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1. INTRODUÇÃO

O presente estudo resulta do trabalho elaborado ao nível da animação da rede de
GADE’s – Gabinetes de Apoio ao Desenvolvimento Económico dos Municípios do
Distrito de Évora. Realizado no âmbito do projecto GADENET, uma iniciativa cofinanciada pelo porAlentejo e promovida pela AMDE, o objectivo central deste estudo
pautou-se pela constituição de um retrato socio-económico, o mais actual possível,
dos concelhos de Arraiolos, Borba, Évora, Montemor-o-Novo, Redondo, Reguengos
de Monsaraz, Vendas Novas e Viana do Alentejo. Estes são os concelhos que fazem
parte integrante da rede de GADE’s do Distrito de Évora, num projecto lançado
com o intuito de promover a dinamização desta rede e a partilha de experiências
entre os seus técnicos, criada pela Associação de Municípios do Distrito de Évora
em 1998.
Os conteúdos deste estudo resultam dos contributos preparados por cada um dos
técnicos dos GADE’s pertencentes à rede, tendo ainda existido, nalguns casos, a
consulta a dados do INE – Instituto Nacional de Estatística. Contudo, a lógica de
constituição deste trabalho baseou-se no contacto permanente com os municípios,
no intuito de compreender as definições das diferentes caracterizações enviadas,
possibilitando desta forma um trabalho conjunto de análise de dados.
Este estudo é composto por sete partes distintas. Após a introdução, o ponto 2
explora o projecto GADENET e a sua missão, assim como procede à contextualização
da necessidade de realização do presente Estudo de Caracterização Socio-económica.
A terceira parte, por seu turno, diz respeito à descrição da metodologia utilizada
para a realização deste estudo.
De forma a possibilitar a contextualização das diversas caracterizações concelhias,
elaborou-se uma breve caracterização da região Alentejo e do próprio Distrito de
Évora, que constituem a parte 4 deste estudo. Finda esta caracterização, apresentamse então os vários retratos concelhios, constituídos com base na informação remetida
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pelos técnicos dos GADE’s e que pretendem dar uma imagem da realidade
vivida em cada concelho pertencente a esta rede. Estes conteúdos encontramse no ponto 5 do presente estudo.
Uma vez que a rede de GADE tem por objectivo conceder aos técnicos dos
Gabinetes um conjunto de competências e conhecimentos que lhes permitam
apoiar as iniciativas empresariais que surjam nos respectivos concelhos, este
estudo apresenta um capítulo sobre sistemas de incentivo. O estudo é finalizado
então com as conclusões onde são tecidas as considerações finais que importam
ser retidas no que consideramos essencial nas estratégias de desenvolvimento
socio-económico assumidas para o território da Rede de GADE’s do Distrito
de Évora.
No ponto seguinte procedemos à contextualização do presente estudo,
integrando-o nos objectivos delineados para o projecto GADENET –
Dinamização dos Gabinetes de Apoio ao Desenvolvimento Económico do
Distrito de Évora.
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO
2.1. O Projecto GADENET

O projecto GADENET surge na linha do trabalho de acompanhamento que tem
sido desenvolvido na criação e dinamização dos Gabinetes de Apoio ao
Desenvolvimento Económico nos municípios do Distrito de Évora, um processo
liderado pela AMDE - Associação de Municípios do Distrito de Évora, contando
para a sua implementação com o apoio técnico da ADRAL – Agência de
Desenvolvimento Regional do Alentejo.
A constituição destes gabinetes teve início em 1995, aquando da candidatura desta
iniciativa por parte da AMDE ao Programa de Modernização Administrativa. O
objectivo com a constituição de um gabinete em cada município associado da AMDE,
em articulação com os demais gabinetes, criando uma estrutura funcional em rede,
prendeu-se com novas posturas assumidas por parte dos municípios a nível do
desenvolvimento económico de cada um. A criação dos GADE nas autarquias surgiu
em função de dar resposta à necessidade premente destas entidades prestarem um
apoio e acompanhamento continuados ao tecido empresarial local.
Para a concretização deste projecto, foi celebrado entre a AMDE e a ADRAL –
Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo um protocolo com vista à
prestação de apoio técnico por parte desta na implementação dos Gabinetes e na
constituição da rede através de uma coordenação mediada. Esta articulação entre
os diversos municípios, a AMDE e a ADRAL permitiu a criação de uma estrutura
regional de apoio ao desenvolvimento económico cuja actuação se pautou por um
lado, pela prestação de um apoio ao nível municipal e, por outro, por uma
coordenação a um nível intermunicipal capaz de potenciar experiências, objectivos
e resultados.
Em 1997/98 foi aprovada a implementação dos primeiros GADEs em 8 dos municípios
associados da AMDE, chegando a rede a integrar um total de 10 GADE’s em pleno
funcionamento.
Numa fase inicial, a constituição da Rede de GADE’s consistiu na capacitação dos
Gabinetes a um nível técnico e na sua integração nas estruturas municipais existentes,
na qual o trabalho dos GADE’s passou essencialmente pela sua auto-promoção e
divulgação junto das estruturas e agentes locais envolventes, e por um processo de
apuramento e produção de informação por parte dos técnicos responsáveis, capaz
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de fornecer uma visão actual do contexto socio-económico dos concelhos a
intervir.
Desde então os GADE’s têm-se assumido como estruturas das Câmaras
Municipais que promovem actividades de desenvolvimento local que passam
pela divulgação das potencialidades concelhias para o estímulo e reforço da
base económica, pela promoção de acções com vista à captação de novos
investidores e apoio à instalação de novas empresas, pelo apoio e colaboração
com os agentes económicos na obtenção de financiamentos, pela disponibilização
de informação sobre linhas de financiamento de programas nacionais e
comunitários, pela recolha e tratamento de elementos de carácter económico
e social por concelho de modo a construir as bases de dados para disponibilização
de informação aos agentes económicos, instituições e população em geral, pela
promoção de acções de sensibilização e apoio aos agentes económicos para a
modernização, reconversão e expansão de actividades já instaladas, em alguns
municípios, pelas funções de gestão, promoção e modernização das Zonas e
Parques Industriais, divulgação dos produtos locais de qualidade e das
potencialidades locais para atrair investimento para o concelho e dinamizar o
investimento endógeno.
Criados com vista a responder a necessidades concretas de apoio ao
desenvolvimento económico, sentidas pelos municípios, os GADE’s têm vindo
a cumprir os seguintes objectivos:
-divulgar as potencialidades concelhias e regionais para a promoção/reforço
da base económica;
-promover acções para captação de novos investidores e apoiar a instalação
de novas empresas;
-apoiar e acompanhar a elaboração de estudos/projectos locais e regionais;
-apoiar e colaborar com os agentes económicos na obtenção de financiamentos;
-disponibilizar informação sobre linhas de financiamento de programas nacionais e comunitários;
-assegurar a recolha e tratamento de elementos de carácter económico e
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO

social do concelho e da região, por forma a constituir bases de dados para
disponibilização de informação aos agentes económicos, instituições e população
em geral;
-promover acções de sensibilização e apoio a agentes económicos para modernização/reconversão/expansão de actividades já instaladas
-propor à Câmara Municipal as acções tendentes a promover o desenvolvimento económico do concelho;
-dinamizar as potencialidades do Parque/Zona Industrial do concelho a nível regional, nacional e internacional.
De modo a potenciar um trabalho crescente em rede entre os vários GADE’s do
Distrito de Évora, a AMDE, uma vez mais em colaboração com a ADRAL, candidatou
o projecto “GADENET – Dinamização da Rede de Gabinetes de Apoio ao
Desenvolvimento Económico do Distrito de Évora” ao Programa Operacional
Regional do Alentejo, implementado em 2007 e 2008.
Este projecto, no qual se enquadra o presente estudo, teve por missão promover a
dinamização da rede de GADE’s do Distrito de Évora através da implementação de
mecanismos de formação e informação e de um conjunto integrado de acções de
partilha de experiências e conhecimento. Este novo ciclo da vida dos Gabinetes
surge assim como uma etapa natural do processo iniciado com a criação e
implementação da rede e assenta na necessidade de aprofundar o trabalho realizado
e de melhorar os processos de comunicação e intervenção junto dos GADE’s, que
funcionam enquanto elementos essenciais à melhoria da intervenção dos técnicos
junto da malha empresarial local.
O projecto GADENET, apresenta como objectivos globais o incremento do trabalho
desenvolvido pelos Gabinetes nos respectivos concelhos, o aumento do grau de
conhecimento e do trabalho em parceria entre os diversos municípios que fazem
parte integrante da rede e a promoção da articulação em Rede dos GADE’s do
Distrito de Évora com as restantes redes similares em fase de implementação na
região do Alentejo, nomeadamente no Baixo Alentejo e no Alto Alentejo. Aliás, o
projecto de criação e dinamização da rede de GADE’s do Baixo Alentejo promovido
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pela AMBAAL – Associação de Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral
(também ele apoiado no quadro do porAlentejo) surgiu em simultâneo com o
presente projecto.
A prossecução destes objectivos passou pela melhoria dos mecanismos de
trabalho de cada Gabinete, nomeadamente em termos de sistematização da
informação privilegiada de cada concelho, pelo reforço do papel da AMDE
enquanto entidade coordenadora da Rede, por uma melhoria na articulação
entre os diferentes intervenientes na Rede (técnicos dos Gabinetes, AMDE e
ADRAL), assim como na disponibilização e apropriação de novos instrumentos
de facilitação do trabalho em parceria.
A médio prazo e, através da integração das diversas redes sub-regionais/distritais,
pretende-se promover uma rede regional de Gabinetes de Apoio ao
Desenvolvimento Económico, alargada a todo o Alentejo para promoção de
acções conjuntas, estrategicamente articuladas, que fomentem o espírito
empreendedor, a dinamização do tecido empresarial da região e a
disponibilização de meios e infra-estruturas de suporte à instalação e
desenvolvimento das empresas.
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2.2. O Estudo de Caracterização
Socio-económica:
enquadramento e objectivos

O projecto GADENET, ao ter por objectivo a dinamização do trabalho desenvolvido
a nível da Rede de GADE’s, implementou um conjunto diversificado de actividades
complementares, cada uma delas destinada a promover a articulação, a partilha de
experiências e o incremento das competências dos técnicos dos GADE’s,
devidamente acompanhadas pela AMDE e pela ADRAL.
Ao longo do período de implementação do projecto foram desenvolvidas as seguintes
acções conjuntas:
- Acção 1 – Criação de um banco de dados,
- Acção 2 – Colóquios, seminários e debates,
- Acção 3 – Criação da página Web da rede de GADE,
- Acção 4 – Ciclo de Encontros Temáticos,
- Acção 5 – Publicações de suporte.
A Acção 1 tem por objectivo, em primeiro lugar, a criação, manutenção e actualização
de um banco de dados, com diversas vertentes, que reúne informação detalhada
sobre as principais características socio-económicas dos concelhos que integram a
rede de GADEs. Um outro objectivo é estimular o contacto dos técnicos de cada
um dos GADEs com a realidade do concelho que integram, bem como dos outros
concelhos que fazem parte integrante da rede.
Integra-se nesta acção a realização dos seguintes dois estudos:
a) Estudo de caracterização socio-económica dos concelhos da rede,
incidindo especialmente nos seguintes aspectos:
- Levantamento e caracterização do tecido empresarial do concelho (número de
empresas existentes; sua caracterização a nível de indicadores como o sector de
actividade, o número de trabalhadores ao serviço, etc), incluindo as actividades
desenvolvidas nos mercados municipais;
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- Definição da tipologia de produtos de qualidade produzidos no concelho;
- Definição da tipologia dos serviços de apoio aos agentes económicos existentes;
- Recolha de informação sobre programas regionais, nacionais e comunitários
de apoio a empresas.
b) Caracterização das Zonas Industriais dos municípios:
- Caracterização da ocupação das Zonas Industriais e a sua actualização
permanente;
- Levantamento das empresas instaladas em zonas inadequadas;
- Recolha de informação detalhada e actualização permanente dos elementos
inerentes à ocupação das Zonas Industriais, como a política de incentivos
praticada, o preço dos lotes, etc.;
- Criação de elementos promocionais das Zonas Industriais respectivas para
distribuir aos agentes económicos.
A Acção 1 surge como a primeira actividade implementada em termos temporais
no quadro do projecto GADENET, uma vez que constitui o recurso de base
através do qual os técnicos dos GADE’s desenvolvem as suas actividades de
suporte ao tecido empresarial. Com efeito, é fundamental que cada Gabinete
detenha um conhecimento profundo e privilegiado da realidade concelhia, bem
como dos seus recursos, infra-estruturas e serviços disponibilizados, de modo
a desempenhar a sua função de promoção do empreendedorismo e de
dinamização empresarial. Por outro lado, num contexto envolvente global, em
que as infra-estruturas existentes encurtam distâncias, é cada vez mais
importante aos técnicos dos GADE’s terem conhecimento das realidades vividas
nos concelhos circundantes. Este conhecimento potencia o trabalho em parceria
e o desenvolvimento de actividades numa perspectiva supra-municipal.
É esse o objectivo deste estudo de caracterização socio-económica dos
concelhos que integram a Rede de GADE’s do Distrito de Évora. Destina-se a
condensar, num único local, a informação detalhada acerca dos diferentes
concelhos envolvidos na Rede, o que origina uma visão integrada do território
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e das suas potencialidades e oportunidades. Este é um factor-chave quando o
objectivo consiste na criação de novas empresas e na atracção de investimento para
este território, que deve ser visto cada vez mais como um todo.
Assim, o grande objectivo do Estudo de Caracterização Socio-económica dos
concelhos da rede passou pela compilação de informação de cariz social, demográfico
e económico de cada município, possibilitando a construção de identidades socioeconómicas individualizadas.
A elaboração deste estudo procurou ter especial incidência em aspectos
marcadamente ligados ao tecido empresarial e economia local, tais como o
levantamento e caracterização das empresas de cada concelho, com especial atenção
para o seu número, sector de actividade, o número de trabalhadores ao serviço,
entre outras. Procurou-se também especificar os vários produtos de qualidade
produzidos nos concelhos, assim como a tipologia de serviços de apoio aos agentes
económicos existentes e os programas regionais, nacionais e comunitários de apoio
a empresas vigentes.
De referir que os concelhos analisados, no âmbito deste estudo, tratam-se dos
concelhos que integram a rede de trabalho GADENET. Estes são os municípios de
Arraiolos, Borba, Évora, Montemor-o-Novo, Redondo, Reguengos de Monsaraz,
Vendas Novas e Viana do Alentejo.
Pretendeu-se aqui reunir um conjunto de informação útil e essencial sobre as
características socio-económicas dos municípios integrados na Rede de GADE’s,
possibilitando aos técnicos o recurso a um instrumento de trabalho que disponibiliza
um enquadramento geral para as acções de promoção do respectivo município. Por
outro lado, permite a realização de um diagnóstico das principais carências concelhias,
a que o município precisa dar resposta cabal no sentido de promover a melhoria das
condições de vida das populações.
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Em última instância, o presente estudo permite uma visão mais global da região,
estando cada município perante não só a informação que lhe diz respeito, mas
também perante o retrato social e económico dos concelhos parceiros.
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3. METODOLOGIA

