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Metodologia de Abordagem 



Marketing  Territorial 

Plano de desenvolvimento para o Alto Minho 

 

• Espaço de excelência ambiental, 
conjugando recursos, atividades 
e equipamentos que respondam 
aos desafios de competitividade, 
mudança, coesão, flexibilidade e 
sustentabilidade 

• Afirmação no contexto regional, 
nacional e transfronteiriço, como 
polo de dinamização, 
crescimento e criação de riqueza 

• Desenvolvimento económico e 
social no contexto político-
institucional, a nível europeu, 
nacional e regional 

Do contexto do Alto Minho… 

• Identificação de cenários de 
desenvolvimento estratégico  

• Definição das principais linhas 
de intervenção  

• Identificação das prioridades 
e linhas de atuação 

• Diagnóstico global e temáticos 

• “Focus-group” e reuniões 
temáticas de trabalho 

• Seminários temáticos sobre os 
desafios futuros da região 

• Linhas estratégicas temáticas 

Metodologia Instrumentos 

• Estimular participação pública 

• Estimular  articulação entre 
os  municípios da CIM e 
promover o reforço do seu 
protagonismo 

• Site como plataforma de 
informação, participação e 
comunicação 

• Concurso escolar e de fotografia 

• Edição e divulgação 

Visão Estratégia 

Metodologia 
 

Plano de Acção 

Participação e comunicação …às temáticas de intervenção 



Região resiliente 

Região atrativa 

Região conectada 

Região competitiva 
 

(criação de riqueza e emprego) 

1. Recursos endógenos 
2. Sistema de produção e 

inovação 

Como tornar o Alto Minho Como tornar o Alto Minho Como tornar o Alto Como tornar o Alto Minho 
uma região competitiva 

Metodologia 
 



• Valorizar o  potencial dos 
recursos endógenos  
na afirmação do perfil de 
especialização competitiva  
e de clusters regionais 

• Salientar articulação entre 
o potencial endógeno que 
sustenta a especialização 
da base empresarial e os 
fatores competitivos 
exigidos para promover a 
competitividade à escala 
nacional e internacional 

• Promover a capacidade da 
região para combinar 
dinâmicas de adaptação, 
flexibilidade e mudança, 
como forma de integrar 
objetivos de coesão, 
competitividade e 
sustentabilidade 

• Sustentar mecanismos de 
antecipação de tendências 
que garantam capacidade 
para introduzir processos 
flexíveis de adaptação 

• Promover a atratividade  
da região à fixação de 
pessoas, à luz dos fatores 
que sustentam essa 
atratividade, e que são 
apreendidos como vetores 
de qualidade de vida que 
se cruzam com a dinâmica 
das atividades e do 
emprego, das instituições 
e  dos mecanismos de 
governação regional 

• Garantir o posicionamento 
da região à escala 
internacional, valorizando a 
sua posição geográfica e 
potencial de mercado 

• Valorizar os fatores que 
sustentam o posicionamento 
internacional da região 
(exportação, mercados-alvo, 
investimento e acolhimento 
empresarial, redes de 
conectividade, logística e 
canais de comunicação) 

Região 
conectada 

Região 
atrativa 

Região 
resiliente 

Uma região 

que cria emprego 

e gera riqueza 

Uma região 

capaz de se adaptar 

à mudança 

Uma região 

para viver, 

visitar e investir 

Uma região 

ligada à Europa 

e ao mundo 

Região 
competitiva 

Um processo de trabalho 
que identifica objetivos transversais… 

… e que formula as premissas 
de um sistema eficaz de governação  

Metodologia 
 



Competitividade 
Dimensões de análise 



• Recursos endógenos 
• Recursos humanos 
• Estrutura empresarial 
• Dinâmica empresarial 

Competitividade 
de base regional 

• Facilitadores 
• Recursos 
• Mecanismos 
• Entidades/Governação 

• Especialização produtiva 
• Comércio internacional 
• Mercados de destino 
• Turismo 

Condições 
de procura 

Envolvente concorrencial 

Infraestruturas 
de suporte e atividades 

relacionadas 

Condições 
de oferta 

Fonte: Adaptado de Porter, M. – The Competitivive Advantage of Nations 

Competitividade de base regional 
 

• Infraestruturas básicas e equipamentos 
• Infraestruturas rodoviárias, ferroviárias,  

aeroportuárias e logísticas 
• Estruturas de apoio à competitividade 

Criar valor: mobilizar conhecimento 
para dar resposta à procura 

Usar recursos: determinismo da lógica de 
oferta na transformação de  matérias-primas 



Uma economia competitiva comporta um nível elevado de eficiência e 
eficácia, traduzido numa capacidade efetiva de criação de emprego e de 

remunerações dos fatores produtivos, isto é, numa capacidade de melhorar, 
de forma sustentada, o nível de vida médio da sua população 

