban
Cluster 4

% % euro/ha % hab/km2 nº. pontos pontos pontos %

Média 12,5 9,8 937,7 -27,9 42,8 1 017 109,7 6,9 29,0 82

Desv.-padrão 6,7 10,6 558,8 13,0 36,9 652 11,1 1,5 5,9 15

Min 2,9 0,0 190,6 -49,7 6,6 329 73,0 1,0 12,0 48

Max 22,4 48,2 2 894,0 19,7 199,5 4 098 132,0 9,0 40,0 99

Legenda:
Média – média aritmética simples dos concelhos do cluster
Desv.-padrão – desvio-padrão dos concelhos do cluster
Min – valor mínimo observado nos concelhos do cluster
Max – valor máximo observado nos concelhos do cluster

O cluster apresenta uma homogeneidade significativa relativamente às variáveis de

acessibilidades. No que se refere às variáveis associadas aos factores que melhor caracterizam

esta zona (Peso social, Atractividade agrícola), embora se verifique alguma heterogeneidade

concelhia, os valores de quase todos os concelhos distinguem-se bastante dos valores médios

das outras ZPAR.
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b) “Rendibilidade agrícola”

O cluster "Rendibilidade agrícola" engloba a quase totalidade dos concelhos do Alentejo e

da Lezíria do Tejo, incluindo ainda três concelhos do Oeste e Manteigas. Representa 8% da

população e 34% da superfície do Continente. Em termos agrícolas, representa 56% da SAU,

29% do rendimento agrícola e 11% da população agrícola familiar.

Quadro IV.4 – Caracterização da ZPAR “Rendibilidade agrícola” (Cluster 1)

popagri uta empagri varpop mbuta explmg ormb oruta sau
Cluster 1

% % % % euro/uta % % % %

Média 19,1 24,9 13,7 -0,5 12 728 18,9 76,3 60,8 69,4

Total_conc 23,8 28,9 10,7 0,9 6 722 8,7 57,0 44,3 34,0

Total_cont 11,4 11,3 4,0 5,3 5 618 6,6 63,1 44,5 41,0

Min outros 6,5 6,5 2,9 - 8,4 4 004 3,4 43,7 31,1 20,2

Max outros 48,2 62,7 21,4 14,3 7 979 13,2 64,0 48,9 33,4

vabI sauextens mbsau varpopagri ddemog empresas aceglobal acetrans acesan dispurban
Cluster 1

% % euro/ha % hab/km2 nº. pontos pontos pontos %

Média 15,4 31,2 750 -31,0 35,9 1 613 118,2 7,6 34,6 47

Total_conc 9,0 10,2 1 626 -35,5 305,6 3 874 118,7 8,3 30,8 62

Total_cont 3,9 16,1 764 -37,6 110,7 3 884 - - - 42

Min outros 4,5 22,5 934 -46,2 42,8 1 017 109,7 6,9 229,0 39

Max outros 12,5 99,8 3 038 -27,9 566,2 8 340 126,8 10,1 330,6 82

Legenda:
Média – média aritmética simples dos concelhos do cluster
Total_conc – média aritmética simples dos concelhos do Continente
Total_cont – valor observado no Continente
Min outros – valor mínimo da média aritmética simples dos concelhos dos outros clusters
Max outros – valor máximo da média aritmética simples dos concelhos dos outros clusters

Esta ZPAR apresenta os mais elevados valores nos indicadores ligados aos factores

Atractividade da actividade agrícola e Extensificação rural. A agricultura tem aqui os seus

maiores pesos em termos económicos e de ocupação do espaço.
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Na comparação com a zonagem de problemáticas QCA, observam-se neste cluster, com

um grau de ruralidade elevado, situações muito diferenciadas, mostrando que a ruralidade não é

determinada pela ausência de desenvolvimento.

A agricultura pode continuar a desempenhar um importante papel no desenvolvimento

económico-social deste território, sem que isso cause perturbações demográficas significativas.

No entanto, a actividade agrícola por si só não assegura o desenvolvimento do conjunto

do território como se pode comprovar pelo facto de muitos dos concelhos, nesta zona de maior

atractividade agrícola, serem frágeis.

As maiores pressões sobre esta zona provirão da reforma da PAC em curso, devido aos

efeitos que o desligamento das ajudas da produção produzirá.

Quadro IV.5 – Heterogeneidade do Cluster 1

popagri uta empagri varpop mbuta explmg ormb oruta sau
Cluster 1

% % % % euro/uta % % % %

Média 19,1 24,9 13,7 -0,5 12 728 18,9 76,4 60,9 69,5

Desv.-padrão 7,5 9,8 5,5 7,2 4 030 8,7 9,2 13,7 18,1

Min 4,6 2,9 2,3 -14,1 2 069 1,5 50,4 29,9 10,4

Max 36,1 45,9 24,7 26,8 24 931 41,0 94,7 89,0 98,0

vabI sauextens mbsau varpopagri ddemog empresas aceglobal acetrans acesan dispurban
Cluster 1

% % euro/ha % hab/km2 nº. pontos pontos pontos %

Média 15,4 31,2 750 -31,0 35,9 1 613 118,2 7,6 34,6 47

Desv.-padrão 1,6 17,9 1 158 17,8 36,9 1 490 10,0 1,7 5,1 26

Min 10,3 1,1 104 -62,9 6,8 147 97,0 4,0 24,0 6

Max 17,5 73,5 5 855 33,0 158,4 8 279 136,0 12,0 40,0 99

Legenda:
Média – média aritmética simples dos concelhos do cluster
Desv.-padrão – desvio-padrão dos concelhos do cluster
Min – valor mínimo observado nos concelhos do cluster
Max – valor máximo observado nos concelhos do cluster
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Em algumas das variáveis mais marcantes desta zona (origem do rendimento das famílias

agrícolas, peso do sector primário) bem como nas acessibilidades, observa-se uma

homogeneidade significativa. Relativamente às outras variáveis os valores são mais

heterogéneos.

c) “Rural misto”

Os concelhos da ZPAR “Rural misto” localizam-se sobretudo no litoral do Centro e do

Norte e no Algarve. O cluster inclui ainda as capitais de distrito do interior do Centro e do Norte.

Representa 23% da população e 28% da superfície do Continente. Em termos agrícolas,

representa 41% da população agrícola familiar, 26% do rendimento agrícola e 14% da SAU.

Quadro IV.6 – Caracterização da ZPAR “Rural misto” (Cluster 2)

popagri uta empagri varpop mbuta explmg ormb oruta sau
Cluster 2

% % % % euro/uta % % % %

Média 21,9 23,5 6,9 5,9 4 224 3,6 43,7 31,1 20,2

Total_conc 23,8 28,9 10,7 0,9 6 722 8,7 57,0 44,3 34,0

Total_cont 11,4 11,3 4,0 5,3 5 618 6,6 63,1 44,5 41,0

Min outros 6,5 6,5 2,9 -8,4 4 004 3,4 55,4 46,3 25,3

Max outros 48,2 62,7 21,4 14,3 12 729 18,9 76,4 60,9 69,5

vabI sauextens mbsau varpopagri ddemog empresas aceglobal acetrans acesan dispurban
Cluster 2

% % euro/ha % hab/km2 nº. pontos pontos pontos %

Média 6,2 2,9 1 754 -40,2 109,9 2 528 119,6 8,3 29,6 76

Total_conc 9,0 10,2 1 626 -35,5 305,6 3 874 118,7 8,3 30,8 62

Total_cont 3,9 16,1 764 -37,6 110,7 3 884 - - - 42

Min outros 4,5 2,5 751 -46,3 35,9 1 017 109,7 6,9 29,0 39

Max outros 15,4 31,2 3 038 -27,9 566,2 8 340 126,8 10,1 34,6 82

Legenda:
Média – média aritmética simples dos concelhos do cluster
Total_conc – média aritmética simples dos concelhos do Continente
Total_cont – valor observado no Continente
Min outros – valor mínimo da média aritmética simples dos concelhos dos outros clusters
Max outros – valor máximo da média aritmética simples dos concelhos dos outros clusters
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Este cluster apresenta valores intermédios relativamente aos outros clusters no que se

refere ao Peso social da agricultura e às Potencialidades não agrícolas do território. Tem valores

próximos dos mínimos nos indicadores ligados à Atractividade da actividade agrícola e  à

Extensificação rural 5.

Exceptuando a zona correspondente ao cluster 1 ("Rendibilidade agrícola"), observa-se

uma sobreposição significativa entre esta ZPAR e as ZPQCA “Oportunidades” e “Desafios”

anteriormente delineadas.

Já nos havíamos deparado com uma situação análoga na abordagem do cluster 4 ("Rural

social"), sendo possível notar algumas semelhanças e diferenças que podem contribuir para

explicar os resultados obtidos no capítulo II. No cluster 2, embora com bastante menor peso do

que no cluster 4, a população agrícola familiar constitui uma parte muito significativa da

população. Também aqui os níveis de rendibilidade agrícola são muito baixos. Contudo, esta

zona "Rural misto" regista uma importância diminuta do rendimento agrícola para os agricultores

nela localizados: apenas 31% do volume de trabalho agrícola corresponde a agregados

familiares maioritariamente dependentes dos rendimentos da exploração.

O carácter de complementaridade que a agricultura tem para muitas famílias destes

concelhos é um importante factor a preservar, pelo papel que pode desempenhar no acomodar

de transições de processos de desenvolvimento.

Quadro IV.7 – Heterogeneidade do Cluster 2

popagri uta empagri varpop mbuta explmg ormb oruta sau
Cluster 2

% % % % euro/uta % % % %

Média 21,9 23,5 6,9 5,9 4 224 3,6 43,7 31,1 20,2

Desv.-padrão 9,5 11,4 4,2 8,9 2 812 3,1 16,2 15,1 12,1

Min 1,6 1,4 0,4 -16,1 1 076 0,0 3,4 1,4 0,9

Max 44,9 50,4 20,7 33,3 12 471 15,8 87,9 74,7 65,2

                                                         
5 No entanto, o baixo peso da SAU será em certa medida a contrapartida de um significativo peso da superfície
florestal, que não foi possível determinar por concelho.
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vabI sauextens mbsau varpopagri ddemog empresas aceglobal acetrans acesan dispurban
Cluster 2

% % euro/ha % hab/km2 nº. pontos pontos pontos %

Média 6,2 3,0 1 754 -40,2 109,9 2 528 119,6 8,3 29,6 76

Desv.-padrão 3,8 3,6 756 13,2 73,5 1 791 7,9 1,1 5,6 18

Min 1,5 0,0 324 -65,3 13,2 355 96,0 6,0 16,0 24

Max 22,4 15,9 4 125 27,6 470,5 8 696 139,0 12,0 40,0 99

Legenda:
Média – média aritmética simples dos concelhos do cluster
Desv.-padrão – desvio-padrão dos concelhos do cluster
Min – valor mínimo observado nos concelhos do cluster
Max – valor máximo observado nos concelhos do cluster

Nas variáveis ligadas ao factor Potencialidades não agrícolas do território verifica-se uma

relativa homogeneidade, o que já não se dá com as outras variáveis.

d) “Dinâmica populacional”

Os concelhos do cluster 3 localizam-se nas envolventes do Porto e de Lisboa6

(estendendo-se até Leiria) e no litoral sul do Algarve. Fazem ainda parte do cluster Braga,

Aveiro, Ílhavo, Coimbra e Lousã.

Esta ZPAR corresponde a 12% da superfície do Continente, nela residindo 43% da

população. Em termos agrícolas, representa  26% da margem bruta, 19% da população agrícola

familiar e 7% da SAU.