Em função dos objectivos delineados para este estudo, foi definida uma metodologia
que se pauta pela partilha e divisão das tarefas entre os diferentes elementos da
Rede de GADE’s do Distrito de Évora. À ADRAL, em articulação com a AMDE,
coube a tarefa de definição da estrutura do estudo, tendo em atenção os principais
elementos que é fundamental que cada técnico conheça nos respectivos municípios.
Após a definição da estrutura, acordada por todos os GADE’s envolvidos na rede de
trabalho, coube aos técnicos a recolha, tratamento e disponibilização da informação
e dos dados correspondentes aos respectivos municípios. Este processo foi essencial
para a percepção e recolha de informação de cada concelho, ao nível territorial,
demográfico, social, económico, cultural e turístico, com destaque para a informação
privilegiada que detêm acerca das principais actividades económicas, infra-estruturas
e equipamentos de apoio à população e ao empreendedorismo, passando pelos
serviços de apoio e acompanhamento ao cidadão de que os respectivos concelhos
dispõem.
Em termos da estrutura que serviu como guia para a compilação de informação e
elaboração dos respectivos relatórios concelhios, foram então definidos os seguintes
pontos necessários à elaboração dos retratos sociais, demográficos e económicos
de cada município:
1.Breve caracterização do concelho
a)Localização
b)Território
1.1.As freguesias
c)Socio-económica
1.2.População
1.3.Emprego e desemprego
1.4.Actividades económicas
d)Cultural
e)Infra-estruturas e equipamentos
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f)Outras vertentes (saúde, educação, desporto…)
2.Tecido empresarial do concelho:
a)Número de empresas existentes;
b)Sector de actividade
c)Localização (dentro ou fora do PI, ZI)
d)Número de trabalhadores
3.Produtos de qualidade produzidos no concelho:
a)Tipologia
b)Breve caracterização dos produtos
c)Empresas existentes
4.Serviços de apoio aos agentes económicos
a)Tipologia dos serviços e entidades responsáveis
5.Programas/incentivos de apoio às empresas
a)Concelhios
b)Regionais
c)Nacionais
d)Comunitários
Definida a estrutura de dados, cada GADE desenvolveu um relatório sumário
de caracterização do seu concelho, procurando não perder de vista os pontos
fulcrais a ter em conta. Esta actividade possibilitou-lhes igualmente proceder à
necessária actualização dos dados constantes nas suas caracterizações concelhias,
factor que não deve ser perdido de vista num serviço municipal que se destina
a dar aconselhamento à criação de novas empresas, assim como à instalação de
empresas já existentes nas infra-estruturas de base municipal.
Com a execução dos relatórios, passou-se então à última fase do estudo, estando
esta ligada à compilação dos dados. A reunião dos diversos relatórios teve como
objectivo a homogeneização da informação, pese embora o facto de se ter
procurado não desvirtuar a informação elaborada pelos técnicos dos GADEs,
nomeadamente ao nível de quadros e gráficos, e até mesmo de textos. De
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qualquer forma, foi necessário manter-se uma estrutura comum nas várias
caracterizações, pelo que existiu a reformulação de alguns dos relatórios enviados.
Assim, em cada retrato concelhio optou-se por uma divisão genérica em: Território,
População, Actividades Económicas, Infra-estruturas e Equipamentos e Serviços de
Apoio aos Agentes Económicos.
Esta tarefa de compilação da informação esteve a cargo da ADRAL, sempre em
articulação com a AMDE, a entidade promotora do projecto. Nalguns casos, foi
necessário recorrer à informação disponibilizada no Sistema Estatístico Nacional,
com o intuito de complementar a informação disponibilizada pelos municípios, numa
tentativa de apresentação dos dados de forma similar entre os diferentes concelhos.
À ADRAL coube ainda a tarefa de elaboração dos capítulos gerais deste estudo,
nomeadamente no que diz respeito ao enquadramento e contextualização do estudo,
bem como no que à caracterização socio-económica da Região Alentejo e do Distrito
de Évora diz respeito. Elaborou igualmente o capítulo respeitante aos Sistemas de
Incentivos de cariz nacional e comunitário a que empreendedores e empresários
podem recorrer no sentido de melhorarem os seus processos, equipamentos e
organizações.
No ponto seguinte procedemos a um enquadramento dos retratos concelhios,
através de uma caracterização socio-económica da Região Alentejo e do Distrito de
Évora.

Caracterização
Socio-Económica
Municípios da Rede de GADE’S
do Distrito de Évora

4. ENQUADRAMENTO REGIONAL
4.1. Caracterização da região Alentejo
4.2. O Distrito de Évora
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4. ENQUADRAMENTO REGIONAL
4.1. Caracterização da região Alentejo

A Região Alentejo demarca-se no contexto regional, em termos geográficos, por
ser aquela que maior dimensão apresenta face às restantes regiões. Todavia, embora
o Alentejo corresponda a um terço do território português, os seus indicadores
socio-económicos apresentam, em geral, alguma fragilidade face à média nacional.
Na fronteira de regiões consideravelmente mais dinâmicas do ponto de vista social
e económico, o Alentejo parece ter dificuldades em aproveitar o potencial que advém
da sua localização geográfica e que inclui a proximidade à Área Metropolitana de
Lisboa, a contiguidade espacial com Espanha e o Algarve, e uma orla marítima de
dimensão significativa.
Região que ocupa cerca de 34% do território português, sendo a distribuição pelas
NUT’s III quase equitativa (com excepção para a recém incluída Lezíria do Tejo), o
Alentejo apresenta uma vastidão territorial à qual correspondem baixas densidades
populacionais e um padrão difuso da população, residente essencialmente em lugares
até 5.000 habitantes. Na realidade, e de acordo com os dados censitários de 2001,
a dimensão volumétrica da população alentejana correspondia apenas a 7,5% do
total dos efectivos populacionais do país. Os valores registados para a densidade
populacional da Região são francamente díspares relativamente ao país, sobretudo
no Baixo Alentejo onde se regista uma densidade populacional de 15,3 habitantes
por Km², e Alentejo Litoral com 18.6 habitantes por Km². A Lezíria do Tejo, não
acompanhando os valores registados para Portugal (114,3 hab/Km²), apresenta no
entanto indicadores que se distinguem das restantes NUT’s – 57,7 hab/ Km².
A rede urbana regional, por seu turno, apresenta-se algo desequilibrada devido à
inexistência de pólos urbanos de grande e média dimensão. Regista-se ainda o
sucessivo abandono dos espaços rurais, em que os lugares de pequena dimensão se
encontram, em geral, a alguma distância das sedes de concelho.
A procura de melhores condições de vida, reflectidas na necessidade de um sistema
mais eficiente de transportes que una os aglomerados urbanos, tem motivado o
abandono destes locais de menor dimensão. A população tende assim a fixar-se nas
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sedes concelhias senão mesmo fora da região Alentejo. Destes movimentos
migratórios, destaca-se o da população jovem, em idade activa e com habilitações
escolares e/ou profissionais que, na procura de respostas em termos de
empregabilidade, assim como de melhores remunerações, tem rumado para
fora do perímetro da região, instalando-se em áreas urbanas de grande dimensão,
com destaque para a área metropolitana de Lisboa.
Em conformidade com os diferentes censos, nas últimas quatro décadas a região
tem sido caracterizada por uma perda demográfica substancial que é
essencialmente marcante no Baixo e no Alto Alentejo. Entre 1991 e 2001, a
região perdeu 5.746 habitantes, o que corresponde a uma taxa de variação de
-0,7%. Esta variação negativa contrasta com a média nacional, que registou
uma variação positiva de 4,96% no mesmo período. Em termos de NUT’s III,
apenas a Lezíria do Tejo se aproxima da tendência nacional de crescimento,
ainda que a um ritmo claramente inferior.
Segundo o INE, a taxa de Crescimento Natural era de -0.5% no Alentejo, em
2005, registando o movimento migratório um saldo positivo de 0.3%. (contra
0% e 0,4% registados, respectivamente, para Portugal). A Região tendo vindo
assim a perder a sua capacidade de auto regeneração da população, não só
fruto das quebras registadas na fecundidade, mas também de movimentos
migratórios quase nulos.
A estrutura demográfica regional tem naturalmente reflexos ao nível do potencial
de recursos humanos, espelhando-se na capacidade de renovação de gerações,
no mercado de trabalho, nas taxas de actividade da Região e nas próprias
condições gerais de saúde da população onde predominam as patologias
geriátricas.
Em termos de Esperança de Vida o Alentejo apresenta valores superiores aos
da média nacional para 2001 (74,9 anos), rondando os 76,9 anos.
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Relativamente ao capítulo da Saúde, o Alentejo revela indicadores semelhantes ao
resto do País. A taxa de mortalidade infantil, indicador de qualidade das condições
higieno-sanitárias da população e dos cuidados de saúde, apresenta níveis bastante
baixos, sendo de 4,5 ‰ para o Alentejo (1999/2003). Em termos dos recursos
afectos à Saúde, em particular no caso dos recursos humanos, percebe-se que os
indicadores para a região Alentejo têm vindo a sofrer algumas melhorias, embora
continue a existir menos médicos por mil habitantes que no panorama geral do País.
Assim, em 2003, o INE regista cerca de 1,7 médicos por mil habitantes no Alentejo,
contra 3,3 para Portugal.
Em termos de níveis de qualificação da população, o Alentejo apresenta ainda e,
apesar do decréscimo verificado desde 1991, uma taxa de analfabetismo na ordem
dos 15,9%. Esta é superior à considerada para a totalidade do território (9%). Em
2003, de acordo com o INE, 7% da população activa alentejana não tinha completado
qualquer nível de instrução, sendo que 77% não possuía mais que o 3º ciclo como
habilitação máxima. Apenas cerca de 8% da população activa do Alentejo possuía,
neste ano, qualificações ao nível do Ensino Superior. Estes indicadores revelam a
debilidade da qualificação dos recursos humanos da Região, facto que se torna tanto
mais gravoso quando o Alentejo não consegue fixar os jovens que vai formando
endogenamente.
Nos últimos anos temos vindo a assistir a um aumento da Taxa de Actividade da
Região, fruto em grande parte da integração de mão-de-obra feminina. A taxa de
actividade nas mulheres (40,9%, em 2003) é, no entanto, ainda claramente inferior
à registada para o sexo masculino (55,6%), tendência que segue a verificada para o
total do país que apresenta porém valores mais equilibrados (58,4% e 46,6%
respectivamente).
Paralelamente, a taxa de desemprego tem sido sempre superior à média nacional
(superior a 1,6% em 2001), constituindo-se como a mais elevada do país, com
particular destaque para a taxa de desemprego feminina que atinge, em 2001, os
12,5%.
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Ao analisar-se a distribuição de população empregada nos diversos sectores de
actividade, percebe-se que o sector dos serviços é aquele que mais absorve
população empregada residente no Alentejo. Face à estrutura nacional, é de
destacar uma maior proporção de emprego no sector primário e nos serviços
de natureza social a par de uma menor proporção na Indústria. Verifica-se ainda
uma forte dependência do sector público, considerado um dos sectores mais
importantes enquanto sector empregador da região e o único em que a
proporção de mulheres empregadas é superior à do sexo masculino.
No que se refere ao tecido empresarial da região, e de acordo com os dados do
INE, no ano 2004 existiam 98.363 empresas no Alentejo. Quando se comparam
os valores obtidos do Alentejo com os nacionais, verifica-se que o número total
de empresas da região representa apenas 8% do tecido empresarial português
(com 1.221.555 empresas). De referir que estas empresas encontram-se
constituídas, na maioria das situações, em nome individual. De acordo com o
INE, em 2004 existiam, na Região, 76.949 empresários em nome individual e
21.414 sociedades. O peso relativo dos Empresários em Nome Individual no
conjunto das Empresas com sede no Alentejo (78%) revela importância
fundamental na análise do tecido empresarial. Trata-se de um tecido empresarial
débil, marcado pela pequena e micro dimensão das empresas, com uma gestão,
em geral, de nível familiar.
No que se refere ao peso relativo das empresas sediadas no Alentejo nos
diferentes sectores de actividade identifica-se uma especialização económica
caracterizada pela relevância da produção agrícola e pela recente afirmação do
sector terciário. Assim, no final de 2004, cerca de 21 em cada 100 empresas
sedeadas no Alentejo pertenciam ao sector da Agricultura, Produção Animal,
Caça, Silvicultura e Pesca, contra somente 6,5% em Portugal. O Sector da
Indústria, Energia e Água e Construção apresenta 22 em cada 100 empresas no
Alentejo (28% em Portugal). O terciário é sem dúvida o sector mais
representativo na Região.
No que diz respeito à economia da região, o PIB per capita era mais baixo para
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o Alentejo que para o país, em 2003, apresentando valores na ordem dos 11.1
milhares de euros. Em termos de produtividade (VAB/emprego), observam-se já
valores mais equilibrados, 22.5 milhares de euros para Portugal e 22 para o Alentejo.
Em termos sectores, há a destacar o VAB da Agricultura, Silvicultura e Pesca que na
Região ainda é bastante significativo (16% do total), o que determina uma
especialização da região para estas actividades, quando comparado com o território
nacional. Apesar das relevantes reservas minerais dos mármores (mais significativas
no triângulo Estremoz-Borba-Vila Viçosa) e da faixa piritosa de Castro Verde, o VAB
da Indústria Extractiva tem vindo a perder importância relativa, representando apenas
2% do total, em 2003, para a Região.
A Indústria, Construção, Energia e Água representavam, em 2003, 26% do VAB da
Região, sendo o restante valor relativo às actividades dos serviços com particular
relevo para a Administração Pública que representava, em 2003, 21% do conjunto
do terciário na Região.
Concluindo, podemos referir que a Região Alentejo encontra-se ainda aquém dos
níveis de desenvolvimento económico do país. Ainda assim, é uma Região com
potencialidades que não devem ser desprezadas. A nível destas potencialidades,
destaca-se a riqueza do património natural e cultural, a emergência do pólo de
desenvolvimento na zona de influência do EFMA - Empreendimento de Fins Múltiplos
do Alqueva, assim como a própria localização geográfica da Região que poderá ser
considerada como uma das suas principais vantagens comparativas, tendo em conta
a proximidade existente com a Área Metropolitana de Lisboa, a contiguidade espacial
com o Algarve e a proximidade à Estremadura e Andaluzia Espanholas.
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4.2. O Distrito de Évora