A competitividade constitui, cada vez mais, o referencial prioritário… 
… quer para as estratégias concorrenciais de crescimento ao nível das 

empresas, independentemente da sua dimensão, 
… quer para a conceção e reforma das políticas públicas de promoção do 
desenvolvimento económico e das políticas estruturais de promoção da 

coesão económico-territorial 

O conceito de competitividade 
 



Performance 
macroeconómica 

Envolvente 
mesoeconómica Fundamentos 

microeconómicos 

Setor Região Infraestruturas e 
serviços de suporte 

Fatores-chave 
da concorrência 

Políticas públicas 
Regulação 
Regime de crescimento 
Inserção internacional 

Organização e gestão 
empresarial 

Progresso tecnológico 

Orientação para o 
mercado e para a 

inovação 

Cluster 

Aglomeração / 
Cooperação / Inovação 

Dinâmica de 
especialização 

Externalidades  
de organização e 

conhecimento 

Investimento 
reforçado e 
iniciativa facilitada 

Eixos estruturantes da competitividade 
 



• Economia da 
aprendizagem 

• Lógicas de ação 
coletiva 

• Dinâmicas 
individuais e 
coletivas 

• Criação ou difusão 
de conhecimento   
 

Encontro 
entre gestão 
do saber e 

identificação 
de 

necessidades 

Inovação 

A competitividade como realidade de conjunto, inserida numa envolvente mais ou menos favorável, 
requer uma sólida e saudável interpenetração entre lógicas de eficiência individual e coletiva 

• Combinação da 
estabilidade 
macro com a 
mobilidade micro 

• Renovação do 
tecido 
empresarial e 
evolução da 
especialização 
 

(Re)orientar 
os recursos 

para as 
atividades 
de maior 
potencial  

Adaptabilidade 

• Novas formas de 
valor (imaterial, 
estilo de vida, 
valores éticos, 
ambiente, …) 

• Eficiência coletiva 
associada à 
cooperação 
empresarial 

 

Crescimento 
económico 

com 
qualidade e 

eficiência 

Produtividade 

• Aposta em 
indústrias de 
maior intensidade 
tecnológica 

• Serviços às 
empresas no 
quadro de cadeias 
de valor mais 
alargadas 
 

Economia 
baseada na 

investigação, 
na tecnologia 
e nos serviços 

avançados 

Conhecimento 

• Perceção do 
ambiente como 
um recurso a 
preservar 

• A diversidade 
biológica e 
paisagística e a 
qualidade do 
ambiente urbano 
como património  

Abordagem 
ambiental 
positiva, 
cuidada e  
pró-ativa 

Sustentabili-
dade 

• Papel das 
políticas 
estruturais de 
promoção da 
competitividade 
e coesão 

• Relevância dos 
fundamentos 
micro da 
competitividade 
 

Aproximação 
das condições 
de produção 

e de nível 
de vida 

Convergência 

As articulações da competitividade 



Fase 1 
Economias baseadas 

em fatores de produção 

Fase 2 
Economias baseadas 

na eficiência 

Fase 3 
Economias baseadas 

na inovação e diferenciação 

Fonte: adaptado de The Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum 

Em transição  
da Fase 1 para a Fase 2  

Em transição 
da Fase 2 para a Fase 3 

Bolívia, Índia, Mauritânia, 
Moçambique, Nigéria, … 

Argélia, Angola, Arábia Saudita, 
Ucrânia, Venezuela, … 

Bulgária, China, Marrocos, Roménia, 
África do Sul, Tailândia, … 

Brasil, Chile, Estónia, Hungria, 
Letónia, Lituânia, México, 
Polónia, Turquia, … 

Portugal, República Checa, Finlândia, 

França, Alemanha, Itália, Japão, Holanda, 
Espanha, Reino Unido, EUA, … 

Estágios de desenvolvimento económico 



Economias baseadas / 
competitividade centrada 

nos  

fatores de produção 

Economias baseadas / 
competitividade centrada 

na eficiência 

Economias baseadas / 
competitividade centrada 

na inovação e 
diferenciação 

Requisitos básicos 
 Instituições 
 Infraestruturas 
 Contexto macroeconómico 
 Saúde e ensino básico 

Potenciadores de eficiência 
 Educação superior e formação 
 Eficiência do mercado de bens 
 Eficiência do mercado de trabalho 
 Desenvolvimento do mercado financeiro 
 Nível de preparação tecnológica 
 Dimensão do mercado 

Fatores de inovação e de sofisticação 
 Grau de sofisticação do negócio 
 Inovação 

Fonte: adaptado de The Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum 

Pilares da competitividade 



 Ancorado no desdobramento das actividades  

de produção e distribuição em cadeias de valor globais ou, 

pelo menos, “continentalizadas”, onde empresas transnacionais 

ou, pelo menos, multi-mercado, vão optimizando custos 

e tempos de resposta às necessidades dos mercados 

através de sucessivas deslocalizações e relocalizações 

dessas mesmas actividades parciais e subordinadas, 

acompanhando as oportunidades abertas 

pelas sucessivas vagas de economias emergentes 

PRINCÍPIO DE DESINTEGRAÇÃO VERTICAL 

Princípios da competitividade 



O Boeing 787 “Dreamliner” 
como exemplo da fragmentação da produção 

Fonte: www.newairplane.com 



O “Automóvel” como exemplo 
 da fragmentação da produção 



Princípios da competitividade 

Ancorado na afirmação de sinergias territoriais específicas  - 

potenciadas pela combinação de economias de aglomeração 

e especialização alicerçadas em estratégias regionais 

suficientemente diferenciadas e descentralizadas, 

mas não fragmentadas - na produção para o mercado mundial 

de bens transaccionáveis diferenciados segundo 

formas de concorrência monopolística 

PRINCÍPIO DE DIFERENCIAÇÃO TERRITORIAL 



Valorização de recursos como exemplo  
do princípio de diferenciação territorial 



Princípios da competitividade 

Ancorado na capacidade de partilha de referências e códigos 

científicos e tecnológicos, por empresas e instituições de I&D, 

num quadro “forward-looking”, onde inovadores e integradores vão 

dando corpo a novas formas de produção global (“made in world”)  

de produtos que chegam aos mercados através de cadeias de 

actividades polarizadas pela mobilização do conhecimento no 

quadro de lógicas de dominante técnica e comercial 

PRINCÍPIO DE MODULARIDADE 



Fonte: America Competitiveness Initiative, 2006 

O “Ipod/MP3” como exemplo  
do princípio da modularidade 



Intensidade por Grupos de Tarefas nas diferentes Indústrias (UE e EUA)  