                                                         
6 Recorde-se que foram excluídos nesta análise os concelhos indicados na nota de rodapé da página IV-2.
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Quadro IV.8 – Caracterização da ZPAR “Dinâmica populacional” (Cluster 3)

popagri uta empagri varpop mbuta explmg ormb oruta sau
Cluster 3

% % % % euro/uta % % % %

Média 6,5 6,5 2,9 14,3 7 979 13,2 63,9 48,7 25,3

Total_conc 23,8 28,9 10,7 0,9 6 722 8,7 57,0 44,3 34,0

Total_cont 11,4 11,3 4,0 5,3 5 618 6,6 63,1 44,5 41,0

Min outros 19,1 23,5 6,9 -8,4 4 004 3,4 43,7 31,1 20,2

Max outros 48,2 62,7 21,4 5,9 12 728 18,9 76,7 60,9 69,5

vabI sauextens mbsau varpopagri ddemog empresas aceglobal acetrans acesan dispurban
Cluster 3

% % euro/ha % hab/km2 nº. pontos pontos pontos %

Média 4,5 2,5 3 038 -46,3 566,2 8 340 126,8 10,1 30,6 39

Total_conc 9,0 10,2 1 626 -35,5 305,6 3 874 118,7 8,3 30,8 62

Total_cont 3,9 16,1 764 -37,6 110,7 3 884 - - - 42

Min outros 6,2 3,0 751 -40,2 35,9 1 017 109,7 6,9 29,0 47

Max outros 15,4 31,2 1 754 -27,9 109,9 2 528 119,6 8,3 34,6 82

Legenda:
Média – média aritmética simples dos concelhos do cluster
Total_conc – média aritmética simples dos concelhos do Continente
Total_cont – valor observado no Continente
Min outros – valor mínimo da média aritmética simples dos concelhos dos outros clusters
Max outros – valor máximo da média aritmética simples dos concelhos dos outros clusters

Este cluster apresenta os valores mais elevados nos indicadores do factor Potencialidades

não agrícolas do território e os mais baixos nos factores Peso social da agricultura e

Extensificação rural.

Encontra-se nesta Zona de Potencialidades Agro-Rurais a quase totalidade dos concelhos

da ZPQCA “Competitividades”, incluindo-se ainda alguns concelhos de “Oportunidades” e

“Desafios”.
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Quadro IV.9 – Heterogeneidade do Cluster 3

popagri uta empagri varpop mbuta explmg ormb oruta sau
Cluster 3

% % % % euro/uta % % % %

Média 6,5 6,5 2,9 4,3 7 979 13,2 64,0 48,9 25,3

Desv.-padrão 5,1 5,2 2,4 0,2 4 194 9,1 15,9 15,5 12,4

Min 0,2 0,2 0,3 3,6 2 159 0,0 25,0 16,6 2,5

Max 17,7 9,4 7,9 50,6 18 021 50,7 90,8 78,8 50,5

vabI sauextens mbsau varpopagri ddemog empresas aceglobal acetrans acesan dispurban
Cluster 3

% % euro/ha % hab/km2 nº. pontos pontos pontos %

Média 4,5 2,5 3 038 -46,3 566,2 8 340 126,8 101,0 0,6 39

Desv.-padrão 0,8 3,1 1 310 11,5 445,6 6 270 9,3 1,3 5,7 21

Min 0,2 0,0 782 -70,7 76,8 1 317 106,0 8,0 8,0 0

Max 2,1 10,9 5 906 -12,7 1 710,0 35 238 145,0 12,0 40,0 82

Legenda:
Média – média aritmética simples dos concelhos do cluster
Desv.-padrão – desvio-padrão dos concelhos do cluster
Min – valor mínimo observado nos concelhos do cluster
Max – valor máximo observado nos concelhos do cluster

Relativamente às variáveis que mais marcam este cluster, ligadas ao factor

Potencialidades não agrícolas do território, observa-se uma relativa homogeneidade. No que se

refere ao peso do trabalho agrícola e à densidade demográfica, apesar da menor

homogeneidade, os valores dos concelhos deste cluster distinguem-se claramente das médias

observadas nos outros clusters.

3. Síntese e considerações

A análise de clusters efectuada sobre os concelhos do Continente, com base nas variáveis

e indicadores retidos após análise factorial, conduziu à consideração de quatro Zonas de

Potencialidades Agro-Rurais: "Rural social", "Rendibilidade agrícola", "Rural misto" e "Dinâmica

populacional". Estas têm representatividades muito diferentes consoante se esteja a tratar de
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população, superfície ou de variáveis agro-rurais como a população agrícola familiar, o trabalho,

a superfície ou o rendimento agrícolas. Qualquer das zonas representa pelo menos 30% numa

destas variáveis.

Os três clusters com características mais rurais - "Rural social", "Rendibilidade agrícola" e

"Rural misto" - ocupam cerca de 90% do território do Continente, aí residindo cerca de 40% da

população portuguesa. Em três das variáveis agro-rurais referidas, a sua representatividade é

superior a 80%, mas é de notar que a excepção dá-se com o rendimento agrícola, gerado em

25% no cluster "Dinâmica populacional".

No produto da economia, o sector primário atinge uma importância maior na ZPAR

"Rendibilidade agrícola", 15%, evidenciando que, em termos económicos, a agricultura é

generalizadamente uma actividade minoritária ou residual. Em termos sociais, a agricultura ainda

é, no que se refere ao volume de trabalho, maioritária na ZPAR "Rural social", responsável por

apenas 18% do rendimento agrícola.

Quadro IV.10 - Caracterização das ZPAR: médias dos clusters

popagri uta empagri varpop mbuta explmg ormb oruta sau

% % % % euro/uta % % % %

Cluster 4 48,2 62,7 21,3 -8,4 4 004 3,4 55,4 46,6 33,4

Cluster 1 19,1 24,9 13,7 -0,5 12 728 18,9 76,3 60,8 69,4

Cluster 2 21,9 23,5 6,9 5,9 4 224 3,6 43,7 31,1 20,2

Cluster 3 6,5 6,5 2,9 14,3 7 979 13,2 63,9 48,7 25,3

vabI sauextens mbsau varpopagri ddemog empresas aceglobal acetrans acesan dispurban

% % euro/ha % hab/km2 nº. pontos pontos pontos %

Cluster 4 12,5 9,8 938 -27,9 42,8 1 017 109,7 6,8 28,9 82

Cluster 1 15,4 31,2 750 -31,0 35,9 1 613 118,2 7,6 34,6 47

Cluster 2 6,2 2,9 1 754 -40,2 109,9 2 528 119,6 8,3 29,6 76

Cluster 3 4,5 2,5 3 038 -46,3 566,2 8 340 126,8 10,1 30,6 39

Clusters: 4 - "Rural social"; 1 - "Rendibilidade agrícola"; 2 - "Rural misto"; 3 - "Dinâmica populacional".
Nota: médias aritméticas simples dos concelhos dos clusters.
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Da observação do quadro anterior, constata-se a consistência com a análise factorial e

a pertinência dos factores aí obtidos. Se se ordenarem as ZPAR de acordo com o peso social da

agricultura (como foi feito no quadro, com base no indicador uta), verifica-se uma ordenação

inversa das variáveis do factor Potencialidades não agrícolas do território, o que é um sintoma de

que o maior peso da agricultura num concelho resulta, em grande medida, da falta de

alternativas. A ordenação igualmente inversa entre a variação da população e a variação da

população agrícola será uma consequência dessa situação (como já se tinha visto antes).

A atracção externa à agricultura é um elemento muito forte para a saída de pessoas desta

actividade. A existência de alternativas fáceis (ou seja, perto do local de residência) impulsiona o

abandono da agricultura. Quando estas alternativas não existem, embora o abandono da

actividade agrícola seja menor, o êxodo do concelho é mais acentuado.

A ZPAR "Rural social" ilustra bem a situação. Tem os valores máximos nas variáveis

associadas ao Peso social da agricultura . É a única onde este peso é maioritário em termos de

volume de trabalho, e perto disso no peso da população agrícola familiar, tendo aqui ocorrido a

maior diminuição da população. Isto verifica-se em simultâneo com a menor queda da população

agrícola num cluster que tem os mais fracos valores de Atractividade agrícola. A este cenário

não é estranho o facto de ser nesta zona que as Potencialidades não agrícolas do território

também são as mais baixas. É ainda de realçar que, quando não se observa uma

homogeneidade dos seus concelhos face aos valores das variáveis em causa, se verifica, pelo

menos, uma clara distinção dos seus valores face à média das outras ZPAR.

Este território "Rural social" está contido na ZPQCA "Fragilidades", o que fornece mais

pistas para entender o menor desenvolvimento aí observado. O elevado peso social da

agricultura, uma dependência significativa dos rendimentos oriundos da exploração por parte da

população agrícola e as mais baixas rendibilidades agrícolas são elementos que, em conjunto,

conduzem a um baixo nível de desenvolvimento. Se não for complementado com o estímulo a

outras actividades, o impulsionar do desenvolvimento por via dos instrumentos agrícolas ligados
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à competitividade poderá originar mais êxodo populacional nesta zona, a menos que a

valorização das funções não comerciais da agricultura seja reforçada significativamente.

Na zona "Rendibilidade agrícola", a generalidade das variáveis associadas aos factores

Atractividade agrícola e Extensificação rural atingem os valores mais expressivos, o que constitui

uma combinação interessante entre potencialidades agrícolas e ambientais num cluster que

representa um terço da superfície do Continente, mais de metade da superfície agrícola e onde

se gera quase 30% do rendimento agrícola. No entanto, a actividade agrícola por si só não

assegura o desenvolvimento do conjunto do território como se pode comprovar pelo facto de

muitos dos concelhos, nesta zona de maior atractividade agrícola, serem frágeis.

A zona "Rural misto" apresenta valores intermédios em todas as variáveis, encontrando-

se, contudo, próxima da "Rural social", no que se refere à baixa Atractividade agrícola, e próxima

da "Rendibilidade agrícola", no que diz respeito ao Peso social da agricultura. Este peso, embora

muito inferior ao que se regista na ZPAR "Rural social", é ainda bem relevante na "Rural misto".

A ZPAR "Dinâmica populacional" apresenta os melhores resultados nas variáveis

associadas às Potencialidades não agrícolas do território e os menores valores de Peso social

da agricultura  (situação inversa à da zona "Rural social") e ainda de Extensificação rural.

A tendência para a contiguidade concelhia das várias ZPAR está, tal como no caso das

ZPQCA, presente, embora neste caso os concelhos do Algarve sejam separados dos clusters

respectivos pela grande mancha de concelhos da zona "Rendibilidade agrícola" (Alentejo e

Lezíria do Tejo). Em contrapartida, detectam-se menos "ilhas".

Tal como na abordagem das problemáticas sub-regionais do QCA III, também a

abordagem territorial das potencialidades agro-rurais não se coaduna com o desenho das

NUTS II. Já relativamente às Regiões Agrárias, a compatibilidade é maior, sendo estas unidades

territoriais relevantes (mesmo que não suficientes) para analisar as questões agro-rurais.
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A arquitectura das políticas de desenvolvimento  económico e social que tenham

subjacente preocupações territoriais, como é o caso dos QCA, bem como o seu

acompanhamento e avaliação, deverão tomar em conta quatro grandes temáticas autónomas:

Competitividade, Sustentabilidade demográfica e sectorial, Exclusão social e Desemprego

(exclusão económica).

A endogeneização territorial dos processos de crescimento ou de atraso fundamenta

intervenções exógenas conducentes ao aumento sustentável da competitividade por parte das

entidades públicas em territórios em que se pretenda evitar o declínio. A competitividade é

apenas uma das componentes do desenvolvimento e depende de factores exógenos,

nomeadamente da(s) política(s) (peso do sector público, por exemplo).

Nem a exclusão social acentuada nem o desemprego (exclusão económica) são uma

fatalidade do menor desenvolvimento, nem elevados níveis de outras componentes do

desenvolvimento, só por si, significam a resolução destes problemas, que exigem respostas

directas.

A zonagem de problemáticas QCA III permitiu concluir que:

- A diferenciação territorial face às problemáticas QCA é muito forte. Os espaços mais

frágeis registam perdas de população em contraste com os outros. As variáveis com clara

capacidade de valorização normativa – o poder de compra, os níveis de educação, todas as

variáveis de exclusão económica e social – registam uma amplitude zonal muito elevada;

- Há uma tendência para a contiguidade concelhia das ZPQCA, embora com excepções

significativas. Essa contiguidade indicará que há uma tendência para o “alastrar” de dinâmicas e

de inércias para os concelhos vizinhos. As “ilhas” observadas são quase todas excepções

“positivas”, o que não deve deixar de ser tomado em conta no apoio público aos territórios, no

sentido de consolidar essas “ilhas” e permitir que se venham a fazer sentir os seus efeitos de

“arrasto”;
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- A clara descoincidência territorial entre ZPQCA e as regiões NUTS II confirma a

necessidade de acompanhar o QCA III com escalas mais finas quando estão em causa

preocupações territoriais.