O Distrito de Évora, inserido na zona
central da Região Alentejo, possui uma
área total de 7478 kms2, fazendo parte
dele os concelhos de Alandroal, Arraiolos,
Borba, Estremoz, Évora, Montemor-oNovo, Mora, Mourão, Portel, Redondo,
Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas,
Viana do Alentejo e Vila Viçosa.
Em termos de população residente, e de
acordo com os dados censitários de 2001
fornecidos pelo INE, o Distrito de Évora
apresentava 173 654 efectivos
populacionais, correspondendo este valor
a cerca de 22,36% da população residente
de toda a região Alentejo. Como se poderá
constatar pelo quadro seguinte, a
população residente do Distrito manteve
valores similares entre 1991 e 2001.
Todavia, na maioria dos municípios
verificou-se um decréscimo populacional,
sendo excepção a este panorama os
concelhos de Estremoz, Évora e Vendas
Novas onde o crescimento da população
foi notoriamente vincado, constituindo-se
estes concelhos como pólos de atracção
e de dinamização populacional no Distrito
de Évora.

Quadro 1 | Total da população residente
Fonte: INE, Censos 2001
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Em termos de indicadores
populacionais, o Distrito de
Évora possui uma densidade
populacional relativamente
baixa, quando comparada com
a densidade populacional do
país. No entanto, são de
destacar os concelhos de
Borba, Évora, Vendas Novas e
Vila Viçosa, que apresentam
valores de concentração
populacional muito superiores
à média regional, que os
aproximam dos valores
registados para o território
nacional.
Quadro 2 | Indicadores populacionais, 2006
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2006
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Quadro 3 | Níveis de Habilitações
Escolares da População Residente, 2001
Fonte: INE, Censos 2001

Ao nível da escolarização desta população residente, e à semelhança do que se
verifica na restante região, o Distrito de Évora é caracterizado por uma predominância
de efectivos populacionais cujas habilitações escolares não vão além do 1.º ciclo do
ensino básico.
São todavia de relevar os efectivos populacionais que possuem habilitações superiores
à escolaridade obrigatória e que constituem já cerca de um terço da população
residente, factor que se reveste de importância ao detectar uma tendência evolutiva
das populações apostarem, cada vez mais, em formações de nível secundário e/ou
superior.

Estudo de Caracterização Socio-Económica

O desemprego no Distrito
assume a mesma configuração
que na restante região
Alentejo, verificando-se uma
maior
incidência
do
desemprego nas mulheres, de
acordo com os dados
censitários de 2001.
No que diz respeito à
empregabilidade, o Distrito de
Évora insere-se num contexto
onde o sector terciário, ligado
ao comércio e serviços, tem
uma função fulcral enquanto
principal empregador das
populações residentes nos
diversos concelhos. Quanto ao
sector da indústria, este
assume alguma relevância em
termos de emprego, fruto, em
muito, das actividades
industriais ligadas aos sectores
das rochas ornamentais, agroalimentar e cortiça.

Gráfico 1 | População Empregada por conta de outrém,
por sector de actividade - 2005
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2006
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Na sequência da análise do emprego, observa-se um peso elevado das empresas do
sector terciário no Distrito, onde se encontram constituídas cerca de 12 158
empresas. Os sectores primário e secundário possuem valores muito similares, sendo
que o sector secundário detém 4245 empresas e o sector primário 4118 empresas.

Quadro 4 | Nº de Empresas por
município da sede, segundo CAE, em
2006
Fonte: INE, Anuário Estatístico
da Região Alentejo, 2006

Em termos quer demográficos quer económicos, o Distrito de Évora não escapa ao
contexto geral da região Alentejo. No entanto, tal como nesta, também este distrito
possui vantagens competitivas cujas estratégias de desenvolvimento local/regional
deverão ter conta. Sem dúvida que estamos na presença de um Distrito cuja
localização no corredor Lisboa-Madrid mais pode beneficiar, adquirindo especial
importância a fronteira que o Distrito possui com a região da Estremadura Espanhola.
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5. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA DOS MUNICÍPIOS
DA REDE DE GADE’S
Município de Arraiolos

Território
Localizado no distrito de Évora, o concelho de Arraiolos
possui uma área total de 684,06 Km2, e ocupa cerca de
9,45% da área do Alentejo Central.
Arraiolos trata-se de um concelho constituído por 7
freguesias, sendo estas as seguintes:
- freguesia de Arraiolos, sede concelhia, possui uma área
de 146,31 km2, correspondendo a 21,39% da área total
do concelho;
-freguesia de Igrejinha, localizada a cerca de 10 km da
sede do concelho, detém uma área total de 84,63 km2,
o que corresponde a 12,37% da área total daquele;
-freguesia de Sabugueiro, situada a 15 km da sede
concelhia, ocupa 6,02% da área total do concelho;

-freguesia de São Gregório, localizada a 12 km da sede
de concelho, ocupa 10,87% da área total do concelho;

Situado na parte norte do distrito de Évora, o concelho de
Arraiolos é atravessado longitudinalmente pelo IC10, que
liga Lisboa a Madrid, através da fronteira do Caia. Esta estrada
nacional passa nas vilas de Arraiolos e Vimieiro, tendo acessos
à auto-estrada A6 (Lisboa-Madrid) em Montemor-o-Novo
(18Km), a Oeste, e em Estremoz (40Km), a Leste do
concelho.

-freguesia de São Pedro da Gafanhoeira, dista 10 km da
sede de concelho e ocupa 6,17% da área do concelho;

Todas as sedes de freguesia estão ligadas ao IC10, funcionando
esta via como espinha dorsal das deslocações intra concelhias.

-freguesia de Santa Justa que se situa a 17 km da sede
de concelho e ocupa 6,27% da área total do concelho;

-freguesia de Vimieiro, que se situa a 18 km da sede de
concelho e ocupa 36,91% da área total do concelho.
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População
Contrariando a tendência verificada no Alentejo Central, o concelho de Arraiolos
sofreu um decréscimo populacional de 7,2%, no período de 1991 a 2001. Tanto
o sexo masculino como o sexo feminino sofreram decréscimos, sendo a variação
populacional do sexo masculino mais acentuada (-7,8%). À semelhança do que
se verifica no Alentejo Central, também no concelho de Arraiolos a população
feminina é superior à população masculina.

Quadro 5 | População Residente
no Concelho de Arraiolos 19912001
Fonte: INE (Censos 2001)

De acordo com o Gráfico nº2 pode-se constatar que, no período de 1991 a
2001, em todas as freguesias do concelho verificou-se um decréscimo
populacional. Este foi mais acentuado na freguesia de Vimieiro, seguindo-se a
de São Gregório e Sabugueiro.

Gráfico 2 | Nº de habitantes
residentes nas freguesias do
Concelho de Arraiolos em 19912001
Fonte: INE (Censos 2001)
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Gráfico 3 | Densidade Populacional
no Concelho de Arraiolos de
1940 a 2001
Fonte: INE (Censos), PDM (1994)

As freguesias com maior número de habitantes em 2001 são: Arraiolos com 3.549,
Vimieiro com 1.600 e Igrejinha com 769 habitantes.

Relativamente à densidade populacional do concelho pode-se
verificar que, desde 1960, esta tem vindo a decrescer
sistematicamente. Em 1991 o concelho de Arraiolos tinha 12
habitantes por Km2 e em 2001 passou a ter apenas 11,2. Esta
situação deve-se, em parte, à desertificação populacional que
o concelho tem sofrido devido à quebra de população rural
isolada, em favor dos aglomerados urbanos de maior dimensão.
No concelho de Arraiolos o grupo etário de maior incidência é
o dos 25-49 anos, seguido do grupo dos 65 e mais anos.
A população masculina nas camadas mais jovens é superior à
população feminina. No entanto, esta tendência é claramente
invertida a partir dos 50 anos de idade, verificando-se mesmo
uma grande discrepância no grupo etário dos 65 e mais anos.
Esta discrepância dá-se em virtude da esperança de vida
feminina ser superior.

Gráfico 4 | População residente no Concelho de Arraiolos por
grupos etários e sexo em 31-12-2000
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo 2001

Estudo de Caracterização Socio-Económica

Tem-se verificado ainda que a
população jovem tem vindo a
diminuir, ao contrário da
população com 65 e mais anos.
Desta forma, no concelho
estamos
perante
uma
população cada vez mais
envelhecida que não é
acompanhada pelo aumento
da população juvenil.
Ao nível da escolarização da
população, e de acordo com o
gráfico, o nível de escolaridade
da maioria dos efectivos
populacionais residentes no
concelho é o 1º Ciclo do
Ensino Básico (40,7%),
havendo, contudo, cerca de
20,30% da população sem
nenhuma escolaridade.