Fonte: Lanz, R., S. Miroudot and H. K. Nordás (2011), “Trade in Tasks”, OECD Trade Policy Working Papers, Nº 117 

Comércio internacional: “bens” e “tarefas” 



Intensidade por Grupos de Tarefas nas diferentes Indústrias (UE e EUA)  

Comércio internacional: “bens” e “tarefas” 

Fonte: Lanz, R., S. Miroudot and H. K. Nordás (2011), “Trade in Tasks”, OECD Trade Policy Working Papers, Nº 117 



Competitividade 
no Alto Minho 



Recursos 
humanos 

Estrutura 
empresarial 

Dinâmica 
empresarial 

Recursos 
endógenos 

• Património 
Natural 

• Património 
Histórico 

• Património 
Cultural 

• Oferta turística 

• População 
residente 

• População em 
idade ativa 

• Envelhecimento 
• Perfil de 

habilitações 

• Empregos 
gerados na região 

• Dimensão dos 
estabelecimentos 

• Relevância 
industrial 
 

• Dinâmica dos 
estabelecimentos 

• Ritmo de criação 
de postos de 
trabalho 

Condições de oferta 



• 245 mil habitantes , 87% em idade ativa. 

• Envelhecimento da população, com reflexos particulares na bolsa de trabalho disponível no futuro; 

• Níveis de escolaridade inferiores à Região Norte e ao País, com maior expressão no Ensino 
Superior; 

• Reduzido número de diplomados no Ensino Superior nas áreas científicas e tecnológicas (4,7 por 
mil habitantes) face à Região Norte e ao País. 

• Maiores desfasamentos nas remunerações dos trabalhadores detentores de níveis habilitacionais 
mais elevados (secundário e superior). Diferenciais podem explicar baixos níveis de atratividade na 
fixação de mão-de-obra qualificada. 

Recursos 
Humanos 

Recursos 
endógenos 

• Território aprazível e com potencial de valorização dos produtos locais e atividades de contacto 
com a natureza: recursos naturais, recursos patrimoniais, produtos locais, artesanato e património 
cultural; 

• Polo de atratividade imediata: Parque Nacional da Peneda Gerês, Área Protegida de Corno do 
Bico e Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos; 

• Polo de atratividade embrionária: Serra D’Arga, Fortalezas, Centros Históricos, Alojamento 
Turístico (natureza e rural), Vinho e Gastronomia; 

• Polo de atratividade complementar: Património Histórico (arqueológico, religioso), Caminhos 
de Santiago, Património cultural e artesanato, praias fluviais e marítimas, termas, ecovias. 

• Oferta turística: Aumento de 29% da capacidade de alojamento entre 2002 e 2009, com perfil que 
permite valorizar segmento de oferta turística em espaço rural. 

Condições de oferta 



Estrutura  
Empresarial 

Dinâmica 
Empresarial 

• Maior dinâmica de crescimento do número de estabelecimentos e ritmo mais acentuado de 
criação de postos de trabalho no contexto da Região Norte e do País; 

• Perdas menos significativas no número de estabelecimentos e menor intensidade na redução de 
postos de trabalho afetos à indústria. 

• Cerca de 9.500 estabelecimentos, 11,5% dos quais afetos à indústria; 

• Gera 59 mil postos de trabalho, distribuídos essencialmente por micro e pequenas empresas 
(70%); 

•  Dimensão média reduzida dos estabelecimentos face à Região Norte e ao País; 

• Maior dimensão dos estabelecimentos industriais no contexto da Região Norte e do País; 

• Relevância industrial menos expressiva no contexto das regiões de proximidade (Cávado e Ave); 

• Posição de fronteira favorável ao investimento estrangeiro (empresas com capital 
maioritariamente estrangeiro concentram 7,5% do emprego da região, acima da Região Norte 
(4,1%) e abaixo do País (8%).  