As ZPQCA obtidas podem ser caracterizadas sumariamente.

Os concelhos incluídos em "Competitividades" formam uma zona de dinâmicas

endógenas com situações concelhias diferenciadas face à Sustentabilidade demográfica e

sectorial e à Exclusão, social e económica. O papel territorial das “ilhas de competitividades” é

diferente do papel das zonas contíguas em torno dos concelhos do Porto e de Lisboa

A zona "Oportunidades" tem tido, relativamente aos restantes territórios, um

desenvolvimento com maior coesão social, denotando oportunidades de prossecução desse

modelo sem pressões demográficas, sectoriais e sociais fortes no curto prazo. Alguns dos

concelhos “ilhas” podem constituir importantes pólos de inversão de fragilidades dos territórios

envolventes.

A zona "Desafios", tendo em conta a reconversão industrial mundial em curso, está sujeita

a alterações conjunturais mais profundas que as outras. Assim, apesar dos aspectos endógenos

positivos que a caracterizam, há que equacionar os grandes desafios que enfrenta este território

mal posicionado em termos de Competitividade e Exclusão social: terá de transformar o elevado

emprego existente em emprego mais qualificado e com maior produtividade, para impulsionar

dinâmicas de desenvolvimento geradoras de riqueza, educação e acessibilidades.

A ZPQCA "Fragilidades" carece de intervenções públicas exógenas, que invertam o

declínio que vem manifestando. São espaços que necessitam de ver contrariadas as tendências

negativas endógenas, através de choques exógenos com incidência específica na exclusão

social (em particular, o cluster "Fragilidades"/Exclusão social) e na exclusão económica (em

particular, o cluster "Fragilidades"/Desemprego). Caso contrário, o risco de, a prazo, cerca de

metade do território de Portugal continental ficar despovoado torna-se muito elevado.
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Os três primeiros clusters ocupam a metade da superfície do Continente onde habitam

90% da população. Isto significa que as regiões mais frágeis, apesar de exibirem, em termos

territoriais, igualmente uma grande importância, poderão com alguma facilidade ser

marginalizadas nos processos de decisão, e os seus problemas secundarizados face à sua

importância.

O eixo agro-rural pode ser caracterizado com base em quatro factores autónomos

relativamente às suas potencialidades face aos objectivos QCA: Peso social da agricultura,

Atractividade da actividade agrícola, Extensificação rural e Potencialidades não agrícolas do

território.

A existência de alternativas à agricultura num concelho é um elemento que acentua a

saída da actividade agrícola nesse concelho, mas quando essas alternativas não existem a

saída da actividade agrícola, embora em menor escala, dá-se pela mudança de local de

residência, de que será uma causa muito importante. A ténue correlação entre rendibilidade da

agricultura e variação da população agrícola sugere que a opção de deixar a actividade agrícola

se dá não tanto pela repulsão interna, mas, sobretudo, pela atracção externa à actividade.

Mesmo a agricultura mais “atraente” não revela capacidade de fixar população. Efectivamente,

as maiores rendibilidades são, frequentemente, a contrapartida de sistemas de produção

mecanizados, que permitem prescindir de mão-de-obra.

A ruralidade é, em muitos casos, consequência de um certo atraso económico-social

(asserção reforçada no caso de se adoptar uma noção social de ruralidade), mas também há

concelhos com um apreciável nível de desenvolvimento em que se mantêm acentuadas

características de ruralidade.

A zonagem de potencialidades agro-rurais face aos objectivos QCA permitiu concluir que:

- A contiguidade concelhia das várias ZPAR está, tal como no caso das ZPQCA,

presente, embora neste caso os concelhos do Algarve sejam separados dos clusters respectivos
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pela grande mancha de concelhos da ZPAR "Rendibilidade agrícola" (Alentejo e Lezíria do Tejo).

Em contrapartida, há menos "ilhas";

- A abordagem territorial agro-rural não se coaduna com o desenho das NUTS II. Já

relativamente às Regiões Agrárias, a compatibilidade é maior;

- Há inter-relações fortes entre as problemáticas QCA III e as potencialidades agro-rurais.

Figura V.1 - Sobreposições ZPQCA / ZPAR

"Competitividades"
"Oportunidades"

"Desafios"

"Fragilidades"

"Rendibilidade agrícola"

"Rural misto"

"Dinâmica populacional"
"Rural social"



PROBLEMÁTICAS QCA III E POTENCIALIDADES AGRO-RURAIS: CONCLUSÕES V-5

Se exceptuarmos os concelhos da zona "Rendibilidade agrícola" (quase todo o Alentejo e

a Lezíria do Tejo), observa-se uma sobreposição significativa entre os concelhos pertencentes

à ZPQCA "Fragilidades" e os correspondentes à ZPAR "Rural social".

Esta sobreposição tem uma explicação: a falta de alternativas à actividade agrícola

conduz à perda de população (e consequentemente à redução da densidade demográfica) e faz

ressaltar o peso da agricultura, particularmente em termos sociais, o que é permitido pela grande

fragmentação da propriedade. Este último aspecto, se conduz, por um lado, a sistemas agrícolas

muito pobres em termos de rendimentos unitários, sem capacidade competitiva, sem capacidade

de inserção nos circuitos comerciais agro-rurais, o que não estimula a instalação de outras

actividades, em contrapartida, permite alguma inserção económica e social a pessoas idosas e

com poucas habilitações literárias.

O elevado peso social da agricultura, a dependência significativa dos rendimentos

oriundos das explorações por parte da população agrícola familiar e as muito baixas

rendibilidades do trabalho agrícola são elementos que, em conjunto, conduzem a um baixo nível

de desenvolvimento e ao despovoamento deste território, com consequências ambientais,

paisagísticas e culturais negativas. É de notar que nesta zona de "Fragilidades" e "Rural social"

se inserem grupos de unidades de paisagem únicos e com elevado valor 1. Em Trás-os-Montes,

“terra de contrastes na altitude, no relevo e no clima”, as áreas de serra da Terra Fria

Transmontana e do vale do Douro Internacional foram integradas na rede de áreas protegidas

nacionais. A zona incluída na Beira Interior possui uma “paisagem com características muito

particulares, onde sobressai um carácter rude, associado à escala e morfologia dominante, ao

tradicional uso do solo e à presença de afloramentos rochosos e blocos fragmentados de pedra

granítica, de grandes dimensões”.

Nesta zona do Norte e Centro do Continente português, com poucas alternativas à

actividade agrícola, o impulsionar do desenvolvimento por via dos instrumentos agrícolas ligados

                                                         
1 Cancela d'Abreu A., Pinto-Correia T. e Oliveira R. (Coord.), 2003. “Contributos para a Identificação e
Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”. Relatório para a DGOT-DU. Universidade de Évora, Évora.
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à competitividade, se não for complementado com o estímulo a outras actividades, poderá

originar mais êxodo populacional, a menos que a valorização das funções agro-ambientais e

agro-sociais da agricultura seja reforçada significativamente.

Se exceptuarmos mais uma vez os concelhos da zona "Rendibilidade agrícola", observa-

se uma sobreposição significativa entre os concelhos pertencentes às ZPQCA "Oportunidades"

e "Desafios" e os correspondentes à ZPAR "Rural misto".

As zonas "Oportunidades" e "Desafios" encontram-se em fases distintas do processo de

evolução, como se viu antes. Apesar das diferenças, ambas apresentam, relativamente ao

território anterior, um maior desenvolvimento, que criou e é consequência de alternativas

significativas à agricultura, sem ter destruído, no essencial, a estrutura minifundiária desta

actividade, que é quase tão pobre como na zona anterior. Mas aqui há uma  maior vocação para

a agricultura ser uma fonte de rendimento complementar, o que lhe confere um papel importante

no modelo de desenvolvimento observado. Este papel adquire uma utilidade particular em

períodos de transição e ajustamento sectorial que envolvam desemprego conjuntural como

aquele que estará a viver a zona "Desafios".

A ZPQCA "Competitividades" está, com poucas excepções, contida nos concelhos de

elevada densidade demográfica ou nos da ZPAR "Dinâmica populacional". Esta contém

ainda vários concelhos das zonas "Oportunidades" e "Desafios". As relações de causa e efeito

existentes entre desenvolvimento e densidade demográfica/crescimento da população explicam

aquelas ligações. Estes territórios, que têm condições endógenas de desenvolvimento,

enfrentam riscos de desarticulação do seu espaço rural devido ao crescimento intenso e rápido

da população residente que, a prosseguir, poderá causar a descaracterização das zonas rurais

envolventes.



PROBLEMÁTICAS QCA III E POTENCIALIDADES AGRO-RURAIS: CONCLUSÕES V-7

Se as sobreposições observadas nos casos anteriores parecem indicar que existe uma

relação inversa entre ruralidade e desenvolvimento, a diversidade de situações existentes na

zona "Rendibilidade agrícola", com características rurais importantes, mostra bem que não há

determinismos neste campo. Observam-se na figura correspondente a esta ZPAR, espaços

significativos que, mantendo características de ruralidade (peso económico, social e espacial da

agricultura elevado e baixas densidades demográficas) conseguiram atingir níveis de

desenvolvimento importantes.

A agricultura pode continuar a desempenhar um importante papel no desenvolvimento

económico-social deste cluster, sem que isso cause perturbações demográficas significativas.

 No entanto, a actividade agrícola por si só não assegura o desenvolvimento do conjunto

do território como se pode comprovar pelo facto de muitos dos concelhos, nesta zona de maior

atractividade agrícola, serem frágeis. É de notar que estes concelhos se inserem, tal como

assinalado para as zonas frágeis do Norte e Centro, em grupos de unidades de paisagem únicos

e de elevado valor2. O grupo incluído no Alto Alentejo, corresponde a “uma paisagem suave, de

malha larga, claramente associada ao montado e a grandes extensões de uso silvo-pastoril com

ligeiras variações de densidade e textura”. A Serra de S. Mamede constitui aqui uma área

marcante pela sua dimensão e características próprias de diversidade e especificidade. A parte

incluída no Alentejo Central interior é caracterizada por uma “extensa planície suavemente

ondulada, de onde sobressaem pontualmente algumas formas de relevo como pequenas serras,

colinas, baixos planaltos e onde se encontram vales”. Existem igualmente particulares contextos

microclimáticos (Serra d´Ossa, Serra de Monforado e Serra de Portel), aos quais, sendo os

relevos com maior expressão na paisagem, também se associam importantes valores de

vegetação e de fauna. A área inserida no Baixo Alentejo caracteriza-se pela “relativa

homogeneidade física” e “consiste sobretudo num relevo pouco acidentado em que dominam

amplas plataformas aplanadas. As variações no relevo no vale do Guadiana, onde o coberto

                                                         
2 Cancela d'Abreu A., Pinto-Correia T. e Oliveira R. (Coord.), 2003. “Contributos para a Identificação e
Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”. Relatório para a DGOT-DU. Universidade de Évora, Évora.
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vegetal é mais denso e diversificado, determinam condições microclimáticas particulares muito

importantes para a diversidade e riqueza biológica”.

 As maiores pressões sobre esta zona, cuja competitividade agrícola está muito

dependente da política, provirão da reforma da PAC em curso, devido aos efeitos que o

desligamento das ajudas da produção terá.

O facto de a generalidade das variáveis associadas aos factores Atractividade da

actividade agrícola e Extensificação rural atingirem aqui os valores mais expressivos constitui

uma combinação interessante entre potencialidades agrícolas e ambientais num cluster que

representa um terço da superfície do Continente, mais de metade da superfície agrícola e onde

se gera quase 30% do rendimento agrícola.