Gráfico 5 | População residente segundo o nível
de ensino atingido no Concelho de Arraiolos em 2001
Fonte: INE, Censos 2001

Com o 2º Ciclo do Ensino Básico temos 11,4% da população, 9,16% com o 3º
Ciclo do Ensino Básico, 13,09% com o Ensino Secundário, 0,34% com o Ensino
Médio e 4,98% da população com o Ensino Superior.
Com base nos dados fornecidos pelo INE, pode-se verificar que com nenhuma
escolaridade temos 56,5% da população do sexo feminino e 43,5% da população
do sexo masculino. Também ao nível do 1º ciclo, ensino médio e ensino superior
o nível de população feminina é superior ao nível de população masculina.
Inversamente, com o 2º ciclo, 3º ciclo e ensino secundário temos um maior
número de população do sexo masculino com 53,4%, 56,3% e 50,1%,
respectivamente.
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De acordo com os Censos de 2001, a Taxa de Analfabetismo no período de 1991 a
2001 diminui de 19,4% para 14,8%, no Alentejo Central, e de 21% para 17%, no
concelho de Arraiolos.
Esta diminuição pode estar relacionada com acções levadas a cabo ao nível da
instrução da população mais velha, de modo a atingirem a escolaridade obrigatória
e pelo facto da grande maioria da população mais jovem ingressar no ensino básico.
Contudo, no concelho continua a persistir uma taxa de analfabetismo bastante
elevada.
Ao nível da população activa, com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos,
constatamos que, no interior do concelho de Arraiolos, 57,03% é do sexo masculino
e a restante 42,97% do sexo feminino.
De acordo com o gráfico seguinte, a maioria da população com actividade económica
pertence ao grupo etário entre os 20 e os 64 anos. Destes constatamos que a maior
parte se situa na faixa etária dos 35-49 anos, seguidos da faixa 25-29 e 30-34 anos.
Para além disso, embora não muito significativo, verifica-se a existência de um grupo
a desenvolver actividade económica que já não é considerado como população activa.

Gráfico 6 | População residente com
actividade económica, por grupo
etário, no Concelho de Arraiolos
em 2001
Fonte: INE, Censos 2001
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Ao nível da empregabilidade nos sectores económicos, o concelho de Arraiolos
regista 15,97% da sua população empregada no sector primário, 29,66% no
sector secundário e a maioria da população, 54,37%, empregada no sector
terciário, à semelhança do que se verifica na região Alentejo. Em termos de
evolução, num período de 10 anos o concelho de Arraiolos perdeu praticamente
metade dos empregos agrícolas (-15,23%), havendo também no sector
secundário um ligeiro decréscimo. A maior alteração ocorreu no sector terciário,
onde o emprego aumentou cerca de 18%.
Há ainda a referir o facto do sector primário, no concelho de Arraiolos, empregar
mais homens (397) do que mulheres (115). O mesmo acontece em relação ao
sector secundário, uma vez que neste trabalham 703 homens e apenas 248
mulheres. Pelo contrário, no sector terciário regista um maior número de
mulheres (938) em relação ao número de homens (805).
No que se refere ao registo do desemprego no concelho, e de acordo com os
dados fornecidos, dos 7.616 residentes, 246 são desempregados. O grupo etário
mais atingido é o dos 25-29 anos, seguido dos 35-39 anos. Da população
desempregada no concelho, 73,98% é do sexo feminino e a restante, 26,02%,
do sexo masculino.

Gráfico 7 | População
desempregada por grupo etário no
Concelho de Arraiolos em 2001
Fonte: INE, Censos 2001
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Infra-estruturas e Equipamentos
O concelho de Arraiolos tem vindo a aumentar o número de equipamentos sociais,
de modo a corresponder às necessidades da população. Assim, para a terceira idade
existe em todas as freguesias pelo menos um centro de dia e/ou centro de convívio,
bem como apoio domiciliário. Para além disso, existem três lares para a terceira
idade, sendo um situado em Arraiolos e os outros dois em Vimieiro.
Para as crianças existem duas creches, situadas em Arraiolos e Vimieiro, e jardins de
infância em todas as freguesias com excepção de Santa Justa e S. Gregório. Para
além destes, existe ensino pré-escolar itinerante na freguesia de Arraiolos e Santa
Justa, e actividades de tempos livres (ATL) em Arraiolos.
O concelho está dotado de escolas do ensino básico em praticamente todas as
freguesias e na sede do concelho. Nesta existe a escola EB 2,3/ES de Cunha Rivara.
Em termos sociais existe ainda, na freguesia de Arraiolos, sede de concelho,
Atendimento/Acompanhamento Social a famílias, abrangendo a população de todo
o concelho.
Do ponto de vista da saúde, existe um centro de saúde em Arraiolos e postos médicos
em Vimieiro, Aldeia da Serra, Sabugueiro, S. Pedro da Gafanhoeira, Santana do
Campo, Carrascal, Vale do Pereiro e Igrejinha. As farmácias são apenas três, situadas
duas em Arraiolos e uma em Vimieiro, havendo ainda um posto nas freguesias de
São Pedro da Gafanhoeira, Igrejinha e Sabugueiro.
Ao nível dos equipamentos culturais do concelho de Arraiolos,é de destacar a
existência de uma biblioteca e de um espaço de Internet em Arraiolos e no Vimieiro.
Existe ainda um cine-teatro, situado na sede de concelho, e sociedades recreativas
em todas as freguesias.
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Relativamente a equipamentos desportivos, o concelho possui um
gimnodesportivo e um complexo desportivo que inclui piscinas, polidesportivo
e circuito de manutenção, situados na sede concelhia. Para além destes, existem
ainda campos de jogos e polidesportivos em todas as freguesias.
No que respeita às infra-estruturas económicas o concelho possui a Zona
Industrial de Arraiolos e o Loteamento de Pequenas Oficinas Industrias de
Vimieiro. De destacar que se encontra em fase de conclusão a construção do
novo Pavilhão das Actividades Económicas em Arraiolos, que irá constituir um
pólo muito importante no suporte e apoio às actividades económicas do
concelho.
O Concelho de Arraiolos fica assim dotado duma estrutura fundamental para
acolher iniciativas abrangentes na área da divulgação das potencialidades da
região e da promoção económica, turística e cultural. Esta nova infra-estrutura
irá certamente ter uma grande utilidade no concelho, desenvolvendo actividades
quer ao nível de feiras, mostras, reuniões, como ao nível cultural com festas e
encontros das mais variadas espécies.

Actividade Económica
De acordo com os dados fornecidos e tal como no Alentejo Central, das 849
empresas sediadas no concelho de Arraiolos, em 2000, 46,53% pertencem ao
sector terciário. Contudo, em termos de volume de vendas, em 1999, o maior
valor, com cerca de 53,5% do total efectuado no concelho, pertence ao sector
secundário representando este, em 2000, 30,74% das empresas existentes.
Desta forma, podemos constatar que o sector da construção e da indústria,
este último essencialmente ligado à metalomecânica e ao fabrico do tapete de
Arraiolos, detêm um papel essencial na estrutura económica do concelho.
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Relativamente ao sector primário, este detém apenas 18,96% das empresas sediadas
no concelho, ao qual, em 1999, está associado cerca de 9,75% do volume de vendas
efectuado no concelho.

Gráfico 5 | Percentagem de
empresas (31-12-2000) com sede no
Concelho de Arraiolos e volume de
vendas (31-12-1999) de acordo com
os sectores de actividade económica
Fonte: INE, Censos 2001

Das 9.173 explorações
existentes no Alentejo Central,
401 estão situadas no concelho
de Arraiolos, distribuídas por
uma área de 60.248 hectares.
As freguesias com maior
número de explorações são o
Vimieiro, com 160, e Arraiolos
com 91. A freguesia de Santa
Justa possui apenas 9
explorações, sendo também a
freguesia com menor área,
4.293 hectares.

Quadro 7 | Número de explorações
e respectiva área por freguesia do
Concelho de Arraiolos, em 1999
Fonte: www.ine.pt (Recenseamento da
Agricultura 1999)
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Dedicados à criação de animais, no concelho de Arraiolos existem várias
explorações. Cerca de 182 explorações dedicam-se à criação de ovinos, havendo
no total 36.427 animais. A criação de gado bovino também tem alguma relevância
na estrutura económica do concelho, havendo 107 explorações a ela dedicadas
com um efectivo animal de 16.158. Algumas destas explorações estão
classificadas com marca de qualidade, o que permite o reconhecimento do
concelho como produtor de carne de qualidade.
Para além destas, dedicadas à criação de suínos existem 106 explorações com
um efectivo animal de 25.331, e um conjunto de explorações em menor número
que se dedicam à criação de caprinos, equídeos e coelhos.
No que diz respeito à natureza jurídica dos produtores agrícolas do concelho,
a maioria é produtor autónomo (301), trabalha a própria terra sem recurso a
trabalho assalariado, havendo na maioria destes casos um reduzido investimento
bem como um fraco volume de negócios. Para além destes, 65 produtores são
empresários em nome individual e 33 estão constituídos como sociedades.
Em termos de sector secundário, no período de 1995 a 2000, a indústria
extractiva sofreu um decréscimo no número de empresas sediadas quer a nível
nacional, como regional e concelhio. No ano 2000, das empresas existentes no
Alentejo Central cerca de 9% estão sediadas no concelho de Arraiolos, havendo
apenas uma sociedade nele a laborar.
A indústria transformadora, num período de cinco anos, viu o seu número de
empresas aumentar nas três zonas. Em 2000 o concelho de Arraiolos tem cerca
de 5% das empresas sediadas ao nível do Alentejo Central, estando 9,5% destas
constituídas como sociedades.
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O sector da construção é o que detém o maior número de empresas, tendo-se
verificado também um aumento no período de 1995 a 2000, nas três zonas. No
concelho de Arraiolos, em 2000, existem 168 empresas, entre as quais 10 sociedades,
relacionadas com o sector da construção. No entanto, das empresas sediadas no
Alentejo Central, apenas 4% se situam no concelho de Arraiolos. No sector da
construção é onde se verifica a maior evolução. No concelho de Arraiolos, num
período de cinco anos, o número de pessoal ao serviço das sociedades de construção
quase triplicou e o volume de vendas aumentou para mais do dobro.

Quadro 8 | Empresas com sede na
região
Nota: CA – Concelho de Arraiolos,
AC – Alentejo Central, P – Portugal.
1 Inclui empresas em nome individual e
sociedades em actividade.
Fonte: INE (Anuário Estatístico da Região
Alentejo 1996 e Anuário Estatístico da
Região Alentejo 2001)

Uma vez que a indústria transformadora é das mais importantes ao nível do concelho,
convém especificar quais as indústrias dentro da classe transformadora que o
caracterizam.
De acordo com os dados fornecidos e no período em análise, a indústria metalúrgica
passou de 16 para 24 empresas e de 2 para 5 sociedades, sendo uma das indústrias
mais importantes no concelho.

Estudo de Caracterização Socio-Económica

Outra indústria com grande peso no sector é a indústria têxtil, associada ao
fabrico dos tapetes de Arraiolos, que diminuiu de 25 para 22 empresas e passou
de 7 para 8 sociedades.
A indústria alimentar, das bebidas e do tabaco também tem uma relativa
importância, havendo no concelho cerca de 12 empresas em 1999, sendo 6
sociedades, o dobro do que havia em 1994, que se dedicam à produção,
distribuição e armazenamento de produtos alimentares.
A indústria da madeira também tem cerca de 12 empresas a laborar no concelho
em 1999, não se verificando grandes alterações desde 1994.
O sector terciário é o sector que predomina no concelho. Em 2000, cerca de
55,6% das empresas pertencentes ao sector terciário estão relacionadas com
o comércio por grosso e a retalho, quer a nível da reparação de veículos
automóveis, como do comércio de bens de uso pessoal e doméstico.
Relacionadas com o sector do alojamento e restauração existem cerca de 80
empresas, das quais 10 são sociedades sendo este, juntamente com o sector
das actividades imobiliárias (com 34 empresas), uma das componentes do sector
terciário que mais empresas têm no concelho de Arraiolos.
No período entre 1995 e 2000, em todas as componentes deste sector verificouse um aumento das empresas sediadas quer a nível do concelho, quer a nível do
Alentejo Central e de Portugal. Apenas as sociedades dedicadas ao comércio
por grosso e a retalho, sediadas no concelho de Arraiolos, diminuíram de 32
para 25.
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Quadro 9 | Empresas com sede na
região
Nota: CA – Concelho de Arraiolos,
AC – Alentejo Central, P – Portugal.
1 Inclui empresas em nome individual e
sociedades em actividade.
Nota1: na rubrica outros estão incluídos:
administração pública, defesa e segurança
social obrigatória; educação, saúde e acção
social; outras actividades de serviços
colectivos, sociais e pessoais; famílias com
empregados domésticos; organismos
internacionais e outras instituições extraterritoriais.
Fonte: INE (Anuário Estatístico da Região
Alentejo 1996 e Anuário Estatístico da
Região Alentejo 2001)