Condições de oferta 



Investigação 

• Pesca desportiva 

•  Cicloturismo 

• Desportos radicais: 
rafting, rappel, BTT(…) 

• Vela, remo, surf, 
canoagem 

• Praias (mar/rio) 

• Passeios equestres 

• Golfe 

• Trilhos, percursos e caminhada 
 

 

 

 

 

 

 

• Festivais de música 

• Teatro/cultura 

• Festa do cavalo 

• Festivais gastronómicos 

• Feiras de produtos locais 

• Festas e romarias populares 

• Festival Internacional de jardins 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Filigranas, 

• Dulcineias 

• Lenços dos namorados 

• Rendas e bordados  

• Aldeias tradicionais/ 
Aldeias de Portugal 

• Quintas tradicionais 

• Casas apalaçadas 

• Brandas 

• Espigueiros 

• Tecelagem  

 

 

 

• Vinhos 

• Gastronomia e doçaria local 

• Enchidos artesanais, fumeiro 

• Raça bovina Cachena 

• Porco bísaro 

• Slow Food (laranja Ermelo, 
broa de milho tradicional ) 

• Plantas aromáticas 

• Cogumelos 

• Flores e jardins 

• Águas termais 

Produtos 

 locais 

 

Artesanato e 
património 

cultural 

 

 

 

Atividades 
desportivas 

e de contacto 
com a natureza 

 

 

Iniciativas 
locais e/ou 
regionais 

Atores e entidades Locais: articulação e focalização 

Proteção 

Valorização 

Produção 

Produtos emblemáticos 

Governança 

Produtos endógenos 

Marketing 
territorial 

Conservação 

• Energia renovável (eólica, biomassa, marés) 
• Floresta: proteção vs utilização 

• Da valorização dos produtos à 
mobilização de iniciativas 

• Património vs potencial turístico? 
• Do “produto com tradição” ao “produto tradicional”? 

Implicações 
na criação 

de riqueza e 
emprego? 



Comércio 
internacional 

Mercados 
de destino 

Turismo Especialização 

• Sectores de 
especialização 
produtiva na ótica 
da concentração 
do emprego 

• Contributo para o 
VAB dos sectores 
de média e média-
alta tecnologia 

 

• Grau de abertura 
• Taxa de cobertura 

das importações 
pelas exportações 

• Intensidade 
exportadora 

• Principais parceiros 
comerciais 

• Exportações de 
bens de alta 
tecnologia 

• Procura dirigida 
turística 

• Hóspedes por 
habitante 

• Estada média 
• Taxa líquida de 

ocupação 
 

Condições de procura 



Especialização 
produtiva 

• Forte especialização da região na Agricultura e Pesca na ótica de criação de riqueza. Contributo da 
Agricultura e Pesca para o VAB da região é mais de duas vezes superior ao contributo deste sector 
no País e mais de três vezes superior à Região Norte; 

• Principais sectores de especialização na ótica do emprego: Indústria Alimentar (2,9%), Extrativas 
(0,7%), Químicas (1,1%), Indústria Têxtil, Vestuário e Calçado (7,6%), Metálicas (4,7%), Material 
de Transporte (5,3%), Madeira e Papel (2,8%), Material de Construção (1,4%), Construção 
(17,3%); 

• Sectores de especialização representam mais de 40% do total do emprego gerado no Alto Minho.  

• Contributo para a criação de riqueza das empresas associadas a sectores de alta e média-alta 
tecnologia  mais expressivo no Alto Minho face à Região Norte e ao País, indiciando uma forte 
componente de fatores competitivos avançados e intensidade tecnológica na criação de riqueza. 

 

 

Turismo 

• Aumento (33%) da procura dirigida aos estabelecimentos hoteleiros do Alto Minho, entre 2002 e 
2009, superou os aumentos na procura registados na Região Norte (31%) e no País (6%). 

• Número de hóspedes por habitante (0,7) alinhado com a Região Norte, mas abaixo do País (1,3). 

•  Estada média inferior a dois dias (supera a da Região Norte) e taxa líquida de ocupação de cerca 
de 25%, inferior à do Norte e do País. 

• Produto turístico oferecido sem imagem emblemática de capacidade de articulação conjunta 
coloca desafios ao nível da criação de uma oferta integrada regional do produto turístico. 

Condições de procura 



• Os quatro principais destinos comerciais de exportação representam 70% do total das exportações 
da região, com dependência face aos principais importadores superior à registada na Região Norte 
(64%) e no País (60%); 

• Mercado intracomunitário como o principal destino das exportações e origem das importações: 
países da UE27 representam 85% das exportações e 90% das importações de bens do Alto Minho. 

• Peso relevante (6%), face à Região Norte e ao País, dos bens de alta tecnologia no total das 
exportações, o que pode indicar um maior grau de sofisticação dos clientes; 

• Espanha como o principal parceiro comercial: mais de um terço (37%) das exportações têm 
Espanha como destino e cerca de 40% das importações são oriundas do país vizinho. 

Mercados 
de destino 

Comércio 
internacional 

• Elevado grau de abertura da economia da região (73%), face à Região Norte (58%) e ao País (60%); 

• “Elevada” (no contexto nacional) intensidade exportadora (36%), mais de um terço da riqueza 
criada no Alto Minho em 2008 deveu-se às exportações (2008); 

• Saldo comercial positivo, exportações superam em 17% as importações em 2010, posicionando 
favoravelmente o Alto Minho no contexto do País. 