As conclusões retiradas ao longo deste texto fornecem pistas suficientes para uma

zonagem visando o acompanhamento da execução do QCA, com ênfase no contributo do eixo

agro-rural para o desenvolvimento económico, social e territorial.

Tomando em consideração os diagnósticos das ZPQCA e ZPAR e as suas inter-relações,

aceitando que as contiguidades observadas significam a existência de efeitos de arrasto das

dinâmicas e inércias concelhias e interpretando o modelo de desenvolvimento implícito no QCA

III como sendo do tipo policêntrico – modelo que na publicação “Sistema urbano nacional -

Síntese” é considerado “o mais desejável”3 –, chega-se às zonas de acompanhamento 4

apresentadas nas páginas que se seguem, para as quais se dão os traços principais da sua

inserção territorial e se apresenta uma súmula das suas características, necessidades e

potencialidades.

                                                         
3 Ferrão et al., p. 49.
4 No Anexo 8 encontra-se a listagem dos concelhos do Continente correspondentes a cada uma destas zonas.
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Figura V.2 - Zonas de intersecção de problemáticas QCA III e potencialidades agro-rurais

Áreas periféricas fragilizadas
Desenvolvimento intermédio em espaço rural
Faixa litoral

Áreas rurais fragilizadas do interior
Áreas fragilizadas com rendibilidade agrícola
Áreas emergentes com agricultura competitiva
Desenvolvimento intermédio em espaço rural
Desenvolvimento intermédio no litoral
Coroa metropolitana 

Concelhos excluídos por elevada densidade demográfica

Áreas rurais fragilizadas do interior e de montanha
Desenvolvimento intermédio em espaço rural
Centros de nível regional do interior
Centros de nível regional do litoral

Áreas rurais fragilizadas do interior e de montanha
Pólos de desenvolvimento em áreas fragilizadas
Áreas de transição
Áreas de desenvolvimento intermédio
Coroa metropolitana e centros de nível regional

Concelhos excluídos por elevada densidade demográfica

Áreas fragilizadas com rendibilidade agrícola
Desenvolvimento intermédio com rendibilidade agrícola
Pólos de desenvolvimento intermédio em espaço frágil
Centro de nível regional 
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Figura V.3 - Zonas de intersecção de problemáticas QCA III e potencialidades agro-rurais

Região Norte

Áreas rurais fragilizadas do interior e de montanha
Pólos de desenvolvimento em áreas fragilizadas
Áreas de transição
Áreas de desenvolvimento intermédio
Coroa metropolitana e centros de nível regional

Concelhos excluídos por elevada densidade demográfica
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Região Norte

Designação Inserção territorial Características/Necessidades/Potencialidades

Áreas rurais fragilizadas do
interior e de montanha
("Fragilidades" e "Rural social")

Mancha de território, salpicada de ilhas
de "Oportunidades", que se prolonga
para sul. Faz fronteira a ocidente com a
área de transição "Desafios" - "Rural
misto".

Modelo social de agricultura com papel
importante na inserção económica.
Potencialidades em termos de ambiente e
paisagem. Necessita de apoio a iniciativas de
desenvolvimento local e de intervenções
exógenas, para inverter trajectória negativa, e
de medidas de combate específico à exclusão
social.

Pólos de desenvolvimento
em áreas fragilizadas
("Oportunidades" e "Rural
social" ou "Rural misto")

Concelhos rodeados de espaço rural
fragilizado ou extensões de sistemas
urbanos litorais.

Concelhos com nível de desenvolvimento
intermédio, alguns com dificuldades decorrentes
da inserção em espaço mais atrasado. Podem
potenciar a zona envolvente, sendo desejável o
apoio a equipamentos urbanos de nível sub-
regional e efeito difusor (saúde, educação,
formação profissional) e o estímulo à atracção e
fixação de actividades económicas. Modelo
social de agricultura com alguma importância na
inserção económica.

Áreas de transição
("Desafios" e "Rural misto")

Mancha de território na transição de um
espaço rural fragilizado para zona de
"Desafios" - "Dinâmica populacional".

Apesar dos aspectos endógenos positivos,
enfrenta desafios decorrentes da reconversão
industrial mundial em curso, pois está mal
posicionada em termos de Competitividade e
Exclusão social. A importância significativa da
actividade agrícola de estrutura minifundiária,
apesar dos baixos rendimentos, confere-lhe um
papel importante em períodos de transição e
ajustamento sectorial que envolvam
desemprego conjuntural.

Áreas de desenvolvimento
intermédio
("Desafios" e "Dinâmica
populacional")

Mancha de território com vizinhanças
distintas: espaço "Desafios" - "Rural
misto", de um lado, e zona de
"Competitividades" - "Dinâmica
populacional", do outro.

Apesar dos aspectos endógenos positivos,
enfrenta desafios decorrentes da reconversão
industrial mundial em curso, pois está mal
posicionada em termos de Competitividade e
Exclusão social. Para além disso, enfrenta
riscos de destruição do espaço rural e, portanto,
de desordenamento do território devido ao
crescimento populacional acentuado.

Coroa metropolitana e
centros de nível regional
("Competitividades" e
"Dinâmica populacional")

Mancha de território com
descontinuidades rodeada de
"Desafios", sobretudo em áreas
urbanizadas.

As potencialidades demonstradas arrastam,
contudo, um crescimento populacional com
riscos de destruição do espaço rural aqui
incluído e, portanto, de desordenamento do
território. O seu poder de atracção pode
continuar a contribuir para o despovoamento do
espaço rural do interior e de montanha.
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Figura V.4 - Zonas de intersecção de problemáticas QCA III e potencialidades agro-rurais

Região Centro

Áreas rurais fragilizadas do interior e de montanha
Desenvolvimento intermédio em espaço rural
Centros de nível regional do interior
Centros de nível regional do litoral
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Região Centro

Designação Inserção territorial Características/Necessidades/Potencialidades

Áreas rurais fragilizadas do
interior e de montanha
("Fragilidades" e "Rural social"
ou "Rural misto")

Duas manchas contínuas, prolongadas
para sul e para norte por outras
manchas de "Fragilidades" em espaço
rural.  Os dois espaços estão
separados por uma zona de
"Oportunidades" e a mancha interior
norte tem “encaixados” dois pólos de
"Competitividades".

Modelo social de agricultura com papel
importante na inserção económica.
Potencialidades em termos de ambiente e
paisagem. Necessita de apoio a iniciativas de
desenvolvimento local e de intervenções
exógenas, para inverter trajectória negativa.

Desenvolvimento intermédio
em espaço rural
("Oportunidades" / "Desafios" e
"Rural misto" / "Rural social" )

Mancha contínua de território que
confina com áreas rurais fragilizadas,
contendo pólos de "Competitividades".

Concelhos com nível de desenvolvimento
intermédio territorialmente consolidado, que
podem potenciar a zona envolvente, sendo
desejável o apoio a equipamentos urbanos de
nível sub-regional e efeito difusor (saúde,
educação, formação profissional) e o estímulo à
atracção e fixação de actividades económicas.
Modelo social de agricultura com alguma
importância na inserção económica.

Centros de nível regional do
interior
("Competitividades" e "Rural
misto")

Concelhos interiores, representando a
continuação mais dinâmica da mancha
de "Oportunidades" mas rodeados
sobretudo de espaço rural fragilizado.

Concelhos com dinâmicas positivas elevadas,
que podem potenciar a zona envolvente, o que
é particularmente desejável no espaço
fragilizado. É desejável o apoio a equipamentos
urbanos de nível sub-regional e efeito difusor
(saúde, educação, formação profissional) e o
estímulo à atracção e fixação de actividades
económicas. Modelo social de agricultura com
alguma importância na inserção económica.

Centros de nível regional do
litoral
("Competitividades" e
"Dinâmica populacional")

Concelhos inseridos em espaços de
desenvolvimento intermédio.

As potencialidades demonstradas arrastam,
contudo, um crescimento populacional com
riscos de destruição do espaço rural interno e
envolvente e, portanto, de desordenamento do
território.
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 Figura V.5 - Zonas de intersecção de problemáticas QCA III e potencialidades agro-rurais

Região Lisboa e Vale do Tejo

Áreas rurais fragilizadas do interior
Áreas fragilizadas com rendibilidade agrícola
Áreas emergentes com agricultura competitiva
Desenvolvimento intermédio em espaço rural
Desenvolvimento intermédio no litoral
Coroa metropolitana 

Concelhos excluídos por elevada densidade demográfica



PROBLEMÁTICAS QCA III E POTENCIALIDADES AGRO-RURAIS: CONCLUSÕES V-15

Região Lisboa e Vale do Tejo

Designação Inserção territorial Características/Necessidades/Potencialidades

Áreas rurais fragilizadas do
interior
("Fragilidades" e "Rural misto")

Prolongamento sul de área similar na
região Centro. Confina com uma área
de desenvolvimento intermédio em
espaço rural.

Modelo social de agricultura com papel
importante na inserção económica.
Potencialidades em termos de ambiente e
paisagem. Necessita de apoio a iniciativas de
desenvolvimento local e de intervenções
exógenas, para inverter trajectória negativa.

Áreas fragilizadas com
rendibilidade agrícola
("Fragilidades" e
"Rendibilidade agrícola")

Representa o prolongamento de
mancha similar mais extensa vinda do
Alentejo.

Tecido agrícola competitivo no actual quadro de
políticas ou sustentável em termos ambientais
se alvo de apoios públicos, mas que não
assegura o desenvolvimento do conjunto do
território. Potencialidades em termos de
ambiente e paisagem. Necessita de apoio a
iniciativas de desenvolvimento local e de
intervenções exógenas para inverter trajectória
negativa.

Áreas emergentes com
agricultura competitiva
("Oportunidades" e
"Rendibilidade agrícola")

Duas manchas de concelhos com
fronteiras diversificadas.

Concelhos com nível de desenvolvimento
intermédio territorialmente consolidado, que
podem ter efeitos positivos sobre os concelhos
vizinhos mais frágeis, sendo desejável o apoio a
equipamentos urbanos de nível sub-regional e
efeito difusor (saúde, educação, formação
profissional) e o estímulo à atracção e fixação
de actividades económicas. Tecido agrícola
competitivo no actual quadro de políticas ou
sustentável em termos ambientais se alvo de
apoios públicos. Potencialidades em termos de
ambiente e paisagem.

Desenvolvimento intermédio
em espaço rural
("Oportunidades" e "Rural
misto")

Mancha quase contínua de território
que representa o prolongamento sul da
mancha análoga no Centro mas que
faz fronteira com áreas fragilizadas.

Concelhos com nível de desenvolvimento
intermédio territorialmente consolidado, que
podem potenciar a zona envolvente, o que é
particularmente desejável no espaço fragilizado,
sendo desejável o apoio a equipamentos
urbanos de nível sub-regional e efeito difusor
(saúde, educação, formação profissional) e o
estímulo à atracção e fixação de actividades
económicas.

Desenvolvimento intermédio
no litoral
("Oportunidades" e "Dinâmica
populacional")

Zona de transição entre
"Oportunidades" em "Rural misto" e
"Competitividades" em áreas
urbanizadas.

Concelhos com nível de desenvolvimento
intermédio territorialmente consolidado,
devendo ser complementado com o estímulo à
atracção e fixação de actividades económicas.
O crescimento populacional coloca riscos de
destruição do espaço rural e, portanto, de
desordenamento do território.

Coroa metropolitana
("Competitividades" e
"Dinâmica populacional")

Envolvente de Lisboa.

As potencialidades demonstradas arrastam,
contudo, um crescimento populacional com
riscos de destruição do espaço rural aqui
incluído e, portanto, de desordenamento do
território. O seu poder de atracção pode
continuar a contribuir para o despovoamento do
espaço rural envolvente.
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Figura V.6 - Zonas de intersecção de problemáticas QCA III e potencialidades agro-rurais

Região Alentejo

Áreas fragilizadas com rendibilidade agrícola
Desenvolvimento intermédio com rendibilidade agrícola
Pólos de desenvolvimento intermédio em espaço frágil
Centro de nível regional 
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Região Alentejo

Designação Inserção territorial Características/Necessidades/Potencialidades

Áreas fragilizadas com
rendibilidade agrícola
("Fragilidades" e
"Rendibilidade agrícola" ou
"Rural social")

Território contínuo prolongando a
mancha vinda da Lezíria do Tejo até ao
interior do Alentejo, salpicado de
concelhos mais desenvolvidos.
Prolonga a mancha de "Fragilidades"
vinda do Norte, fazendo fronteira a
ocidente com a zona de
"Oportunidades".