Ao nível de produtos de qualidade, apostar na produção de produtos regionais de
qualidade como o vinho, queijos, enchidos e mel é um dos aspectos muito importantes
a ter em conta no desenvolvimento do concelho. O mel, por exemplo, é um produto
natural bastante apreciado, sobretudo aquele obtido nos vastos campos de
rosmaninho. A apicultura é uma actividade com qualidade no concelho, havendo
três apicultores dedicados exclusivamente a ela, para além de cerca de três dezenas
de indivíduos que exerce esta actividade em complemento de outra actividade
profissional.
No que diz respeito à produção de vinho, actualmente já são oito as empresas que
produzem e comercializam vinho de qualidade. As empresas vitivinícolas apostam
cada vez mais na qualidade, pretendendo-se que o concelho de Arraiolos seja uma
região demarcada, onde a qualidade do vinho seja reconhecida. Parte da produção
existente não se destina exclusivamente ao mercado regional, mas também ao
mercado nacional e à exportação.
Na área das actividades artesanais, há que referir alguns artesãos que exercem a
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actividade em complemento de outra profissão ou da sua reforma, em áreas
como a confecção de objectos em cortiça e madeira, a arte floral, entre outras.
Há ainda a arte da confecção das botas caneleiras de Vimieiro, a qual atraía
compradores oriundos de todas as partes do país. Contudo, actualmente são
poucos os sapateiros existentes, sendo a tendência para o desaparecimento
desta arte.
Os famosos “Tapetes de Arraiolos” são outra das actividades artesanais, os quais
aparecem como uma das principais actividades económicas do concelho, uma
vez que para além do interesse histórico e artesanal que possuem, a indústria a
eles associada tem um grande peso na estrutura económica concelhia. Com
pelo menos cinco séculos de história documentada, de extraordinário valor
patrimonial e artístico, os tapetes de Arraiolos percorreram, ao longo dos
tempos, diversas fases, umas de desenvolvimento e exuberância e outras de
declínio quase fatal. Actualmente, fazem parte das colecções de têxteis de
museus nacionais e alguns internacionais, sendo reconhecidos como património
de importância museológica.
Os Tapetes de Arraiolos são um produto que resulta da criatividade de artesãos
locais, tendo do ponto de vista das artes decorativas a sua especificidade própria,
distinta de outros tapetes bordados feitos tradicionalmente noutras zonas do
país. Desta forma, os tapetes de Arraiolos são hoje uma das principais actividades
económicas e a grande atracção turística do concelho.
Na vila de Arraiolos actualmente ainda existem cerca de quinze oficinas de
manufactura para as quais trabalham um considerável número de pessoas,
predominantemente do sexo feminino. As oficinas são propriedade de empresas
ou empresários, que para além do fabrico fazem a sua comercialização através
de lojas da sua propriedade. Apesar de algumas artesãs, denominadas
“tapeteiras”, trabalharem nos locais de venda do tapete, a maioria adquire os
materiais junto das lojas e executa o trabalho em casa. Esta situação verifica-se
uma vez que a remuneração deste trabalho artesanal é muito reduzida, sendo
pago à tarefa, acumulando a maioria das artesãs actividades agrícolas ou
domésticas para poder sobreviver.
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Serviços de Apoio aos Agentes Económicos
Para prestar apoio, a nível económico, ao concelho, inserido na Câmara Municipal
de Arraiolos, existe o GADE (Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico).
Este trata-se de um gabinete que pretende estimular e promover a actividade
económica do concelho. Para tal, está direccionado de modo a:
- prestar um atendimento personalizado aos agentes económicos e sociais do
concelho;
- coordenar as questões relacionadas com a Zona Industrial de Arraiolos e o
Loteamento de Pequenas Oficinas Industrias de Vimieiro;
- disponibilizar informações sobre programas de apoio ao investimento;
- apoiar e acompanhar a elaboração de projectos e respectivos estudos;
- divulgar as potencialidades concelhias.
Verifica-se também a existência da UNIVA (Unidade de Inserção na Vida Activa),
que tem como objectivo o apoio e acompanhamento de pessoas que procuram
emprego e/ou formação, com vista à sua inserção ou reinserção na vida activa, em
estreita cooperação com o Centro de Emprego. A nível do tecido empresarial, presta
apoio no recrutamento e selecção dos recursos humanos, na divulgação da bolsa de
candidatos a emprego inscritos na UNIVA, divulgação de programas de apoio à
contratação, divulgação de formação e alternativas de qualificação profissional de
trabalhadores.
Desde o mês de Junho de 2007, as micro e pequenas empresas do concelho de
Arraiolos passaram a ter ao seu dispor um importante instrumento financeiro, que
se traduz em ser uma linha de crédito com uma taxa de juro inferior à praticada pela
banca, revestido na forma de um empréstimo, tendo por objectivo, estimular o
investimento e melhorar os produtos e/ou serviços prestados pelas empresas na
modernização das suas instalações ou equipamentos. Consciente das dificuldades
com que as empresas se deparam actualmente, decidiu o município apostar neste
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instrumento, com a finalidade de intervir e colmatar as fragilidades do tecido
económico e a fraca capacidade das empresas locais, em termos de recursos
próprios, para investimentos. A oportunidade de se modernizarem e tornaremse mais competitivas, também incrementa o incentivo da fixação de população
no concelho, através do aumento da criação de emprego.
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Município de Borba

Território
O concelho de Borba localiza-se no coração do Alentejo, a
uma altitude de 416 metros, no fundo de um vale circular.
Limitado pelos concelhos de Monforte e Elvas ao norte, Vila
Viçosa a leste, Redondo ao sul e Estremoz a oeste, encontrase a uma distância de 53 km da sede do distrito.
Privilegia de uma excelente rede de comunicações, com
ligações para qualquer ponto do país. A via mais importante
é a A6, a auto-estrada que liga as duas capitais ibéricas, Lisboa
e Madrid, com passagem pela capital de distrito, Évora,
entrada em Espanha através de Badajoz, e que permite a
ligação ao sul do país vizinho, nomeadamente com Sevilha.
Em alternativa a esta via, a EN4 efectua a ligação da região
de Lisboa, via Vendas Novas, Montemor-o-Novo, Arraiolos,
Estremoz, passando por Borba, e seguindo até Elvas, com a
posterior ligação à A6 no acesso a Badajoz, via fronteira do
Caia. Esta via tem ligação a Évora, através da EN254.
Outra via de acesso a Borba é a IP2, com características de
Via Rápida, estabelece a ligação norte/sul, estendendo-se
desde Bragança a Vila Real de Santo António, com passagens
pela Guarda, Covilhã, Castelo Branco, e atravessando todo
o Alentejo, desde o norte alentejano, em Portalegre, com
passagem por Évora e ligação a Beja, continuando até ao
barlavento algarvio. A variante à EN255, entre Borba e Vila
Viçosa permite, a quem sai da A6, um acesso mais rápido a
esta última localidade e aos concelhos limítrofes.

O concelho de Borba encontra-se distribuído por uma
área de 145,2 Km2 e é constituído por 4 freguesias,
nomeadamente, Matriz (freguesia urbana), S. Bartolomeu
(freguesia urbana), Rio de Moinhos (freguesia rural) e
Orada (freguesia rural).
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População
Nos últimos cem anos a evolução da população no concelho de Borba
caracterizou-se por algumas variações, reflexo das transformações sociais,
económicas, políticas e culturais ocorridas no País e na Região Alentejo. Da
análise dos quadros e gráficos a seguir expostos, identificam-se três períodos
distintos que marcaram a demografia do concelho, designadamente:
De 1900 a 1930
Neste período, o Concelho de Borba apresentou uma evolução populacional
positiva, com taxas de variação abaixo dos 9%. O crescimento demográfico foi
suportado, essencialmente, pela componente natural. No final deste período,
o Concelho detinha 8.094 habitantes, o que equivale a um crescimento de
23,55% face a 1900 (mais 1.543 habitantes).
De 1930 a 1960
Estas duas décadas ficaram marcadas por um crescimento populacional de cerca
de 28,87% (mais 2.337 habitantes). Contudo, foi na década de 30 que se
verificaram as maiores taxas de crescimento da população (cerca de 19%)
motivadas pelo afluxo de mão-de-obra com o propósito de trabalhar nas
actividades agrícolas que, neste período, sofreram um forte impulso com o
lançamento da “Campanha do Trigo” pelo Estado Novo. Ao contrário do período
anterior, o factor fundamental que esteve na génese de tão significativo
crescimento populacional foi a componente migratória, essencialmente
masculina.
De 1960 a 2001
Este último período representou uma ruptura total com a tendência de
crescimento demográfico registada anteriormente. A década de 60 ficou marcada
por um processo de “esvaziamento” populacional motivado por um fluxo
migratório significativo em direcção aos principais centros urbano-industriais
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do País, nomeadamente para a Área Metropolitana de Lisboa, e também para a
Europa. Com a saída de população activa, este fenómeno teve repercussões muito
negativas na estrutura populacional do Concelho e na sua dinâmica de crescimento.
De 1970 a 2001 assistiu-se à manutenção da tendência decrescente da população,
embora a um ritmo menos elevado, sustentada por um crescimento natural e
migratório negativo. Em 2001, o concelho de Borba contava com 7.782 habitantes,
menos 472 indivíduos relativamente ao ano censitário anterior (- 5,72%).

Gráfico 8 | Evolução demográfica do
concelho de Borba, 1900-2001
Fonte: INE

Gráfico 9 | Pirâmide etária da
População de Borba
Fonte: INE
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Gráfico 10 | Evolução demográfica
das freguesias do concelho de
Borba, 1900-2001
Fonte: INE

A variação populacional concelhia sofreu, no decénio abrangido, um decréscimo de 5,7%, correspondente a 472 habitantes. A exemplo do que sucede na
grande maioria dos concelhos do Alentejo, verifica-se uma quebra populacional
nas freguesias rurais com uma ligeira compensação na freguesia sede do concelho (apenas a freguesia Matriz). A taxa de crescimento natural apresenta-se
negativa (-6, 04 ‰), em 2001, comparativamente com os 2,84 % (positiva)
em 1981. Quanto à taxa de crescimento migratório, indica um declínio
populacional de 121 habitantes (25,64%). O índice de envelhecimento é elevado (178,1 %), e a taxa de natalidade é de 8,2. ‰. No que se refere à taxa de
densidade habitacional, esta é de 53,8 habitantes por km2.
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Em termos de desemprego, este é visivelmente mais acentuado no sexo feminino e
nos grupos etários 30-39 anos e 40-49 anos, como é visível no quadro seguinte.

Quadro 10 | N.º de Beneficiários de
subsídios de desemprego, segundo o
sexo e idade, 2006
Fonte: INE

O concelho de Borba não foge pois ao panorama regional, em que o desemprego é
visivelmente mais acentuado nas mulheres em idade activa.