Condições de procura 



Condições de suporte 

Infraestruturas 
rodoviárias 

e ferroviárias 

Infraestruturas 
aeroportuárias 

e logísticas 

Infraestruturas 
de apoio à 

competitividade 

Infraestruturas 
básicas e 

equipamentos 

 
• Rede rodoviária 
    e ferroviária - 

conetividade 

• Portos de mar                        
e pesca 

• Aeroportos 
• Plataformas 

logísticas 

• Habitação 
• Água/Saneamento 
• Resíduos sólidos 
• Equipamentos 
• Telecomunicações 

• Universidades 
• Centros formação 
• Infraestruturas 

tecnológicas                     
e científicas 

• Acolhimento 
empresarial  

• Incubadoras base 
tecnológica 

Ambiente de inserção 
e vivência 

Competitividade 
Funcional 

Afirmação 
 Competitiva 



Infraestruturas 
básicas 

e equipamentos 

Modelo de Vida: Urbano-rural-natural, aprazível, com potencial de valorização competitiva ligado às  
condições de atratividade para trabalhar e viver, essencialmente assentes em: 

• Rede de equipamentos coletivos de apoio com boa dotação na área cultural, de lazer, de saúde e 
ensino (inclusive rede pré-escolar) e cobertura de apoio social. Conteúdos culturais e lúdicos 
podem ser fonte de melhoria dos níveis de atratividade; 

• Parque habitacional relativamente jovem; 

• Rede de abastecimento de água com boa cobertura, necessidade de reforço da rede de drenagem 
de águas residuais e da rede de Estações de Tratamento; 

• Boa dotação da rede de telecomunicações, inclusive fibra ótica a nível doméstico e empresarial. 

Condições de suporte 

Infraestruturas 
aeroportuárias 

e logísticas 

• Porto de Viana do Castelo (PVC) como estrutura de apoio à atividade local e às indústrias do seu 
hinterland. Não é assumido como alternativa global aos portos galegos e portugueses (Vigo e 
Leixões). Condicionantes de acessibilidade rodoviária e de tráfego no acesso ao PVC; 

• Plataforma logística transfronteiriça de Valença, ficará a 50 km do PVC, em projeto, e a plataforma 
de Salvaterra as Neves em construção. Esta última, poderá ser uma opção para ligação ao PVC, 
boas acessibilidades rodoviárias, apesar do porto de Vigo ter maior proximidade e maior potencial; 

• Porto de Viana, Vigo, Marín e Vilagarcía ficam à distância de 1 hora da Plataforma de Salvaterra as 
Neves, o Porto de Leixões fica à distância de 2 horas; 

• Necessidade de qualificação dos portos de pesca de forma a valorizar a sua atividade e potenciar a 
qualidade gastronómica do pescado;  

• Proximidade dos seguintes aeroportos: Vigo (60 km), Francisco Sá Carneiro (100 Km), e Santiago 
de Compostela (130 Km), e possuindo boas acessibilidades rodoviárias. 



Infraestruturas 
de apoio à 

competitividade 

Competitividade de base territorial beneficia do modelo de articulação entre atores e entidades de 
âmbito regional e local, com intervenções ditadas pelo papel que assumem no sistema 
regional/nacional da respetiva área de atuação. Os resultados devem ser avaliados não só, pela sua 
dotação ou existência, mas pela capacidade de interação prática com o universo empresarial: 

• Ensino e educação: Politécnico de Viana do Castelo é a entidade de referência do ensino público 
superior na região, que dá resposta e que estabelece “pontes” com outras entidades de ensino de 
proximidade: Universidade do Minho, Universidade do Porto, Universidade de Vigo, Escola 
Superior Gallaecia,  EPRAMI – Escola Profissional do Alto Minho Interior, ETAP – Escola 
Profissional; 

• Centros de formação: CENFIM; 

• Áreas de acolhimento empresarial: cerca de 20 parques empresariais (343 ha.) evidenciando 
desajuste  entre a oferta e a procura; 

• Incubadoras de base tecnológica: IN.CUBO; 

• Infraestruturas tecnológicas e científicas: Centro Ibérico das Nanotecnologias (NIL); Centro 
Tecnológico do Mar (CETMAR); Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG); Instituto de 
Engenharia Mecânica e Gestão (INEGI); Pólo de Inovação em Engenharia de Polímeros (PIEP). 

Condições de suporte 

Infraestruturas 
rodoviárias 

e ferroviárias 

• Região bem dotada de infraestruturas rodoviárias: A3; A28, A27 e IC 28; 

• Adiamento da  rede ferroviária de altas prestações entre Braga-Valença; impossibilidade de fecho 
da malha com a ligação de Vigo e a conexão com a ligação em alta velocidade entre Santiago e 
Madrid; 

• Incerteza face aos melhoramentos exigidos na rede ferroviária convencional, nomeadamente a 
eletrificação e implementação/conetividade com a rede ferroviária de altas prestações. 



 
• Instituições de 

Ensino e 
Transferência de 
conhecimento 

• Infraestruturas de 
suporte 
estruturantes 

• Hábitos culturais 

• Valorização 
económica do 
potencial dos 
recursos 

• Afirmação de 
marca territorial 

• Modelo 
competitivo 

• Articulação da base 
setorial e regional 

• Padrão de 
cooperação 

• Reforço da 
celeridade de 
resposta à 
implementação 
de novas 
empresas 

• Articulação de 
competências e 
de campos de 
intervenção 

Concorrência/Cooperação empresarial 

Recursos Mecanismos 
Entidades/ 

Governação 
Facilitadores 



Concorrência/Cooperação empresarial 

Facilitadores 

• Politécnico de Viana do Castelo como alavanca de conhecimento e articulação pragmática com 
outros “centros do saber” e empresas; 

• Posicionamento das infraestruturas de suporte no quadro do sistema de infraestruturas de escala 
regional/nacional (ex. posição competitiva do Porto de Viana face  Leixões e Vigo) 

• Hábitos culturais que se tornam homogéneos 

Recursos 

• Possibilidade de melhorar equilíbrio entre a preservação dos recursos naturais (contemplação) e 
sua valorização económica (usufruto); 