Tecido agrícola competitivo (com poucas
excepções) no actual quadro de políticas ou
sustentável em termos ambientais se alvo de
apoios públicos, mas que não assegura o
desenvolvimento do conjunto do território.
Potencialidades em termos de ambiente e
paisagem. Necessita de apoio a iniciativas de
desenvolvimento local e de intervenções
exógenas para inverter trajectória negativa, e de
medidas especificamente destinadas a
combater a exclusão económica.

Desenvolvimento intermédio
com rendibilidade agrícola
("Oportunidades" e
"Rendibilidade agrícola")

Faixa litoral do Alentejo, rodeada
sobretudo de área fragilizada.

Concelhos com nível de desenvolvimento
intermédio territorialmente consolidado, que
podem ter efeitos positivos sobre os concelhos
vizinhos mais frágeis, sendo desejável o apoio a
equipamentos urbanos de nível sub-regional e
efeito difusor (saúde, educação, formação
profissional) e o estímulo à atracção e fixação
de actividades económicas. Tecido agrícola
competitivo no actual quadro de políticas ou
sustentável em termos ambientais se alvo de
apoios públicos. Potencialidades em termos de
ambiente e paisagem.

Pólos de desenvolvimento
intermédio em espaço frágil
("Oportunidades" e
"Rendibilidade agrícola")

Concelhos envolvidos por área frágil
com rendibilidade agrícola.

Concelhos com nível de desenvolvimento
intermédio, com dificuldades decorrentes da
inserção em espaço mais atrasado. Podem
potenciar a zona envolvente, sendo desejável o
apoio a equipamentos urbanos de nível sub-
regional e efeito difusor (saúde, educação,
formação profissional) e o estímulo à atracção e
fixação de actividades económicas. Tecido
agrícola competitivo no actual quadro de
políticas ou sustentável em termos ambientais
se alvo de apoios públicos. Potencialidades em
termos de ambiente e paisagem.

Centro de nível regional
("Competitividades" e
"Rendibilidade agrícola")

Concelho interior, no meio de um eixo
de "Oportunidades" mas rodeado
sobretudo de espaço rural fragilizado.

Concelho com nível de desenvolvimento
relativamente elevado, que pode potenciar a
zona envolvente, o que é particularmente
desejável no espaço fragilizado. É desejável o
apoio a equipamentos urbanos de nível sub-
regional e efeito difusor (saúde, educação,
formação profissional) e o estímulo à atracção e
fixação de actividades económicas. Tecido
agrícola competitivo no actual quadro de
políticas ou sustentável em termos ambientais
se alvo de apoios públicos. Potencialidades em
termos de ambiente e paisagem.
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Figura V.7 - Zonas de intersecção de problemáticas QCA III e potencialidades agro-rurais

Região Algarve

Áreas periféricas fragilizadas
Desenvolvimento intermédio em espaço rural
Faixa litoral
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Região Algarve

Designação Inserção territorial Características/Necessidades/Potencialidades

Áreas periféricas fragilizadas
("Fragilidades" e "Rural social"
ou "Rural misto")

Oeste e leste do Algarve. Zona com
vizinhanças diversificadas.

Modelo social de agricultura com papel
importante na inserção económica.
Potencialidades em termos de ambiente e
paisagem. Necessita de apoio a iniciativas de
desenvolvimento local e de intervenções
exógenas, para inverter trajectória negativa.

Desenvolvimento intermédio
em espaço rural
("Oportunidades" e "Rural
misto")

Transição entre áreas rurais
fragilizadas e "Competitividades" com
"Dinâmica populacional".

Concelhos com nível de desenvolvimento
intermédio territorialmente consolidado, que
podem potenciar a zona envolvente, sendo
desejável o apoio a equipamentos urbanos de
nível sub-regional e efeito difusor (saúde,
educação, formação profissional) e o estímulo à
atracção e fixação de actividades económicas.
Modelo social de agricultura com alguma
importância na inserção económica.

Faixa litoral
("Competitividades" e
"Dinâmica populacional" ou
"Rural misto")

Mancha de território quase contínua
rodeada de espaços de
"Oportunidades" e "Fragilidades".

As potencialidades demonstradas arrastam,
contudo, um crescimento populacional com
riscos de destruição do espaço rural aqui
incluído e, portanto, de desordenamento do
território. O seu poder de atracção pode
continuar a contribuir para o despovoamento do
espaço rural envolvente.



BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA, J. (1992), Exclusão Social. Factores e Tipos de Pobreza em Portugal, Celta Editora,

Oeiras.

ALMEIDA, V. (2001), Natalidade, Mortalidade e Esperança de Vida à Nascença nos Concelhos

Portugueses – uma correcção pela estrutura etária, Cadernos Regionais – Região Centro nº. 12,

Instituto Nacional de Estatística - Direcção Regional do Centro.

ANTIKAINEN, J. (2001), Gauging the health of the Finnish urban network – Urban Network Study

update, Department for Regional Development, Ministry of the Interior, Helsinki.

COMISSÃO DE GESTÃO DO QCA III (2001), Guia para a Avaliação Intercalar do QCA III.

COMISSÃO EUROPEIA (1999), SDEC – Schéma de Développement de l´Espace

Communautaire. Vers un développement spatial équilibré et durable du territoire de l´Union

européenne, Luxemburgo.

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO COM/99/0344, “Os fundos estruturais e a sua coordenação

com o Fundo de Coesão – Orientações para programas no período de 2000 a 2006”, Jornal

Oficial C267 de 22.09.1999, pp. 2-21.

DINIZ, F. (2003), Definição de tipologias para regiões rurais desfavorecidas, Cadernos de

Economia, pp. 60-72.



B-2 DESENVOLVIMENTO E RURALIDADE EM PORTUGAL

DIRECÇÃO GERAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL (2000), As infra-estruturas produtivas

e os factores de competitividade das regiões e cidades portuguesas, Lisboa.

DIRECÇÃO GERAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL (2000), Programa Nacional LEADER+.

FERRÃO, J. e MARQUES, T. (2003), “Sistema Urbano Nacional – Síntese”, Direcção Geral do

Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, Ministério das Cidades, Ordenamento do

Território e Ambiente, Lisboa.

GASPAR, J. et al. (2000), Towards a Rural-Urban Partnership in Europe. Some findings from

SPESP study, Centro de Estudos Geográficos, Universidade de Lisboa.

GOVERNO IRLANDÊS (2002), National Spatial Strategy for Ireland 2002-2020: People, Places

and Potential, The Stationary Office, Dublin.

GPPAA (2001), Panorama Agricultura 2000, Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural

e das Pescas, Lisboa.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (2000), Dinâmicas e Padrões Territoriais do

Continente Português, Porto.

LOPES, R. (1998), Dinâmicas de Competitividade Territorial – Portugal por referência, Instituto

Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, Lisboa.

LOPES, R. (2001), Competitividade, Inovação e Territórios, Celta Editora, Oeiras.



BIBLIOGRAFIA B-3

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS (2003), Dinâmicas Regionais em Portugal – Demografia e

Investimentos, Departamento de Prospectiva e Planeamento, Lisboa.

MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO (1999), População e Desenvolvimento Humano. Uma

Perspectiva de Quantificação, Departamento de Prospectiva e Planeamento, Lisboa.

MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO (1999), Plano de Desenvolvimento Regional 2000-2006,

Lisboa.

MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO (2000), Quadro Comunitário de Apoio III. Portugal 2000-2006,

Lisboa.

NORDREGIO (2001), DORA – Dynamics of Rural Areas. National Report – Sweden, Nordic

Centre for Spatial Development, Stockholm.

NOVAIS, A. M. et al. (2000), Portugal (Continente) – Uma Leitura do Rural, Departamento de

Economia Agrária e Sociologia Rural, Instituto Superior de Agronomia, Lisboa.

REIS, E. (1997), Estatística Multivariada Aplicada, Edições Sílabo, Lisboa.

ROSA, M. (1999), Ruralidade e Agricultura. Alguns indicadores socioeconómicos, Colecção

Documentos Técnicos, Direcção-Geral de Desenvolvimento Rural, Lisboa.



B-4 DESENVOLVIMENTO E RURALIDADE EM PORTUGAL

PROGRAMAS OPERACIONAIS REGIONAIS

QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO III (2001), Programa Operacional da Região do Norte

2000-2006. Complemento de Programação.

QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO III (2001), Programa Operacional Regional do Centro

2000-2006. Complemento de Programação.

QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO III (2001), Programa Operacional da Região de Lisboa e

Vale do Tejo 2000-2006. Complemento de Programação.

QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO III (2001), Programa Operacional da Região do Alentejo

2000-2006. Complemento de Programação.

QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO III (2001), Programa Operacional da Região do Algarve

2000-2006. Complemento de Programação.

PROGRAMAS OPERACIONAIS SECTORIAIS

QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO III (2001), Programa Operacional das Acessibilidades e

Transportes. Complemento de Programação. Portugal 2000-2006.

QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO III (2001), Programa Operacional Agricultura e

Desenvolvimento Rural. Complemento de Programação. Portugal 2000-2006.

QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO III (2001), Programa Operacional do Ambiente.

Complemento de Programação. Portugal 2000-2006.



BIBLIOGRAFIA B-5

QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO III (2001), Programa Operacional Ciência, Tecnologia e

Inovação. Complemento de Programação. Portugal 2000-2006.

QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO III (2001), Programa Operacional da Cultura.

Complemento de Programação. Portugal 2000-2006.

QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO III (2001), Programa Operacional da Economia.

Complemento de Programação. Portugal 2000-2006.

QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO III (2001), Programa Operacional Educação.

Complemento de Programação. Portugal 2000-2006.

QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO III (2001), Programa Operacional Emprego, Formação e

Desenvolvimento Social. Complemento de Programação. Portugal 2000-2006.

QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO III (2001), Programa Operacional Pesca. Complemento de

Programação. Portugal 2000-2006.

QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO III (2001), Programa Operacional Saúde. Complemento de

Programação. Portugal 2000-2006.

QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO III (2001), Programa Operacional Sociedade da

Informação. Complemento de Programação. Portugal 2000-2006.