Actividade Económica
A Região Alentejo tem-se apresentado como uma das regiões mais pobres da
União Europeia, no que respeita ao PIB per capita. Nos últimos anos registaramse melhorias no quadro socio-económico desta região. No entanto, a base
económica regional apresenta-se pouco diversificada e com algumas fragilidades e
constrangimentos que têm sido responsáveis pelo atraso estrutural do Alentejo.
A base económica do concelho de Borba permite identificar o contexto externo em
que este tem que se afirmar. A partir da perspectiva actual, o potencial de Borba
está na sua consolidação como um dos principais núcleos exportadores de rochas
ornamentais, embora haja ainda que investir fortemente em diversos domínios
(formação profissional, desenvolvimento tecnológico e inovação, gestão empresarial,
marketing e comercialização) para atingir este objectivo. No entanto, identificam-
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se só em relação a este objectivo (que deriva do contexto externo) dois tipos
de ameaças: a concorrência, tanto dos concelhos vizinhos, como do resto do
mundo; a fragilidade associada à forte dependência numa especialização
produtiva.
Para fazer face a estas ameaças, o concelho de Borba deve encarar o
desenvolvimento do sector das rochas ornamentais numa estratégia dinamizada
em conjunto pela Zona dos Mármores, e deve, a nível interno procurar
diversificar a sua base económica local.
No âmbito territorial, Borba deve tirar partido da situação favorável que tem a
nível de acessibilidades nacionais e da ligação com a Europa, sendo fundamental
criar as infra-estruturas de apoio logístico necessárias para valorizar essas
acessibilidades.
Também não deve ser descurado o papel que Borba pode ter no âmbito de
uma dinâmica territorial protagonizada pelos concelhos da Zona dos Mármores,
em articulação com Portalegre e Elvas onde existem outro tipo de infraestruturas, nomeadamente técnico-profissionais e logísticas.
Os quadros que se seguem apresentam alguns indicadores que reflectem as
principais características do tecido empresarial do concelho de Borba,
nomeadamente:
1.Apenas 7% do emprego é gerado por sociedades anónimas, sendo bastante
mais baixo que os 31% de Portugal, os 21% do Alentejo e os 12% do Alentejo
Central;
2.Apenas 0,1% do emprego é garantido por sociedades maioritariamente
estrangeiras, também aqui bastante mais baixo que os 6,6% do País, os 5% do
Alentejo e os 2,9% do Alentejo Central;
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3.Apenas 24% do emprego em serviços é garantido em serviço intensivos em
conhecimento, contra os 41% do País e os 31% do Alentejo e Alentejo Central;
4.Apenas 0,9% tem origem em tecnologias de informação e comunicação, bastante
mais baixo que os 3,1% relativos a Portugal e os 3,1% no Alentejo Central;
5.A inexistência de emprego gerado por indústrias de média e alta tecnologia, face
aos 16% em Portugal, 20% no Alentejo e 33% no Alentejo Central;
6.A baixa taxa de constituição de sociedades que se cifra em 3,6%, bastante mais
baixa que os 6,4% em Portugal Continental, os 5,9% no Alentejo e os 5,3% no
Alentejo Central;
7.A alta taxa de dissolução de sociedades que se cifra em 3,9%, face aos 2,2% de
Portugal, os 2% no Alentejo e os 2,3% no Alentejo Central;
8.A densidade de estabelecimentos, embora mais baixa em 3 pontos percentuais
que a do País, consegue ser superior ao dobro da registada no Alentejo e no Alentejo
Central;
9.A proporção de estabelecimentos com menos de 10 pessoas ao serviço é de 91%,
sendo superior à registada no Alentejo e bastante superior à registada no país, que
se situa nos 66%, o que revela o facto do tecido empresarial concelhio ser garantido
por micro, pequenas e médias empresas.

Quadro 11 | Indicadores das
empresas, em percentagem, 2005 e
2006
Fonte: INE
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Quadro 12 | Indicadores das
empresas, 2004 e 2005
Fonte: INE

Quadro 13 | Número de
empresas, por CAE Rev. 2.1, 2006
Fonte: INE

Quadro 14 | Número de empresas
da Indústria transformadora, por
CAE Rev. 2.1, 2006
Fonte: INE
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O grande peso da indústria extractiva e transformadora (rochas ornamentais) fica
bem patente no número de trabalhadores garantido pelas empresas que se dedicam
a este tipo de produção e/ou transformação. Por outro lado, a produção vitivinícola,
apesar das constantes evoluções tecnológicas, que reduzem a necessidade de mãode-obra operária, continua a demonstrar a sua importância ao garantir grande parte
do emprego no concelho. Assim, o sector primário emprega 117 trabalhadores, o
sector secundário emprega 528 trabalhadores e o sector terciário possui 432
trabalhadores ao seu serviço. Apenas neste último sector, o número de mulheres
empregadas (241) é superior ao número de homens (191). Nos restantes sectores
de actividade, o emprego masculino é claramente superior ao feminino.
Quanto aos produtos tradicionais com nome protegido, estes englobam um leque
de várias dezenas de produtos portugueses, aos quais aparecem associadas as
Denominações de Origem Protegida (DOP), Indicações Geográficas Protegidas (IGP)
e Especialidades Tradicionais Garantidas (ETG), Agricultura Biológica (AB) e Protecção
Integrada (IP). Alguns dos produtos produzidos em Borba ostentam estes certificados,
já que resultam de saberes acumulados no tempo e nas matérias-primas, de mãos
que teimam em ajeitar o que fazem, de gestos de colheita, de transformação e de
criação, que dão gosto aos sabores de ontem e certezas de futuro.
Destacam-se os seguintes produtos de qualidade produzidos no concelho de Borba:
- Vinhos do Alentejo;
- Ameixas de Elvas;
- Azeite integrado na denominação Azeites do Norte Alentejano;
- Queijo de Évora;
- Chouriço Grosso de Estremoz e Borba;
- Chouriço de Carne de Estremoz e Borba;
- Farinheira de Estremoz e Borba;
- Morcela de Estremoz e Borba;
- Paio de Lombo de Estremoz e Borba;
- Paio de Toucinho de Estremoz e Borba.
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Os produtos tradicionais de qualidade do Alentejo são indiscutivelmente uma
das grandes potencialidades da região, constituindo um elemento de valorização
do território. A sua promoção constitui um dos elementos de dinamização
económica e social deste território, uma vez que gera um incremento dos postos
de trabalho e contribui simultaneamente para a promoção global da região
através dos produtos de qualidade.

Infra-estruturas e Equipamentos
Em termos culturais, Borba assume-se como um concelho particularmente
dinâmico, sendo as actividades culturais abundantes e diversificadas. Anualmente
realiza-se, neste concelho, um leque bastante diversificado de actividades
culturais, nomeadamente, certames temáticos (Festa da Vinha e do Vinho, Feira
do Queijo e Feira das Ervas Alimentares), cinema e teatro (Cine-Teatro de
Borba), exposições, feiras do livro, cursos, seminários e colóquios (Celeiro da
Cultura), romarias, festas populares e festas religiosas (festas em honra do Senhor
Jesus dos Aflitos, Santa Bárbara, S. Gregório, etc.). A estas actividades já realizadas
algumas mais irão nascer, fruto da criação de novas infra-estruturas que dotaram
o concelho de melhores equipamentos, nomeadamente:
- o Palacete dos Melos, actualmente desempenhando funções de biblioteca,
videoteca, espaço internet, oficina da criança, etc.;
- Fórum Transfronteiriço, onde se realizam cursos, seminários, jornadas,
exposições, palestras, simpósios;
- Pólo Universitário, direccionado para a realização de cursos, simpósios,
seminários, entre outros.
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Quadro 15 | Equipamentos de
Educação e Ensino
Fonte: INE

Quadro 16 | Equipamentos de Saúde
Fonte: INE

Quadro 17 | Equipamentos de
Solidariedade Social
Fonte: INE

Quadro 18 | Equipamentos de
Desporto
Fonte: INE
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Quadro 19 | Equipamentos
Culturais
Fonte: INE

De destacar que estas infra-estruturas encontram-se concentradas
essencialmente nas freguesias urbanas de Matriz e São Bartolomeu. Todavia, o
concelho expressa, através dos diversos indicadores, a preocupação em
assegurar algumas valências necessárias às populações das restantes freguesias,
nomeadamente através de serviços de apoio domiciliário e centros de convívio
para os idosos e extensões do centro de saúde.
Em termos de equipamentos de ensino, o concelho de Borba possui
equipamentos para os diversos níveis de ensino, excepto ensino superior. Estes
encontram-se essencialmente nas freguesias urbanas, existindo equipamentos
de ensino ao nível do pré-escolar e 1.º ciclo de ensino básico nas freguesias
rurais.

Serviços de Apoio aos Agentes Económicos
Enquanto serviços oferecidos no concelho de Borba destinados ao tecido
empresarial, temos a destacar a existência, na autarquia, do GADE - Gabinete
de Apoio ao Desenvolvimento Económico. As principais áreas de actuação deste
são:
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1.Planeamento e coordenação de projectos estratégicos a desenvolver no Município
ou nos quais este participe;
2.Apoio e acompanhamento de projectos de investimento económico, empresarial
e turístico no concelho;
3.Estímulo ao espírito de empreendorismo, investimento e iniciativa no Município;
4.Elaboração e divulgação de sistemas de informação de conteúdo económico e
empresarial;
5.Promoção de actividades que gerem emprego e melhorem o ambiente e a qualidade
de vida no concelho;
6.Promoção de contactos para detecção de oportunidades de cooperação e parcerias
estratégicas;
7.Recolha e tratamento de informação necessária ao desenvolvimento de estudos
para suporte às decisões municipais de promoção e desenvolvimento económico;
8.Elaboração de estudos que fundamentem estratégias de actuação, com vista a
dotar o Município de instrumentos empresariais competitivos.
Por outro lado, o concelho de Borba possui ainda um instrumento de financiamento
de base local, sendo este o FAME BORBA - Fundo de Apoio às Microempresas do
Concelho de Borba.
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Município de Évora

Território
O concelho de Évora, capital do distrito, é o maior concelho
em termos de área, ocupando um total de 1.306,3 km2 e
possuindo 19 freguesias. Destas, 7 são freguesias com um
cariz urbano e 12 apresentam um carácter eminentemente
rural.
O concelho de Évora faz fronteira a Norte com os concelhos
de Arraiolos e Estremoz, a Oeste com os concelhos de
Montemor-o-Novo e Viana do Alentejo, a Este com
Reguengos de Monsaraz e Redondo, e a Sul com o Concelho
de Portel. Este concelho encontra-se numa posição
geográfica privilegiada, na medida em que é atravessado por
dois grandes eixos viários principais, Lisboa/Madrid e Norte/
Sul, pelo interior do país.
Uma vez que é o capital do distrito, o concelho de Évora
encerra em si um elevado número de serviços com um
carácter central para a região, nomeadamente no que se
refere aos serviços públicos da Administração Central.

População
Ao nível da população, o concelho de Évora registou, entre
1991 e 2001, um ligeiro crescimento na ordem dos 5,1
pontos percentuais, sendo nas freguesias de cariz urbano
onde mais se observa este aumento da população residente.
Actualmente, o concelho possui uma população residente
de 56.519 efectivos populacionais.

Quadro 20 | População Residente
Fonte: INE, Censos 2001
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O concelho de Évora apresenta um Índice de Envelhecimento Populacional de
123,64 pontos percentuais. O que se tem verificado, nas últimas décadas, tem
sido um decréscimo populacional nas gerações mais jovens, e um aumento visível
do número de indivíduos nas faixas etárias mais idosas da população. De referir
que existe um menor índice de envelhecimento nas freguesias urbanas,
destacando-se aqui freguesias como Bacelo, Canaviais, Horta das Figueiras e
Malagueira.

Quadro 21 | Indicadores
Demográficos
Fonte: INE, Censos 2001

Em termos de instrução, a população residente no concelho apresenta níveis
de ensino favoráveis, quando comparado com outros concelhos da região. De
facto, uma fatia significativa da população detém o Ensino Secundário (26,16%),
seguido do 1º Ciclo do Ensino Básico (25,82%) e do Ensino Superior, com uma
representatividade de 21,70% da população. Para este factor muito contribui a
presença de um estabelecimento de ensino superior no concelho, assim como
serviços da administração central grandes empregadores de população com
uma escolaridade de nível médio e superior.
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De salientar ainda, em termos dos níveis de escolaridade entre sexos, verifica-se um
maior número de mulheres no 1.º ciclo do ensino básico e no ensino superior. Os
homens tendem a destacar-se mais nos níveis de ensino intermédios.

Gráfico 11 | População activa
segundo o grau de instrução Concelho de Évora, 2001
Fonte: INE, Censos 2001

O ramo de actividade que ocupa cerca de metade da população do concelho de
Évora é o dos serviços, com destaque para a administração e demais serviços públicos, incluindo a educação e a saúde. A agricultura continua a ser uma actividade
importante no concelho, ao nível da criação de riqueza, apesar de ser hoje um
sector com reduzida ocupação de mão-de-obra, devido à forte mecanização e modernização registada nas últimas décadas.
Como é visível através da leitura do gráfico seguinte, a empregabilidade feminina
destaca-se essencialmente no sector dos serviços, onde o número de mulheres
empregadas é francamente superior ao número de homens. Todavia, nos restantes
sectores, a maioria dos indivíduos empregados são homens, sendo de destacar a
elevada discrepância existente na empregabilidade dos dois sexos no sector da construção.
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Gráfico 12 | População empregada
por ramos de Actividade - Concelho
de Évora, 2001
Fonte: INE, Censos 2001

Em termos de população desempregada, o concelho de Évora regista um maior
nível de desemprego na população feminina, entre os 25 e os 44 anos. Nos
restantes grupos etários o desemprego registado é bastante inferior, não
existindo uma diferença tão acentuada entre homens e mulheres. No que se
refere aos indivíduos com mais de 55 anos, o nível de desemprego é ligeiramente
superior nos homens.

Gráfico 13 | População
desempregada - Concelho de Évora,
2001
Fonte: INE, Censos 2001
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Infra-estruturas e Equipamentos
Em termos de infra-estruturas, o concelho de Évora possui estruturas ao nível da
educação, assistência social bem como estruturas de desporto e cultura. Destacamos
o número de centros de dia e de lar de idosos existentes, enquanto resposta ao
número crescente de efectivos populacionais de idades superiores a 70 anos. O
apoio domiciliário direccionado para responder às necessidades desta população
também é notório dentro do perímetro concelhio.
Já no que se refere às infra-estruturas de educação, verifica-se uma predominância
das escolas de primeiro ciclo do Ensino Básico, facto que se explica pela sua
disseminação pelo território concelhio e presença nas freguesias rurais. Uma das
grandes vantagens comparativas do concelho de Évora prende-se com a presença
de estabelecimentos de ensino superior, com uma oferta de cursos diversificada ao
nível das engenharias, ciências humanas e sociais, ciências empresariais, saúde, entre
outros.