• Estruturação de produto turístico alicerçado na marca distintiva do território (verde) exige a 
complementaridade de iniciativas empresariais ditadas pela valorização dos elementos 
patrimoniais relevantes, e orientadas para uma procura segmentada (momentos de turismo, lazer, 
desporto, gastronomia, contacto com a natureza e cultura); 

• Forte especialização agrícola, no contexto nacional, com intensidade superada pela especialização 
da Galiza no setor agrícola 

Mecanismos 
• Atratividade à localização empresarial alicerçada em baixos custos salariais e “intransigência” dos 

sindicatos espanhóis; 

• Articulação setores empresariais com os clusters definidos nas Estratégias Eficiência Coletiva - EEC 

Entidades / 
Governação 

• Reforço da celeridade de resposta à implementação de novas empresas; 

• Sobreposição de campos de intervenção e competências, por vezes acompanhada de sintomas de 
rigidez institucional (a diferentes escalas) que resultam na travagem de processos de crescimento; 

• Dificuldades em estabelecer parcerias de cooperação; 



Alguns exemplos 
de clusters e cadeias de valor 



UMA CADEIA DE VALOR ESPECÍFICA: O “duplo funil” da diversidade 
nos processos  de criação e difusão dos “bens culturais” 

 

ideias

obras

conteúdos bens e 
serviços

suportes

acessos

plataformas

canais

comércio 
integrado

CRIAÇÃO PRODUÇÃO

REDES

RETALHODISTRIBUIÇÃO CONSUMO

REDES

comércio
independente

comércio 
electrónico

Exemplo da cadeia de valor do setor cultural e criativo 2010 

Fonte: Augusto Mateus & Associados, em O Setor Cultural e Criativo em Portugal (2008) 



Floresta 

Serrações 

Produtores 

de Mobiliário 

Compradores 

Consumidores 

Grossistas  

Externos 

Retalhistas  

Externos 

Grossistas  

Domésticas 

Retalhistas  

Domésticos 

Máquinas 

Químicos 

Máquinas 

Vernizes, 

Estofagem 

Logística 

Serviço de corte 

Água 

Sementes 

Design 

Fonte: Augusto Mateus & Associados, em Desenvolvimento Competitivo do Mega-Cluster do Habitat na Região 
Centro (2008) 

Exemplo da cadeia de valor do mobiliário 2008 
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Fab. 

Mobiliário 

Fab. Eq. 

Doméstico 

Abast. 

Energia 

Seguros 

Serv. 

Decoração 

Empreitada 

 

Serviços de Transporte; Fornecimento de energia e água; 

Serviços Financeiros 

Fonte: Augusto Mateus & Associados, em Desenvolvimento Competitivo do Mega-Cluster do Habitat na Região 
Centro (2008) 

Exemplo da cadeia de valor da construção 2008 



Fibra Fio Tecelagem Acabamentos 

Vestuário 

Têxteis -

Lar 

Têxteis 

técnicos 

Conceção e 

desenvolvimento Design 

Fab. Têxteis 

 não convencionais 

Fab. Têxtil Tradicional 

Consumo 

famílias 

Consumo 

indústrias 

Serviço ao 

cliente; 

Mecanismos de 

feedback; 

Reciclagem 

/destruição 

Retalho 

Fonte: Augusto Mateus & Associados, em Desenvolvimento Competitivo do Mega-Cluster do Habitat na 

Região Centro (2008) 

Exemplo da cadeia de valor habitat 2008 



Fonte: Augusto Mateus & Associados, em Desenvolvimento Competitivo do Mega-Cluster do Habitat na 

Região Centro (2008) 

Exemplo do “Mega-cluster” habitat 2008 



Fonte: Augusto Mateus & Associados, em Desenvolvimento Competitivo do Mega-Cluster do Habitat na Região Centro (2008) 

Exemplo do “Mega-cluster” habitat 2008 



 

 

FORNECEDORES DE 

COMPONENTES  

FABRICO 
 DE  

COMPONENTES 
MODULARES 

FABRICO 
 DE  

SISTEMAS 

CENTROS 

DE I&D 

CONSTRUTOR VBO 

INTEGRAÇÃO 
 SISTEMAS E  
MONTAGEM 

DISTRIBUIDORES CLIENTE 

I&D 

RETOMA/ 
RECICLAGEM 

IMAGEM  
DE MARCA 

FINANCIAMENTO 

MARKETING 

GESTÃO DA  
MOBILIDADE 

VENDAS 
 

NOVOS 
USADOS 

LOGÍSTICA 

PRODUTO  
FINAL 

SERVIÇO 
 PÓS-VENDA 

 MANUTENÇÃO 

FAB. SISTEMAS 
FAB. COMPONENTES 

DESMANTELADORES/FRAGMENTADORES 

Exemplo do cluster automóvel 2008 

Fonte: Augusto Mateus & Associados, em Estudo sobre os Clusters da Região de Lisboa e Vale do Tejo (2008) 



Wireless cluster  
- Finlândia - 

Alguns exemplos de clusters (Porter) 
 