ANEXO 1

ABORDAGEM OPERACIONAL DAS PROBLEMÁTICAS SUB-REGIONAIS NO QCA III - INDICADORES

Notas: DGA – Direcção Geral do Ambiente; GPPAA – Gabinete de Planeamento e Política Agro-Alimentar;
INE – Instituto Nacional de Estatística; OCES – Observatório da Ciência e do Ensino Superior.

abandesc INE, Censos 2001 2001

acecult GPPAA 1998

acedesp GPPAA 1998

aceensin GPPAA 1998

aceglobal GPPAA 1998

acelazer GPPAA 1998

acesan GPPAA 1998

acesaud GPPAA 1998

aceservi GPPAA 1998

acetrans GPPAA 1998

aceturis GPPAA 1998

ddemog INE, Censos 2001; DGA 2001

desempfm INE, Censos 2001 2001

desempld INE, Censos 2001 2001

dispurban INE, Censos 2001 2001

edu3cic INE, Censos 2001 2001

edusuper INE, Censos 2001 2001

empadm INE, Censos 2001 2001

empagrisilv INE, Censos 2001 2001

empedusup INE, Censos 2001 2001

empnagripubli INE, Censos 2001 2001

emppubli INE, Censos 2001 2001

empresas INE, Anuários Regionais 2001

habdegra INE, Censos 2001 2001

IDemppc OCES; INE, Censos 2001 1999

IDemppopact OCES; INE, Censos 2001 1999

idosisol INE, Censos 2001 2001

idosos INE, Censos 2001 2001

Indicador

[População empregada "Agricultura, produção animal, caça e silvicultura" / População 

empregada "Economia"] (%)

ver Anexo 2

ver Anexo 2

[População residente em lugares com < 1999 habitantes / População residente] (%)

[População residente 15-64 anos com o 3º ciclo do ensino básico completo / População 

residente 15-64 anos] (%)

[População desempregada à procura de emprego há 12+ meses / População activa] (%)

ver Anexo 2

ver Anexo 2

[População residente / km
2
]

[Taxa de desemprego feminino / Taxa de desemprego masculino]

ver Anexo 2

ver Anexo 2

ver Anexo 2

ver Anexo 2

ver Anexo 2

ver Anexo 2

[Despesa I&D "Empresas" / População activa] (%)

[Despesa I&D "Empresas" / População residente] (%)

[Edifícios muito degradados ou com grandes necessidades de reparação / Total dos 

edifícios] (%)

Nº empresas

[População empregada "Economia" excepto "Agricultura, produção animal, caça e 

silvicultura; Administração pública, defesa e segurança social obrigatória; Educação, Saúde 
e acção social; Outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais" / População 

empregada "Economia"] (%)
[População empregada "Administração pública, defesa e segurança social obrigatória; 

Educação, Saúde e acção social; Outras actividades de serviços colectivos, sociais e 

pessoais" / População empregada "Economia"] (%)

[População residente 25-64 anos com ensino superior / População residente 25-64 anos] 

(%)

[População empregada com ensino superior / População empregada] (%)

[População empregada "Administração pública, defesa e segurança social obrigatória" / 

População empregada "Economia"] (%)

[População residente 65+ anos / População residente] (%)

[Famílias clássicas com só 1 pessoa de 65+ anos / Total das famílias clássicas] (%)

Concelho

Fonte AnoNível

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Forma Analítica

[População residente até 15 anos com ensino incompleto (1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico) 

/ População residente até 15 anos] (%)

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho



A-2 DESENVOLVIMENTO E RURALIDADE EM PORTUGAL

ABORDAGEM OPERACIONAL DAS PROBLEMÁTICAS SUB-REGIONAIS NO QCA III - INDICADORES (CONT.)

IDtotpc OCES; INE, Censos 2001 1999

IDtotpopact OCES; INE, Censos 2001 1999

indconfo 2001

ipibpc DPP 1997

ippc 2002

jovens INE, Censos 2001 2001

notamate UNL / ME 2002

notamed UNL / ME 2002

notaport UNL / ME 2002

popempadm INE, Censos 2001 2001

popempagrisilv INE, Censos 2001 2001

popempnagripubli INE, Censos 2001 2001

popemppubli INE, Censos 2001 2001

prod INE, Contas Regionais 1999

prodI INE, Contas Regionais 1999

prodII INE, Contas Regionais 1999

prodIII INE, Contas Regionais 1999

prodsemI INE, Contas Regionais 1999

rmg IDS; INE, Censos 2001 2002

sauextens INE, RGA 99; DGA 1999

supfloresta DGF; DGA 1998

tempourban GPPAA 2001

tempoviaria GPPAA 2001

trabalh INE, Anuários Regionais 2001

Indicador

[Despesa I&D "Empresas; Estado; IPsFL; Ensino Superior" / População activa] (%)

[VAB preços base / Emprego, "Indústrias (incluindo energia) e Construção"] (mil euros)

[População residente empregada "Administração pública, defesa e segurança social 

obrigatória" / População residente empregada "Economia"] (%)

[Despesa I&D "Empresas; Estado; IPsFL; Ensino Superior" / População residente] (%)

Nº trabalhadores

Indicador per Capita do Poder de Compra [Factor que indicia a repartição espacial de 18 

variáveis expressivas de rendimento e consumo, apresentado como índice relativo à média 

do país (100)]

[População residente 15-24 anos / População residente] (%)

Nota média dos exames 12º ano - Matemática

Nota média dos exames 12º ano - Global

Nota média dos exames 12º ano - Português

[VAB preços base / Emprego, "Economia"] (mil euros)

[População a receber prestações RMG / População residente com 15+ anos] (%)

[Prados e pastagens permanentes pobres mais pousio / Superfície total] (%) Concelho

Concelho

Concelho

NUTS III

NUTS III

Fonte AnoNívelForma Analítica

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Índice do PIB real per capita [concelho de Lisboa: 1,00]

[(Alojamentos Familiares de Residência Habitual com Água Canalizada) + (…com 

Instalações Sanitárias) + (…com  Instalações de Electricidade)] / (Alojamentos Familiares de 

Residência Habitual) / 3 (%)

[População residente empregada "Administração pública, defesa e segurança social 

obrigatória; Educação, Saúde e acção social; Outras actividades de serviços colectivos, 

sociais e pessoais" / População residente empregada "Economia"] (%)

[Superfície florestal / Superfície total] (%)

Distância-tempo da sede do concelho rural à sede do concelho urbano dinâmico mais 

próximo (min.)

Distância-tempo da sede do concelho à rede viária principal (min.)

[VAB preços base / Emprego, "Serviços"] (mil euros)

[VAB preços base / Emprego, "Economia excepto Agricultura…"] (mil euros)

[População residente empregada "Agricultura, produção animal, caça e silvicultura" / 

População residente empregada "Economia"] (%)

NUTS III

[População residente empregada "Economia" excepto "Agricultura, produção animal, caça e 

silvicultura; Administração pública, defesa e segurança social obrigatória; Educação, Saúde 

e acção social; Outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais" / População 

residente empregada "Economia"] (%)

NUTS III

NUTS III

[VAB preços base / Emprego, "Agricultura, produção animal, caça e silvicultura"] (mil euros)

Concelho

Concelho

Concelho

INE, Estudo sobre o Poder
de Compra Concelhio
2002

INE, Censos 2001

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho
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Notas: DGA – Direcção Geral do Ambiente; DGF – Direcção Geral das Florestas; DPP – Departamento de
Prospectiva e Planeamento; GPPAA – Gabinete de Planeamento e Política Agro-Alimentar; IDS – Instituto de
Desenvolvimento Social; INE – Instituto Nacional de Estatística; IPsFL – Instituições Privadas sem Fins Lucrativos;
OCES – Observatório da Ciência e do Ensino Superior; RGA – Recenseamento Geral da Agricultura; RMG –
Rendimento Mínimo Garantido; UNL / ME – Universidade Nova de Lisboa / Ministério da Educação; VAB – Valor
Acrescentado Bruto.

txalfabe INE, Censos 2001 2001

txdesemp INE, Censos 2001 2001

txemp INE, Censos 2001 2001

vabI INE, Contas Regionais 1999

vabII INE, Contas Regionais 1999

vabIII INE, Contas Regionais 1999

varemp 1991-2001

varpop 1991-2001

varpopdd 1991-2001

varpopemp 1991-2001

vendas INE, Anuários Regionais 2001

[VAB preços base "Serviços" / VAB preços base "Economia"] (%)

[População residente 2001 / População residente 1991 - 1] (%)

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

NUTS III

NUTS III

NUTS III

Forma Analítica Fonte AnoNível

Concelho

Concelho

[(População residente 2001 / População residente 1991 - 1) / Densidade demográfica 1991] 

(%)

[População residente empregada 2001 / População residente empregada 1991 - 1] (%)

[População desempregada / População activa] (%)

[População empregada / População residente 15+ anos] (%)

[VAB preços base "Agricultura, produção animal, caça e silvicultura" / VAB preços base 

"Economia"] (%)
[VAB preços base "Indústrias (incluindo energia) e Construção" / VAB preços base 

"Economia"] (%)

Volume de vendas (mil euros)

[População empregada 2001 / População empregada 1991 - 1] (%)

[População residente 15+ anos alfabetizada / População residente 15+ anos] (%)

INE, Censos 1991 e 2001

Indicador

Concelho INE, Censos 1991 e 2001

INE, Censos 1991 e 2001; 

DGA

INE, Censos 1991 e 2001



ANEXO 2

INDICADORES DE ACESSIBILIDADE

V1 sem
V2 com

Fonte: Inventários Municipais 1998, INE

V1

V2

Equipamentos ou serviços considerados (objecto de inquérito nos Inventários Municipais):

Repartição de Finanças

Cartório Notarial média simples da variável base =

Conservatória do Registo Civil 2.1. "Administração pública"

Conservatória do Registo Predial

Conservatória do Registo Comercial

Tribunal 

Posto Policial (PSP,GNR)

Corporação de Bombeiros

Agência Bancária

Serviço Multibanco

Agência de Seguros

Agência Imobiliária

Agência de Viagens

Agência Alug. Autom. e Out. Veíc. 2.4. "Serviços vários"

Escola de Condução

Escritório de Advocacia

Gabinete de Contabilidade

Gab. de Projectos de Constr. Civil

2.5. Hipermercados

2.6. Supermercados

Mini-Mercado, Mercearia

Padaria

Pastelaria 2.7. "Outro comércio alimentar"

Talho, Charcutaria

Peixaria

Frutaria

Procedeu-se ao cálculo de indicadores de acessibilidade a um conjunto de equipamentos e serviços de 
acordo com a metodologia adiante descrita, tendo sido produzidas duas versões (V1 e V2) para um
mesmo indicador:

ajustamento “distância à freguesia equipada mais próxima”
(vd. nota final neste anexo)

1.
Variável base: 

% População do concelho residente em freguesias equipadas com o equipamento ou
serviço

% População do concelho residente em freguesias equipadas com o equipamento ou
serviço + % População do concelho residente em freguesias não equipadas, mas com
acesso relativo ao equipamento ou serviço

2.2. "Segurança"

2.3. "Serviços bancários"

2.

Etapas
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INDICADORES DE ACESSIBILIDADE (CONT.)

Loja de Vestuário

Loja de Calçado

Loja de Artigos de Desporto

Loja de Móveis

Loja de Electrodomésticos

Loja Art. Fotográficos, Fotógrafo 2.8. "Comércio e outros serviços não alimentares"

Loja de Equipamento Informático

Livraria, Papelaria

Stand de Automóveis

Oculista

Ourivesaria, Relojoaria

Reparação de Veíc. duas rodas

Reparação de Autom. Ligeiros

Rede Distr. Domiciliária de Água

Cobertura Total da Freguesia 

2.10. Abastecimento de Água Tratada

Rede de Saneamento

Cobertura Total da Freguesia

2.12. Tratamento de Águas Residuais

Recolha de Lixo

Cobertura Total da Freguesia

2.14. Carreira de Transportes Públicos

2.15. Rede de Transportes Urbanos

2.16. Estação ou Apeadeiro

2.17. Educação Pré-Escolar Pública

2.18. Educação Pré-Escolar Privada

2.19. 3º Ciclo Público

2.20. 3º Ciclo Privado

2.21. Secundário Público

2.22. Secundário Privado

2.23. Centro de Saúde sem Internamento

2.24. Centro de Saúde com Internamento

2.25. Extensão de Centro de Saúde

Creche

Lar de idosos 2.26. "Acção Social"

Centro de Dia

2.9. "Distribuição domiciliária de água"

2.11. "Saneamento"

2.13. "Recolha de lixo"2.

Etapas
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Piscina Coberta ou Descoberta

Pavilhão Desportivo Polivalente

Grande Campo de Jogos 2.27. "Desporto"

Peq. Campo de Jogos (Excl. Ténis)

Campo de Ténis

Circuito de Manutenção

2.28. Biblioteca Aberta ao Público

Hotel

Hotel-Apartamento

Pensão 2.29. "Alojamentos Turísticos"

Pousada ou Estalagem

Parque de Campismo, Caravanismo

Turismo no Espaço Rural

Transformação das (médias das) variáveis base de acordo com escalões valorativos A e B

      Variável base                    

Valor atribuído
0% >0<25% 25<50% 50<75% 75-100%

A 0 1 2 3 4

B 0 2 4 6 8

Valoração "B" aos equipamentos ou serviços (2.): 9 a 13, 17, 19, 21 e 24

Serviços aceservi 2.1 a 2.8

Saneamento acesan 2.9 a 2.13

Transportes acetrans 2.14 a 2.16

Ensino aceensin 2.17 a 2.22

Saúde acesaud 2.23 a 2.26

Desporto acedesp 2.27

Cultura acecult 2.28

Turismo aceturis 2.29

Lazer acelazer 2.30

Global aceglobal 2.1 a 2.29

2. 2.30."Lazer"

3.