Já no que se refere às infra-estruturas de desporto e cultura, claramente destacase a presença de um elevado número de campos para a prática de futebol e/ou
de outros jogos, assim como de pavilhões polidesportivos. No entanto, esta
oferta não se esgota unicamente com estas infra-estruturas, verificando-se ainda
a presença de cinema, teatro, bibliotecas, museus, galerias de arte, salas de
espectáculos, entre outras infra-estruturas.

Gráfico 14 | Estabelecimentos de
Ensino e Equipamentos de Apoio à
Criança
Fonte: INE, Censos 2001
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Gráfico 15 | Infra-Estruturas e
Equipamentos de Saúde e
Assistência Social
Fonte: INE, Censos 2001

Gráfico 16 | InfraEstruturas e
equipamentos de
Desporto e Cultura
Fonte: INE, Censos 2001

Ao nível empresarial, o município de Évora possui 10 zonas e parques industriais
assim como um mercado abastecedor. Este tem procurado ser um município
dotado de resposta, em termos de espaço, para a instalação e laboração das
empresas, verificando-se a presença de Zonas e Parques industriais não só
nalgumas das freguesias pertencentes à cidade de Évora, mas também noutras
freguesias do concelho.
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Actividade Económica
O município de Évora tem como principais actividades económicas os serviços, o
comércio, a agricultura, a indústria de equipamento e o turismo. Ao nível da actividade
económica, Évora destaca-se enquanto concelho direccionado para o sector dos
serviços. Tal está certamente relacionado com o facto deste concelho se tratar da
sede de Distrito, onde estão implantados não só serviços de carácter distrital, como
também serviços ligados à administração central tais como direcções regionais
diversas.

Gráfico 17 | Empresas por sector
de Actividade - Concelho de Évora,
2001
Fonte: INE, Censos 2001

A indústria assume-se como o segundo sector com presença de empresas no
concelho, embora não possua um número tão elevado de unidades, quando
comparado com o sector terciário. Em termos de empregabilidade, este sector
apresenta dimensões e remunerações ainda relativamente baixas, empregando
somente 14,3% da população activa do concelho. O destaque deste sector centrase na indústria de fabricação de equipamentos electrónicos e de óptica, tendo-se
aferido um incremento do dinamismo na indústria do concelho aquando da
constituição do Parque Industrial e Tecnológico e, mais recentemente, da sua zona
de expansão.
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No sector do turismo, destaque naturalmente para o património cultural e
ambiental que o concelho possui, e que tem possibilitado o desenvolvimento
deste sector e, consequentemente, também do sector do comércio. Hoje,
observam-se vertentes de carácter mais ambiental no turismo do concelho,
com especial ênfase para o turismo rural, turismo cultural, turismo ambiental e
turismo de caça.
O sector do turismo tem tido um incremento significativo no município, com
destaque para o reforço da capacidade hoteleira, não deixando de fora o facto
de o centro histórico da cidade de Évora ter adquirido, em 1986, o título de
Património Mundial, levando a esta muitos turistas, em especial turistas
estrangeiros. Por outro lado, observam-se ainda actividades turísticas ligadas ao
património da região, à gastronomia e aos vinhos, à natureza, e actividades
lúdicas ligadas ao hipismo, voo à vela, balonismo, entre outras.
É de referir que, pese embora o número de empresas ser, no sector da
agricultura, o mais diminuto no conjunto dos sectores, esta actividade detém
ainda um papel importante na criação de riqueza no concelho. Destacam-se,
hoje, as culturas de regadio, a vitivinicultura e a criação extensiva de gado.
Ao nível dos produtos tradicionais de qualidade do concelho, destaque para o
sector alimentar com o mel e os queijos. No que se refere ao artesanato, o
concelho de Évora possui artesanato ao nível de objectos de madeira e em
cortiça e ainda mobiliário rústico. Destaque especial, neste campo, para os
trabalhos em pele e couro de Nossa Senhora de Machede, as facas da Azaruja,
e o mobiliário pintado de Évora.
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Serviços de Apoio aos Agentes Económicos
Em termos de apoio ao tecido empresarial do concelho, temos a indicar e existência
do DDE – Departamento de Desenvolvimento Económico da Câmara Municipal de
Évora. As principais áreas de actuação deste serviço prendem-se com o planeamento
e coordenação de projectos estratégicos a desenvolver no Município, apoio e
acompanhamento de projectos de investimento no concelho, elaboração e divulgação
de sistemas de informação de conteúdo económico e empresarial, entre outras.
Destaca-se ainda a gestão e acompanhamento efectuado ao nível das zonas e parques
industriais localizados no concelho de Évora.
O concelho de Évora destaca-se ainda pelo facto de ter sido o primeiro concelho a
implementar o FAME – Fundo de Apoio às Micro Empresas, instrumento este
constituído com uma base de apoio e direccionado para as necessidades das micro
empresas do concelho. É um instrumento de financiamento com cariz inovador, o
primeiro a criar uma parceria público-privada para o apoio à criação de novas
empresas e de dar resposta às necessidades de reestruturação das empresas já
implementadas no concelho.
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Município de Montemor-o-Novo

Território
A cidade de Montemor-o-Novo, sede de concelho, provém
de uma povoação de origem muito antiga. Esta situava-se
inicialmente na parte interior da muralha do castelo,
expandindo-se posteriormente pela encosta virada a norte
onde actualmente se localiza. Recebeu forais dos reis D.
Sancho I (1203) e de D. Manuel (1503) e teve um importante
papel no combate à ocupação castelhana (1580-1640) e
durante as invasões francesas (início do séc. XIX).
O Concelho de Montemor-o-Novo está dividido
administrativamente em 10 freguesias: 2 freguesias urbanas,
Nossa Senhora da Vila e Nossa Senhora do Bispo, e 8
freguesias rurais sendo elas Cabrela, Ciborro, Cortiçadas
de Lavre, Foros de Vale Figueira, Lavre, São Cristóvão,
Santiago do Escoural e Silveiras.
Ocupando uma área de 1.232 Km2, correspondente a 17%
da área total do Alentejo Central e 4,6% do total da Região
Alentejo, o concelho de Montemor-o-Novo é o 7.º concelho
com maior extensão do território nacional.
Estrategicamente situado em local privilegiado, Montemoro-Novo é hoje um nó fundamental de distribuição do tráfego
rodoviário entre o Norte e o Sul, o Litoral e o Interior e de
ligação Lisboa a Espanha e, consequentemente, à União
Europeia. Apresenta uma ligação privilegiada à A6, autoestrada que liga as duas capitais da Península Ibérica assim
como se situa no eixo de confluência entre a EN4 e a EN114.
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População
Entre 1991 e 2001, o concelho registou uma ligeira diminuição da população
residente (-0,3%), com maior expressão a nível do sexo masculino, uma vez
que os efectivos do sexo feminino registaram um ténue aumento (0,2%). Assim,
a população residente no concelho situava-se, em 2001, nos 18.578 efectivos.

Quadro 22 | População residente
Fonte: INE, Censos 2001

Quadro 23 | Indicadores
Demográficos
Fonte: INE, Censos 2001

Da análise da estrutura etária da população residente no concelho, constatamos
a existência de um elevado envelhecimento populacional. De facto, cerca de
25% da população tem idade superior a 65 anos, o que se traduz numa elevada
dependência face à população activa.
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Fonte: INE, Censos 2001

Apesar da maior proporção da
população activa ter apenas a
instrução primária (37,3%),
existe uma percentagem
considerável de efectivos
populacionais com o Ensino
Secundário
(20,7%).
Relativamente à distribuição dos
efectivos por sexos e por nível
de ensino, verificamos a
existência de um número
significativo de mulheres sem
qualquer nível de ensino, do
total dos indivíduos sem
instrução (57,6%).

Gráfico 20 | População empregada por ramos de Actividade

Ao nível da população
empregada, grande parte
encontra-se activa no sector dos
serviços. Todavia, temos a
indicar as diferenças existentes
entre ambos os sexos,
destacando-se maior número de
empregados do sexo masculino
em sectores como a agricultura,
indústria, construção e mesmo
comércio. Apenas nos serviços
se encontra um número de
mulheres empregadas superior
ao dos homens.

Gráfico 19 | População Activa segundo o grau de instrução

Fonte: INE, Censos 2001
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O desemprego no concelho de Montemor-o-Novo verifica-se com maior
incidência na população com idades compreendidas essencialmente entre os
25 e 44 anos, sendo um fenómeno essencialmente feminino.

Gráfico 21 | População
Desempregada - Concelho de
Montemor-o-Novo, 2001
Fonte: INE, Censos 2001

Infra-estruturas e Equipamentos
O concelho possui importantes infra-estruturas e equipamentos públicos,
culturais e desportivos tais como Cine-Teatro Curvo Semedo, Centros Culturais
e de Convívio, Biblioteca Municipal, Auditório, Galeria de Arte, Piscinas
Municipais, diversos Campos de Futebol, Campo de Ténis, entre outros. De
acordo com o gráfico n.º 22, é possível visualizar um número considerável de
equipamentos de desporto ao nível de campos de jogos e pavilhões
polidesportivos, equipamentos estes que se encontram distribuídos por diversas
freguesias do concelho. Quanto às restantes infra-estruturas, quer de desporto
quer culturais, encontram-se concentradas essencialmente nas freguesias
localizadas no interior da cidade de Montemor-o-Novo, sede concelhia.
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Entre as infra-estruturas de apoio à actividade económica destacam-se: o Parque de
Exposições Municipal, o Mercado Municipal, a Zona Industrial e o Parque de Leilões
de Gado gerido pelo Agrupamento de Produtores de Montemor-o-Novo.

Gráfico 22 | Infra-estruturas e
equipamentos de Desporto e
Cultura - Concelho de Montemoro-Novo - 2001
Fonte: INE, Censos 2001

O Município de Montemor-o-Novo possui um valioso património histórico-cultural
e arquitectónico, sendo de particular interesse para o visitante, o Centro Histórico
da Cidade, o Centro Interpretativo, o Castelo de Montemor-o-Novo, Convento da
Saudação, Sacristia da Igreja do Calvário, Igreja Matriz, Ermida de Nª Srª da Visitação,
a Misericórdia e a Igreja de S. Pedro da Ribeira e Monumentos Megalíticos.
O património arqueológico é vasto. Destacamos pela sua importância científica a
estação arqueológica da Herdade da Sala (Gruta do Escoural) que contém gravuras
rupestres e vestígios de presença humana milenária. Para um melhor conhecimento
deste tema é fundamental a visita ao Centro Interpretativo (situado na Vila do
Escoural) e ao Museu de Arqueologia situado no Convento de S. Domingos em
Montemor-o-Novo.
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Actividade Económica
As actividades agrícolas, pecuárias e florestais têm grande significado no concelho.
Das principais produções destacam-se a cortiça, o azeite, o mel, o vinho e a
pecuária. As potencialidades que o concelho possui em termos agrícolas têm
induzido um incremento da produção pecuária com aposta na qualidade, o que
permitiu a denominação de origem para alguns produtos pecuários. Tal tem
contribuído para a consolidação da imagem de marca de origem concelhia.
O sector industrial encontra-se em crescimento, assentando a sua estrutura
essencialmente em pequenas unidades. As principais indústrias do concelho
são pois as alimentares (panificadoras essencialmente), de madeiras, cortiça,
metalúrgicas, metalomecânicas e a construção civil.
De acordo com o gráfico n.º 23, é possível verificar um elevado número de
empresas com actividades na área do comércio (169) ou serviços (84). Seguese então o sector primário que, no concelho de Montemor-o-Novo, possui um
total de 97 empresas a laborar. Por fim, temos o sector secundário com empresas
estabelecidas essencialmente ao nível da indústria (40) ou da construção civil
(35), num total de 75 empresas associadas a CAE’s deste sector.