Cluster de 
tecnologias de 

informação  
- Costa Rica - 

Cluster de 
ciências da vida  
- Massachusetts, 

EUA - 

Cluster de 
petróleo e gás 

- Houston, EUA -  

Cluster marítimo 
- Noruega - 

Cluster do turismo 
- Cairns,  

Austrália - 

Cluster do vinho 
- Califórnia, EUA - 

- Austrália - 

Cluster das 
tecnologias de 

informação 
- Estónia -  

Cluster do 
calçado 

- Portugal – 
- Itália - … 

Exemplos internacionais (Porter) 



Perfumaria 

Ourivesaria  

Joalharia 
Bijutaria 

Cosmética 
Óptica de 

consumo Conceitos 

Estética 

Design 

Vestuário 

tecido 

Vestuário 

malhas 

Máquinas para 

fiação, tecelagem 

e malhas 

Automação 

telemática 

Máquinas 

para calçado 

Têxteis 

técnicos 

Corantes 

Fibras 

artificiais 

e sintéticas 

Fibras 

naturais 
Couro 

Matérias 

plásticas e 

compósitos 

Têxteis 

Calçado  

e artigos 

de couro 

Fonte: Departamento de Prospetiva e Planeamento (2001), “Clusters e políticas de 

inovação – conceitos, experiências europeias e perspetivas de aplicação a Portugal” 

Exemplo do “Mega-cluster” da moda em Itália 2008 



Fonte: Augusto Mateus & Associados, em Desenvolvimento Competitivo do Mega-Cluster do Habitat na 

Região Centro (2008) 

Exemplo do “Mega-cluster” das TIC na Finlândia 2008 

Equipamentos TIC 

Operações em Rede 

Serviços em Rede e Fornecimento 

de conteúdos digitais 

Indústria de 

Componentes 

Outsourcing 

Ensino e I&D 

Sistemas fixos e móveis de rede 

Terminais 

Hardware e software 

Redes fixas e móveis 

Redes de dados 

Internet  

TV por cabo 

TV digital 

Serviços de voz e dados 

Conteúdos de valor acrescentado 

Cliente 

Canais de 

distribuição 

Consultoria 

Capital de risco 

Mass media 

Entretenimento 

Publicidade 

Serviços de reserva 

Banca 

Cuidados de saúde 

Serviços públicos 

Ensino 

Eletrónica consumo 



Wireless cluster da Finlândia 
 

Competitividade 
de base regional 

- Historial de concorrência em serviços 
de telecomunicações  

- Desregulamentação no domínio das 
telecomunicações 

- Mais de 100 operadores locais 
- Concorrência/rivalidade local em 

comunicações móveis  

Condições de 
procura 

Envolvente 
concorrencial 

- Investimento público substancial em 
I&D na área das telecomunicações, 
com enfoque na tecnologia wireless 

- Capital de risco significativo para 
aplicações móveis 

- Centro internacional para 
desenvolvimento WAP 

Infraestruturas de 
suporte e 
atividades 

relacionadas 

- Sede da Nokia, a empresa mais 
competitiva a nível mundial em 
equipamentos móveis 

- Existem cerca de 3000 empresas 
finlandesas na área das 
telecomunicações e dos 
produtos e serviços  
relacionados 

Condições 
de fatores 

Fonte: Porter, M. – Singapore IIR Leading Minds Conference (2002) 

- Os consumidores mais sofisticados do 
mundo 

- 70% de penetração de telemóveis 
- O primeiro país a atribuir licenças 

para a terceira geração de redes 
wireless (três grupos) 

-  Forte utilização de serviços de 
mensagens curtas 

- Mercado teste para aplicações WAP 
(Wireless Application Protocol) 



Como tornar o Alto Minho 
uma região competitiva 



Sectores de “especialização vincada” face ao País 
Quociente Localização 

emprego (2009) 

Intensidade 
de crescimento do VAB 

na UE (1995-2007) 

Fabricação de equipamento elétrico 2,51 alta 

Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas 1,18 

média-alta 
Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e 
equipamentos 

1,54 

Fabricação de veículos automóveis 4,95 

Apoio social 1,22 
média-baixa 

Pasta, papel e cartão 1,96 

Administração Pública 1,93 

baixa 
Agricultura 1,10 

Construção 1,48 

Indústria madeira e cortiça (exceto mobiliário) 1,41 

Fabricação de têxteis 1,16 

negativa 
Indústria do vestuário 1,65 

Outras indústrias extrativas 2,13 

Pesca 2,65 

Setores de especialização do Alto Minho 

Fonte: com base em Quadros de Pessoal (2009) e The Global Competitiveness Report 2011-2012 (2012) 



Sectores de “especialização neutra” face ao País 
Quociente Localização 

Emprego (2009) 

Intensidade 
de crescimento do VAB 

na UE (1995-2007) 

Comércio a retalho, reparação de bens pessoais e domésticos 1,09 
média-alta Comércio, manutenção e reparação de automóveis/motociclos 

e comércio a retalho de combustíveis para veículos 
1,04 

Fabricação de outros produtos minerais não metálicos 0,97 

média-baixa Saúde 0,90 

Serviços pessoais 0,92 

Educação 1,01 

baixa Indústrias alimentares e bebidas 0,90 

Silvicultura 0,99 

Indústria do couro e produtos do couro 0,95 negativa 

Setores de especialização do Alto Minho 

Fonte: com base em Quadros de Pessoal (2009) e The Global Competitiveness Report 2011-2012 (2012) 



Sectores de “sub-especialização“ face ao País 
Quociente Localização 

Emprego (2009) 