Escalão

4.

Agrupamento dos equipamentos e serviços (somatório de valorizações) e indicadores de acessibilidade por 
concelho

Etapas
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INDICADORES DE ACESSIBILIDADE (CONT.)

O Inventário Municipal disponibiliza, para cada concelho, a seguinte informação-tipo:

Freguesias Equipadas

Nº %
População 
Residente

%

ex:

Repartição de Finanças 20 6,6 49.490 20,7 7,4

min = 1 km = 0,90

máx = 30,1 km = 0,10

Valor da variável-base = 20,7% + 57,1% = 77,8%

- o valor do indicador depende dos "ponderadores mínimo e máximo" atribuídos (no exemplo, 0,1 e 0,9);

Ajustamento “distância à freguesia equipada mais próxima”

Equipamentos e Serviços

Distância Média 
das Freguesias 

Não Equipadas ao 
Equipamento ou 

Serviço

0,72 X 79,3% = 57,1%

- o indicador parece capaz de internalizar as diferenças de dimensão entre freguesias, que poderiam
distorcer a imagem dos concelhos de Portugal continental em termos de acessibilidade. No entanto, se
aparentemente as freguesias a norte, mais pequenas que no sul, tendem a registar menor frequência de
equipamentos dada a sua dimensão (prejudicando os indicadores de acessibilidade V1 dos respectivos
concelhos e justificando o recurso à versão V2), também é razoável admitir que a uma maior densidade
populacional dessas mesmas freguesias deveria estar, na realidade, associado um nível de equipamentos
relativamente elevado;

- finalmente, o método de cálculo do indicador de acessibilidade na sua versão V2 admite a hipótese forte de
que a distância, medida em quilómetros, constitui um factor qualitativamente homogéneo em todo o território
de Portugal continental.

atribuição de 

ponderadores 

mínimo e máximo

por interpolação linear

Desta forma, o indicador de acessibilidade na sua versão V2 resulta menos condicionado pela frequência do

equipamento nas freguesias de um dado concelho, atribuindo-se um certo grau de acesso às freguesias não

equipadas em função da sua proximidade a freguesias equipadas. Este método não é, todavia, isento de

subjectividade, fundamentalmente por três motivos:

Considere-se o exemplo, respeitante a um equipamento que integra o indicador de acessibilidade "Serviços"
(aceservi ). A versão V1 deste indicador utilizará como variável-base apenas a proporção da população do
concelho residente nas freguesias equipadas com repartição de finanças - 20,7%.

Na versão V2, a variável-base acrescenta a essa proporção uma fracção do seu complementar (100% -
20,7% = 79,3%, correspondente à população do concelho que habita freguesias sem repartição de finanças),
em função da distância à qual se situam, em média, as freguesias não equipadas face às freguesias
equipadas mais próximas - no exemplo, 7,4 km. No cálculo dessa fracção, que em seguida se expõe,
relativiza-se a distância referida tendo em conta os valores mínimo e máximo observados no conjunto do
concelhos, para este tipo de equipamento:

7,4 km =



ANEXO 3

ABORDAGEM OPERACIONAL DAS PROBLEMÁTICAS SUB-REGIONAIS NO QCA III - FACTORES

Figura A.1 - Factor Competitividade

Nota: Castanhos - valores acima da média; Azuis - valores abaixo da média.
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ABORDAGEM OPERACIONAL DAS PROBLEMÁTICAS SUB-REGIONAIS NO QCA III - FACTORES (CONT .)

Figura A.2 - Factor Sustentabilidade demográfica e sectorial

Nota: Castanhos - valores acima da média; Azuis - valores abaixo da média.
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Figura A.3 - Factor Exclusão social

Nota: Castanhos - valores acima da média; Azuis - valores abaixo da média.
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ABORDAGEM OPERACIONAL DAS PROBLEMÁTICAS SUB-REGIONAIS NO QCA III - FACTORES (CONT .)

Figura A.4 - Factor Desemprego (exclusão económica)

Nota: Castanhos - valores acima da média; Azuis - valores abaixo da média.
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ZONAS DE PROBLEMÁTICAS QCA III (ZPQCA) - CLUSTERS  DE CONCELHOS

"Competitividades" "Oportunidades" "Desafios"

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6
Albufeira Abrantes Águeda Alandroal Aljustrel Aguiar da Beira 
Alcochete Alcácer do Sal Albergaria-a-Velha Alcoutim Barrancos Alijó
Almada Alcanena Amarante Alfândega da Fé Carrazeda de Ansiães Arcos de Valdevez 
Amadora Alcobaça Amares Aljezur Castanheira de Pêra Armamar
Aveiro Alenquer Anadia Almeida Freixo de Espada a Cinta Baião 
Barreiro Almeirim Arouca Almodôvar Mértola Boticas
Braga Alpiarça Barcelos Alter do Chão Moimenta da Beira Castro Daire 
Cascais Ansião Batalha Alvaiázere Montalegre Celorico de Basto 
Coimbra Arruda dos Vinhos Cabeceiras de Basto Alvito Moura Cinfães
Entroncamento Azambuja Castelo de Paiva Arganil Murça Fornos de Algodres 
Espinho Beja Esposende Arraiolos Ribeira de Pena Lamego 
Évora Belmonte Estarreja Arronches Serpa Mesão Frio 
Faro Benavente Fafe Avis Vila Flor Mondim de Basto
Gondomar Bombarral Feira Borba Vinhais Paredes de Coura
Guarda Bragança Felgueiras Castelo de Vide Penalva do Castelo
Lagoa Cadaval Guimarães Castro Marim Penedono 
Lagos Caldas da Rainha Ílhavo Celorico da Beira Peso da Régua
Leiria Caminha Lousada Chamusca Ponte da Barca
Lisboa Campo Maior Marco de Canaveses Coruche Resende
Loulé Cantanhede Murtosa Crato Sabrosa 
Loures Carregal do Sal Oliveira de Azeméis Cuba Santa Marta de Penaguião
Mafra Cartaxo Oliveira de Frades Estremoz São João da Pesqueira
Maia Castelo Branco Oliveira do Bairro Ferreira do Alentejo São Pedro do Sul
Matosinhos Castro Verde Ovar Ferreira do Zêzere Sátão 
Moita Chaves Paços de Ferreira Figueira de Castelo Rodrigo Sernancelhe 
Montijo Condeixa-a-Nova Paredes Figueiró dos Vinhos Tábua
Odivelas Constância Penafiel Fronteira Tabuaço
Oeiras Covilhã Ponte de Lima Gavião Tarouca
Olhão Elvas Porto de Mós Góis Terras de Bouro 
Palmela Figueira da Foz Póvoa do Lanhoso Gouveia Valpaços 
Portimão Fundão Santo Tirso Idanha-a-Nova Vila Nova de Paiva
Porto Golegã São João da Madeira Mação Vila Pouca de Aguiar
Póvoa de Varzim Grândola Sever do Vouga Macedo de Cavaleiros
São Brás de Alportel Lourinhã Trofa Manteigas 
Seixal Lousã Vagos Marvão 
Sesimbra Mangualde Vale de Cambra Meda
Setúbal Marinha Grande Viana do Castelo Melgaço 
Sintra Mealhada Vieira do Minho Miranda do Douro
Valongo Mira Vila do Conde Mogadouro
Vila Franca de Xira Miranda do Corvo Vila Nova de Famalicão Monção
Vila Nova de Gaia Mirandela Vila Verde Monchique 
Vila Real de Santo António Montemor-o-Novo Vizela Monforte
Viseu Montemor-o-Velho Mora 

Mortágua Mourão
Nazaré Nisa 
Nelas Oleiros 
Óbidos Ourique 
Odemira Pampilhosa da Serra
Oliveira do Hospital Pedrógão Grande
Penacova Penamacor
Penela Pinhel 
Peniche Portel
Pombal Proença-a-Nova
Ponte de Sor Redondo 
Portalegre Sabugal
Reguengos de Monsaraz Sardoal
Rio Maior Sertã
Salvaterra de Magos Sousel
Santa Comba Dão Torre de Moncorvo 
Santarém Trancoso
Santiago do Cacém Viana do Alentejo
Seia Vidigueira
Silves Vila de Rei
Sines Vila do Bispo 
Sobral de Monte Agraço Vila Nova de Foz Côa 
Soure Vila Velha de Ródão
Tavira Vimioso 
Tomar Vouzela
Tondela
Torres Novas
Torres Vedras
Valença
Vendas Novas
Vila Nova da Barquinha 
Vila Nova de Cerveira
Vila Nova de Ourém
Vila Nova de Poiares
Vila Real 
Vila Viçosa 

"Fragilidades"



ANEXO 5

RURALIDADE E POTENCIALIDADES AGRO-RURAIS - INDICADORES

Notas: DGA – Direcção Geral do Ambiente; DGF – Direcção Geral das Florestas; GPPAA – Gabinete de
Planeamento e Política Agro-Alimentar; ICN – Instituto da Conservação da Natureza; INE – Instituto Nacional de
Estatística; IPPAR – Instituto Português do Património Arquitectónico; RGA – Recenseamento Geral da Agricultura;
UDE – Unidade de Dimensão Europeia (1 UDE = 1 200 euro); UTA – Unidade de Trabalho Agrícola Anual (1 UTA =
1 920 horas); VAB – Valor Acrescentado Bruto.

aceglobal GPPAA 1998

acesan GPPAA 1998

acetrans GPPAA 1998

ddemog INE, Censos 2001; DGA 2001

dispurban INE, Censos 2001 2001

empagri INE, Censos 2001 2001

empresas INE, Anuários Regionais 2001

explmg INE, RGA 99; GPPAA 1999

mbsau INE, RGA 99 1999

mbuta INE, RGA 99 1999

ormb INE, RGA 99 1999

orpopagri INE, RGA 99 1999

oruta INE, RGA 99 1999

patnatura ICN 2000

patreconh IPPAR 2000

popagri INE, RGA 99 e Censos 2001 1999

sau INE, RGA 99; DGA 1999

sauextens INE, RGA 99; DGA 1999

sauuta INE, RGA 99 1999

supfloresta 1998

uta INE, RGA 99 e Censos 2001 1999

vabI INE, Contas Regionais 1999

varpop INE, Censos 1991 e 2001 1991-2001

varpopagri INE, RGA 89 e 99 1989-1999

varsau INE, RGA 89 e 99 1989-1999

varuta INE, RGA 89 e 99 1989-1999

Indicador

[População residente em agregados familiares agrícolas / População residente] (%) Concelho

[Superfície Agrícola Utilizada / Unidades de Trabalho Agrícola Anual] (ha/UTA) Concelho

[Superfície Agrícola Utilizada / Superfície total] (%)

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

Concelho

[População residente 2001 / População residente 1991 - 1] (%)

[Unidades de Trabalho Agrícola Anual / População empregada] (%)

[Prados e pastagens permanentes pobres mais pousio / Superfície total] (%)

[VAB preços base "Agricultura, produção animal, caça e silvicultura" / VAB preços base

"Economia"] (%)

[População residente em agregados familiares agrícolas 1999 / População residente em

agregados familiares agrícolas 1989 - 1] (%)
Concelho

NUTS III

Concelho

[Superfície florestal / Superfície total] (%)

Concelho
[Unidades de Trabalho Agrícola Anual 1999 / Unidades de Trabalho Agrícola Anual 1989 -
1] (%)

[Superfície Agrícola Utilizada 1999 / Superfície Agrícola Utilizada 1989 - 1] (%) Concelho

Forma Analítica AnoNível

Concelho

Fonte

ver Anexo 2

Concelho

[Explorações agrícolas com Margem Bruta > 16 UDE / Explorações agrícolas] (%)

[Margem Bruta das explorações agrícolas / Superfície Agrícola Utilizada] (euros/ha)

Concelho

Concelho

Concelho

[População residente / km
2
]

Concelho

ver Anexo 2

ver Anexo 2

[População residente em lugares com < 1999 habitantes / População residente] (%)

[População empregada "Agricultura" / População empregada "Economia"] (%)

DGF; DGA

Existência de sítios da Rede Europeia Natura 2000 e Rede Nacional de Áreas Protegidas

Património com valor reconhecido (nº)

Nº empresas

[Margem Bruta das explorações agrícolas / Unidades de Trabalho Agrícola Anual]
(euros/UTA)

[Margem Bruta das explorações agrícolas cujos agregados familiares dependem
maioritariamente do rendimento da exploração / Margem Bruta das explorações agrícolas]
(%)
[População residente em agregados familiares agrícolas que dependem maioritariamente

do rendimento da exploração / População residente em agregados familiares agrícolas] (%)
[Unidades de Trabalho Agrícola Anual nas explorações cujos agregados familiares
dependem maioritariamente do rendimento da exploração / Unidades de Trabalho Agrícola
Anual] (%)



ANEXO 6

RURALIDADE E POTENCIALIDADES AGRO-RURAIS - FACTORES

Figura A.5 - Factor Peso social da agricultura

Nota: Castanhos - valores acima da média; Azuis - valores abaixo da média.
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RURALIDADE E POTENCIALIDADES AGRO-RURAIS - FACTORES (CONT .)