Intensidade 
de crescimento do VAB 

na UE (1995-2007) 
Comércio grosso e agentes do comércio, exceto automóveis e 
motociclos 

0,64 

média-alta Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e. 0,42 

Indústrias metalúrgicas de base 0,67 

Atividades recreativas, culturais e desportivas 0,67 

média-baixa Alojamento e restauração 0,83 

Fabricação de mobiliário e colchões 0,69 

Água, saneamento e tratamento águas residuais 0,75 

baixa 
Edição e impressão 0,33 

Eletricidade 0,75 

Recolha e tratamento de resíduos 0,75 

Setores de especialização do Alto Minho 

Fonte: com base em Quadros de Pessoal (2009) e The Global Competitiveness Report 2011-2012 (2012) 



Sectores de “sub-especialização“ face ao País 
Quociente Localização 

Emprego (2009) 

Intensidade 
de crescimento do VAB 

na UE (1995-2007) 
Atividades de aluguer 0,63 

alta 

Atividades informáticas 0,21 

Ativ. anexas de transportes; agentes de viagens e turismo 0,71 

Atividades auxiliares de intermediação financeira 0,85 

Atividades imobiliárias 0,55 

Correios e telecomunicações 0,52 

Fabricação de equipamentos informáticos, equipamentos 
para comunicações e produtos eletrónicos e óticos 

0,09 

Fabricação de produtos químicos e farmacêuticos 0,32 

Intermediação financeira, exceto seguros e fundos de pensões 0,60 

Investigação e desenvolvimento 0,01 

Seguros, fundos de pensões e outras atividades complementares 
de segurança social 

0,38 

Serviços às empresas 0,44 

Transportes terrestres; transportes: oleodutos ou gasodutos 0,74 

Transportes por água 0,05 

Setores de especialização do Alto Minho 

Fonte: com base em Quadros de Pessoal (2009) e The Global Competitiveness Report 2011-2012 (2012) 



Uma economia concreta comporta uma combinação 
específica de diferentes modelos de produção e 
crescimento económico, que prevalecem e transitam. 

Como tornar o Alto Minho 
uma região competitiva 

• Diversidade 

• Complexidade  

• modelos estruturados pela dotação física dos recursos básicos 
• característicos de economias com níveis de desenvolvimento mais 

baixos; 

Modelos centrados nos 

fatores de produção 

Modelos centrados na 

eficiência 

Modelos centrados na 

inovação e 
diferenciação 

• modelos estruturados pela capacidade de transformação e produção 
instalada suscetível de responder com qualidade, prazo e custo 
adequados às diferentes procuras; 

• característicos de economias com níveis de desenvolvimento intermédios 
que, em geral, se baseiam na combinação eficiente dos fatores; 

• modelos estruturados pelo comando dos nós mais relevantes nas 
cadeias de valor – I&D, concepção, tecnologia, logística e marketing; 

• característicos de economias com níveis de desenvolvimento mais 
elevados que, em geral, se baseiam na apropriação endógena dos 
factores geradores de valor; 

Mix 



I 

II 

III 

IV 

Preço dos produtos 

Valor dos produtos 
(serviços) 
percepcionado 
 pelo mercado 
(clientes) 

fronteira 
 eficiente 

1 

2 

4 6 

5 

diferenciação 
por “cima” 

progresso 

ruturas estratégicas 

custo 

diferenciação 
por “baixo” 

Inviabilidade 
valor (-) e preço (+) 

valor (+) e preço (-) 

fronteira 
eficiente 

valor (+) > preço (+) 

preço (-) > valor (-)  

preço (-) e valor (=)  

3 

valor 

valor (+) e preço (=) 

viabilidade na ineficiência 
valor (+) <  preço (+) 

viabilidade na ineficiência 
preço (-) <  valor (-) 

“DEPURAÇÃO” 
(Foco no custo) 

Comprar melhor, 
Criar oportunidade 

“DIFERENCIAÇÃO” 
(foco na margem) 

 Vender melhor 
Gerir marcas 

“VALORIZAÇÃO” 
(Foco no valor) 

Comprar e vender 
melhor  

Diferenciação de estratégias de rendibilidade 



É visão de futuro. 
Não é regresso ao passado. 

É afirmação pela qualidade 
e pela especialização. 
Não é afirmação pela 
quantidade. 

Fatores 
de produção 

Eficiência 
Inovação 

e diferenciação 

Como tornar o Alto Minho 
uma região competitiva 

Catalisadores de 
desenvolvimento 
específicos do 
Alto Minho 

Armadilhas 
a antecipar 
pelo Alto Minho 

Incorporar valor 
acrescentado numa 
visão moderna dos 
recursos endógenos 

Ficar refém do perfil 
dos recursos.  

Desenvolver lógica 
de fornecedor 
especializado em 
cadeias de 
fornecedores globais 

Tentar competir 
na eficiência sem 
dimensão nem 
massa crítica 

Desenvolver redes como 
meio de inovação pragmática 

Ficar refém do mercado 
interno e do mercado 
regional Norte-Galiza 

Mobilizar identidade 
territorial como meio de 
diferenciação 

Modelo 
competitivo 
combinado 

É pela apropriação pragmática 
da tecnologia. 
Não é pela sua aquisição genérica. 
É pelo valor criado 
sobre a identidade territorial. 
Não é pela contemplação 
do potencial dos recursos. 
 