Figura A.6 - Factor Atractividade da actividade agrícola

Nota: Castanhos - valores acima da média; Azuis - valores abaixo da média.



ANEXO 6 A-19

Figura A.7 - Factor Extensificação rural

Nota: Castanhos - valores acima da média; Azuis - valores abaixo da média.
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RURALIDADE E POTENCIALIDADES AGRO-RURAIS - FACTORES (CONT .)

Figura A.8 - Factor Potencialidades não agrícolas do território

Nota: Castanhos - valores acima da média; Azuis - valores abaixo da média.



ANEXO 7

ZONAS DE POTENCIALIDADES AGRO-RURAIS (ZPAR) - CLUSTERS DE CONCELHOS

"Rendibilidade agrícola" "Dinâmica populacional" "Rural social"
Cluster 1 Cluster 3 Cluster 4

Alandroal Abrantes Oliveira do Hospital Albufeira Aguiar da Beira 
Alcácer do Sal Águeda Pampilhosa da Serra Alcobaça Alcoutim
Aljustrel Albergaria-a-Velha Pedrógão Grande Alcochete Alfândega da Fé
Almeirim Alcanena Penacova Aveiro Alijó
Almodôvar Alenquer Penafiel Barcelos Aljezur 
Alpiarça Alvaiázere Penela Braga Almeida 
Alter do Chão Amarante Pombal Caldas da Rainha Arcos de Valdevez 
Alvito Amares Ponte de Lima Coimbra Armamar
Arraiolos Anadia Porto de Mós Entroncamento Boticas
Arronches Ansião Póvoa do Lanhoso Espinho Carrazeda de Ansiães
Avis Arganil Rio Maior Esposende Castro Daire 
Barrancos Arouca Santa Comba Dão Faro Celorico da Beira
Beja Arruda dos Vinhos São Brás de Alportel Feira Celorico de Basto 
Benavente Azambuja Sardoal Felgueiras Chaves
Bombarral Baião Seia Gondomar Figueira de Castelo Rodrigo 
Borba Batalha Sertã Guimarães Fornos de Algodres 
Campo Maior Belmonte Sever do Vouga Ílhavo Freixo de Espada a Cinta
Cartaxo Bragança Silves Leiria Fundão
Castelo de Vide Cabeceiras de Basto Sobral de Monte Agraço Loulé Gavião
Castro Verde Cadaval Soure Loures Idanha-a-Nova
Chamusca Caminha Tábua Lousã Macedo de Cavaleiros
Coruche Cantanhede Tavira Mafra Marvão 
Crato Carregal do Sal Tomar Maia Meda
Cuba Castanheira de Pêra Tondela Moita Melgaço 
Elvas Castelo Branco Torres Novas Montijo Mesão Frio 
Estremoz Castelo de Paiva Vagos Nazaré Miranda do Douro
Évora Castro Marim Vale de Cambra Olhão Mirandela
Ferreira do Alentejo Cinfães Valença Oliveira de Azeméis Mogadouro
Fronteira Condeixa-a-Nova Vieira do Minho Ovar Moimenta da Beira
Golegã Constância Vila de Rei Paços de Ferreira Monção
Grândola Covilhã Vila do Bispo Palmela Mondim de Basto
Lourinhã Estarreja Vila Nova da Barquinha Paredes Montalegre 
Manteigas Fafe Vila Nova de Cerveira Peniche Murça
Mértola Ferreira do Zêzere Vila Nova de Ourém Portimão Nisa 
Monforte Figueira da Foz Vila Nova de Poiares Póvoa de Varzim Oleiros 
Montemor-o-Novo Figueiró dos Vinhos Vila Real Santo Tirso Paredes de Coura
Mora Góis Vila Verde Seixal Penalva do Castelo
Moura Gouveia Viseu Sesimbra Penamacor
Mourão Guarda Setúbal Penedono 
Óbidos Lagoa Sintra Peso da Régua
Odemira Lagos Torres Vedras Pinhel 
Ourique Lamego Trofa Ponte da Barca
Ponte de Sor Lousada Valongo Proença-a-Nova
Portalegre Mação Viana do Castelo Resende
Portel Mangualde Vila do Conde Ribeira de Pena 
Redondo Marco de Canaveses Vila Franca de Xira Sabrosa 
Reguengos de Monsaraz Marinha Grande Vila Nova de Famalicão Sabugal
Salvaterra de Magos Mealhada Vila Nova de Gaia Santa Marta de Penaguião
Santarém Mira Vila Real de Santo António São João da Pesqueira
Santiago do Cacém Miranda do Corvo Vizela São Pedro do Sul
Serpa Monchique Sátão 
Sines Montemor-o-Velho Sernancelhe 
Sousel Mortágua Tabuaço
Vendas Novas Murtosa Tarouca
Viana do Alentejo Nelas Terras de Bouro 
Vidigueira Oliveira de Frades Torre de Moncorvo 
Vila Viçosa Oliveira do Bairro Trancoso

Valpaços 
Vila Flor
Vila Nova de Foz Côa 
Vila Nova de Paiva
Vila Pouca de Aguiar
Vila Velha de Ródão
Vimioso 
Vinhais
Vouzela

Cluster 2

"Rural misto"
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SOBREPOSIÇÕES ZPQCA / ZPAR - CONCELHOS

Norte

Áreas rurais fragilizadas 
do interior e de montanha

Pólos de desenvolvimento em 
áreas fragilizadas

Áreas de transição
Áreas de 

desenvolvimento 
intermédio

Coroa metropolitana e 
centros de nível 

regional

Alfândega da Fé Bragança Amarante Barcelos Braga
Alijó Caminha Amares Esposende Espinho
Arcos de Valdevez Chaves Arouca Feira Gondomar
Armamar Mirandela Cabeceiras de Basto Felgueiras Maia
Baião Valença Castelo de Paiva Guimarães Póvoa de Varzim
Boticas Vila Nova de Cerveira Fafe Oliveira de Azeméis Valongo
Carrazeda de Ansiães Vila Real Lousada Paços de Ferreira Vila Nova de Gaia
Celorico de Basto Marco de Canavezes Paredes
Cinfães Penafiel Santo Tirso
Freixo de Espada a Cinta Ponte de Lima Trofa
Lamego Póvoa do Lanhoso Viana do Castelo
Macedo de Cavaleiros Vale de Cambra Vila do Conde
Melgaço Vieira do Minho Vila Nova de Famalicão
Mesão Frio Vila Verde Vizela
Miranda do Douro
Mogadouro
Moimenta da Beira
Monção
Mondim de Basto
Montalegre
Murça
Paredes de Coura
Penedono
Peso da Régua
Ponte da Barca
Resende
Ribeira de Pena
Sabrosa
Santa Marta de Penaguião
São João da Pesqueira
Sernancelhe
Tabuaço
Tarouca
Terras de Bouro
Torre de Moncorvo
Valpaços
Vila Flor
Vila Nova de Foz Côa
Vila Pouca de Aguiar
Vimioso
Vinhais
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SOBREPOSIÇÕES ZPQCA / ZPAR - CONCELHOS (CONT.)

Centro

Lisboa e Vale do Tejo

Áreas rurais 
fragilizadas do interior

Áreas fragilizadas 
com rendibilidade 

agrícola

Áreas emergentes com 
agricultura competitiva

Desenvolvimento 
intermédio em espaço 

rural

Desenvolvimento 
intermédio no litoral

Coroa metropolitana 

Ferreira do Zêzere Chamusca Almeirim Abrantes Alcobaça Alcochete
Sardoal Coruche Alpiarça Alcanena Caldas da Rainha Loures

Benavente Alenquer Nazaré Mafra
Bombarral Arruda dos Vinhos Peniche Moita
Cartaxo Azambuja Torres Vedras Montijo
Golegã Cadaval Palmela
Lourinhã Constância Seixal
Óbidos Entroncamento Sesimbra
Salvaterra de Magos Rio Maior Setúbal
Santarém Sobral de Monte Agraço Sintra

Tomar Vila Franca de Xira
Torres Vedras
Vila Nova da Barquinha
Vila Nova de Ourém

Áreas rurais fragilizadas do 
interior e de montanha

Desenvolvimento intermédio 
em espaço rural

Centros de nível regional do 
interior

Centros de nível regional do 
litoral

Aguiar da Beira Águeda Guarda Aveiro
Almeida Albergaria-a-Velha Viseu Coimbra
Alvaiázere Anadia Leiria
Arganil Ansião
Castanheira de Pêra Batalha
Castro D´Aire Belmonte
Celorico da Beira Cantanhede
Figueira de Castelo Rodrigo Carregal do Sal
Figueiró dos Vinhos Castelo Branco
Fornos de Algodres Condeixa-a-Nova
Góis Covilhã
Gouveia Estarreja
Idanha-a-Nova Figueira da Foz
Mação Fundão
Meda Ílhavo
Oleiros Lousã
Pampilhosa da Serra Mangualde
Pedrógão Grande Manteigas
Penalva do Castelo Marinha Grande
Penamacor Mealhada
Pinhel Mira
Proença-a-Nova Miranda do Corvo
Sabugal Montemor-o-Velho
São Pedro do Sul Mortágua
Sátão Murtosa
Sertã Nelas
Tábua Oliveira de Frades
Trancoso Oliveira do Bairro
Vila de Rei Oliveira do Hospital
Vila Nova de Paiva Ovar
Vila Velha de Ródão Penacova
Vouzela Penela

Pombal
Porto de Mós
Santa Comba Dão
Seia
Sever do Vouga
Soure
Tondela
Vagos
Vila Nova de Poiares
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Alentejo

Algarve

Áreas fragilizadas com 
rendibilidade agrícola

Desenvolvimento intermédio 
com rendibilidade agrícola

Pólos de desenvolvimento 
intermédio em espaço frágil

Centro de nível regional 

Alandroal Alcácer do Sal Beja Évora
Aljustrel Grândola Campo Maior
Almodôvar Montemor-o-Novo Castro Verde
Alter do Chão Odemira Elvas
Alvito Santiago do Cacém Ponte de Sor
Arraiolos Sines Portalegre
Arronches Vendas Novas Reguengos de Monsaraz
Avis Vila Viçosa
Barrancos
Borba
Castelo de Vide
Crato
Cuba
Estremoz
Ferreira do Alentejo
Fronteira
Gavião
Marvão
Mértola
Monforte
Mora
Moura
Mourão
Nisa
Ourique
Portel
Redondo
Serpa
Sousel
Viana do Alentejo
Vidigueira

Áreas periféricas fragilizadas Desenvolvimento intermédio 
em espaço rural

Faixa litoral

Alcoutim Silves Albufeira
Aljezur Tavira Faro
Castro Marim Lagoa
Monchique Lagos
Vila do Bispo Loulé 

Olhão
Portimão 
São Brás de Alportel 
Vila Real de Santo António
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