Gráfico 23 | Empresas por sector
de Actividade - Concelho de
Montemor-o-Novo, 2001
Fonte: INE, Censos 2001
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Os recursos naturais e culturais da região têm possibilitado um desenvolvimento
sustentável da actividade turística do concelho. Em termos de comércio, este
apresenta três segmentos no concelho: o comércio tradicional, o cooperativismo
do consumo, e as superfícies comerciais de média dimensão.
O sector de serviços tem registado um importante crescimento. Para além do sector
público (administração local, educação e saúde, etc.), há a salientar a qualidade da
actividade de criação cultural, das unidades de turismo rural e da gastronomia.
O artesanato concelhio não possui características de distinção particular em relação
ao artesanato regional. Na culinária é fácil o acesso aos pratos de cozinha tradicional
alentejana, aos enchidos e queijos da região, entre outros.
A vida cultural e associativa é bastante intensa. O concelho possui bandas de música,
ranchos folclóricos, grupos de teatro, grupos desportivos, e colectividades de cultura
e recreio.
Quanto os produtos de qualidade produzidos no concelho, destacamos a carne de
Borrego de Montemor-o-Novo e Vitela do Montado, e ainda a produção de Vinho,
Mel, Azeite, e Enchidos.

Serviços de Apoio aos Agentes Económicos
Dos apoios ao tecido empresarial do concelho de Montemor-o-Novo, verifica-se a
existência do FAME - Fundo de Apoio às Micro Empresas.
Em termos de zona industrial, foi constituído, pela autarquia, um Sistema de
Incentivos à Instalação Empresarial na ZIA. Este contém as seguintes condições:
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- Custo variável do terreno,
- Facilidades de pagamento,
- Acompanhamento do processo burocrático/administrativo,
- Prioridade em relação a outros processos de carácter não empresarial,
- Financiamento alternativo de base local para microempresas,
- Comparticipação nos trabalhos de terraplanagem,
- Cedência dos trabalhos topográficos,
- Isenção de derramas nos primeiros 5 anos de actividade na ZIA.
A par de elaboração e implementação destes dois instrumentos, destaca-se
ainda o facto da autarquia possuir um GADE – Gabinete de Apoio ao
Desenvolvimento Económico que tem como principal função divulgar as
potencialidades concelhias, disponibilizar informação sobre linhas de
financiamento e promover acções de sensibilização e apoio aos agentes
económicos.
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Município de Redondo

Território
O concelho de Redondo situa-se na zona centro do Alentejo
Central, a sul de Estremoz. Ocupa uma área de 370 Km2, o
que corresponde a 5,1% da área total do Alentejo Central.
O Concelho de Redondo, vila do Alentejo Central, tem
fronteiras com os concelhos de Évora, Estremoz, Borba,
Vila Viçosa, Alandroal e Reguengos de Monsaraz, todos
pertencentes ao Distrito de Évora. Administrativamente
possui duas freguesias: Redondo e Montoito.
As ligações do concelho com o exterior têm lugar através
das seguintes vias rodoviárias:
- Estrada Nacional 254, que liga Évora a Redondo e se prolonga até Vila Viçosa;
- Estrada Nacional 373, liga o Redondo ao Alandroal, a partir da E. N. 254, seguindo depois para Elvas;
- Estrada Regional 381, que cruza o Concelho no sentido
longitudinal, ligando-o a Estremoz, a norte, e Reguengos
de Monsaraz a sul;
- Estrada Municipal 512, que liga Redondo ao Alandroal.
Redondo situa-se no cruzamento de dois eixos rodoviários:
EN254, que se desenvolve na direcção W-E, ligando Évora
a Vila Viçosa e a Elvas e a Badajoz, e ER381, que se
desenvolve na direcção N-S, ligando Estremoz a Reguengos
de Monsaraz.
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População
A população residente do concelho de Redondo, de acordo com os últimos
Censos, apresenta um efectivo total de 7.288 habitantes, que se expressa numa
densidade populacional de 20 habitantes por km², não existindo, por conseguinte, uma significativa diferença face aos valores da Região (24,4 hab./km²) e
sub-região (23,6 hab./km²).
Ao observar-se a evolução da densidade populacional registada no Concelho e
nas suas freguesias, no período compreendido entre 1981 e 2001, constata-se
um ligeiro decréscimo do número de habitantes, sendo que essa tendência
afecta com maior incidência a freguesia de Montoito. Já na freguesia de Redondo, a densidade populacional manteve-se, de certa forma, no mesmo patamar
durante as três últimas décadas do século XX.

Quadro 24 | Evolução da Densidade
Populacional no Concelho de
Redondo e Freguesias de Redondo e
Montoito (1981/2001)
Fonte: PDM de Redondo (dados
de 1981 e 1991) e INE - Censos de 2001

Ao observar-se os indicadores demográficos de 2002, constata-se que os valores
do concelho de Redondo são, na sua maioria, superiores ao Alentejo Central.
No entanto, numa análise mais pormenorizada, observa-se que as características
demográficas do concelho de Redondo são bastante similares aos restantes
concelhos do Alentejo Central, apresentando porém taxas de natalidade e
fecundidade superiores. Embora, e tal como já foi referido anteriormente,
Redondo apresente uma população envelhecida, aproximando-se da média do
Alentejo Central, este fenómeno é mais significativo ao nível dos restantes
concelhos vizinhos (excepto nos concelhos de Reguengos de Monsaraz e Vila
Viçosa).
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No que concerne ao fenómeno do analfabetismo, ao observar-se a taxa referente
ao concelho de Redondo, entre 1991 e 2001, constata-se um decréscimo na ordem
dos 5,8%, tendo passado dos 22,3% para os 16,5%, sendo que o envelhecimento
da população e o consequente aumento da mortalidade poderão ser tidos em conta
como um factor explicativo para o lento decréscimo da taxa, devido à elevada
proporção de população idosa e à quebra da taxa de mortalidade.
A distribuição da população nos vários níveis de ensino em 2001, permite constatar
que o concelho de Redondo acompanha a tendência dos concelhos vizinhos, sendo
que existe uma significativa proporção de população sem nível de ensino. Verificase ainda que a maioria da população dos concelhos é caracterizada pela baixa
escolaridade (1º ciclo), o que revela a preponderância da população envelhecida
que possui essencialmente a instrução primária. A população a frequentar o Ensino
Secundário, nível de ensino ainda não obrigatório em Portugal, assume também
alguma expressividade, sinal de procura de qualificação académica, bem como o
ensino obrigatório.
Em termos de desemprego, o concelho de Redondo apresenta valores que se
enquadram na característica da Região, onde o desemprego feminino é mais elevado
que o desemprego masculino.

Infra-estruturas e Equipamentos
Ao nível de equipamentos de educação, o concelho de Redondo está dotado de
uma rede escolar que abrange desde o pré-escolar até ao ensino secundário (passando
pelo ensino nocturno e recorrente). Constata-se uma concentração natural de
estabelecimentos de educação, dos diferentes níveis de ensino, na sede de concelho,
à excepção dos estabelecimentos de ensino pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico,
que se distribuem um pouco por todas as localidades do concelho.
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Quadro 25 | Distribuição de
estabelecimentos de ensino pelas
localidades do Concelho, por níveis
de ensino, 2008
Fonte: Câmara Municipal de Redondo

No que concerne ao ensino pré-escolar, verifica-se a existência de 4
estabelecimentos no Concelho, encontrando-se 3 na freguesia de Redondo e 1
na freguesia de Montoito. Relativamente ao ensino primário (EB 1 – Ensino
Básico 1º Ciclo), constata-se que existe um estabelecimento em todas as
localidades do Concelho à excepção de Aldeia da Serra, Freixo e Falcoeiras. Já
sobre o Ensino Básico (2º e 3º Ciclo) e Secundário existe, na sede de concelho,
uma escola que ministra desde o 5º ao 12ºano de escolaridade, quer em regime
diurno quer nocturno.
Ao nível de equipamentos de saúde, o concelho dispõe de um Centro de Saúde
(sem internamento) com 6 extensões distribuídas pelas freguesias de Montoito
(3) e Redondo (3), onde são prestados cuidados de saúde primários nas áreas
de Medicina Geral e Familiar/Clínica Geral, Planeamento Familiar, Saúde Infantil
e Juvenil/Pediatria e Saúde Materna /Obstetrícia, com 6 médicos e 6 enfermeiros
ao serviço.
As respostas sociais para a Infância e Juventude são dinamizadas por Instituições
Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e, segundo informação disponibilizada
pelo Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Évora (CDSSS), as
respostas sociais criadas nesta valência são insuficientes, o que origina o recurso
das famílias a amas, que funcionam como resposta paralela, bem como às redes
familiares que ao nível informal servem de suporte às novas gerações.
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O concelho de Redondo, ao nível de valências para a infância e Juventude, apresenta
taxas médias de cobertura aceitáveis, relativamente aos concelhos adjacentes e ao
Alentejo Central. Contudo, reitera-se a insuficiência da globalidade dos equipamentos
e serviços, na medida em que os existentes estão sedeados em Redondo ficando a
grande maioria dos lugares a descoberto.
Na área de intervenção da Terceira Idade releva-se alguma debilidade na prestação
de apoio domiciliário aos idosos, apresentando o concelho uma taxa média de
cobertura (1,5%) inferior aos outros concelhos e ao Alentejo Central.
Ainda ao nível do apoio social, foi possível apurar que o apoio domiciliário é
dinamizado pela Santa Casa da Misericórdia na sede do concelho e em Santa Susana,
e pela Obra de S. José Operário em Montoito, Aldeias de Montoito e Falcoeiras,
ficando a descoberto os restantes lugares que integram o concelho.

Actividade Económica
Conhecido principalmente pelos seus excelentes vinhos, o concelho de Redondo, a
meio caminho entre a cidade de Évora, património mundial, e os mármores de Vila
Viçosa, não se limita a ter, ao nível económico, aquela actividade. É verdade que
estamos perante um concelho rural, onde a vinha, mas também o olival, o montado
e os ovinos, intimamente ligados às agro-industrias a montante, representam muito
do que é actualmente a sua actividade económica bem como, inevitavelmente, o
que será o seu futuro. Porém, nem só dos produtos agrícolas e da sua transformação vive a população de Redondo. O utras actividades, algumas mais antigas tais
como a olaria, ou recentes como o turismo, assumem um papel importante quer na
melhoria de vida das populações residentes quer, e não menos importante, no reforço da auto-estima local.
A Agricultura, em 2003, conheceu algumas dificuldades tendo em conta a situação
climatérica do Inverno 2002/03 e o intenso calor verificado no Verão de 2003. Uma
das culturas que mais sofreu com as condições climatéricas foi a dos cereais, pelo
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que não é de admirar a evolução negativa, quer no que respeita às áreas
semeadas, quer à produção total de cereais, embora o INE afirme que a excepção
é o trigo duro, cuja área aumentou 27%, como resultado de uma política de
incentivos a este cereal.
No que diz respeito à produção de vinho, o ano de 2003 foi melhor que o
anterior, em termos nacionais, produzindo 7.093 hectolitros.
Quanto à produção de azeite, o ano de 2003 foi um pouco melhor do que o
ano anterior quantitativamente, embora longe dos valores alcançados em 1999.
Há, porém, de realçar a qualidade do azeite obtido (baixa acidez) em 2003.
Embora o peso da agro-indústria seja elevado no concelho de Redondo, o sector
dos serviços tem também ele uma elevada importância na economia concelhia.
Tal como indicado, actividades como o turismo têm contribuído para essa
expressão no seio do desenvolvimento económico de Redondo. Assim, de
acordo com o gráfico seguinte, é possível visualizar o número de empresas
existentes no sector terciário, sector este onde laboram 1550 empresas nas
áreas do comércio (1012) e dos serviços (538). Segue-se o sector secundário
com 829 empresas distribuídas por áreas de actividade da construção civil (442)
e indústria (387). Por fim, o sector primário detém 681 empresas que trabalham
essencialmente na área da agricultura, pecuária e silvicultura.

Gráfico 24 | Empresas por sector
de Actividade económica Concelho de Redondo 2001
Fonte: INE, Censos 2001

Em termos de produtos de qualidade, destacam-se os vinhos, o azeite, os
enchidos, os queijos e ainda o mel.
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Serviços de Apoio aos Agentes Económicos
Dos apoios ao tecido empresarial do concelho de Redondo, verifica-se a existência
do FAME- Fundo de Apoio às Micro Empresas.
Por outro lado, desde 2004 que a autarquia tem aplicado uma taxa de derrama de
0% às empresas que se localizem na Zona Industrial de Redondo.
Destaca-se ainda o facto da autarquia possuir um GADE – Gabinete de Apoio ao
Desenvolvimento Económico que tem como principal função divulgar as
potencialidades concelhias, disponibilizar informação sobre linhas de financiamento
e promover acções de sensibilização e apoio aos agentes económicos.
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Município de Reguengos de Monsaraz

Território
O concelho de Reguengos de Monsaraz localiza-se a Oeste
da capital de distrito, Évora, com uma área de 465,5 km2 e
uma densidade populacional de 24,45 habitantes por Km2.
O seu território está dividido em 5 freguesias sendo estas
Campinho, Campo, Monsaraz, Reguengos de Monsaraz e
São Pedro do Corval.
O concelho desfruta de uma riqueza ambiental e patrimonial
fruto dos recursos cinegéticos, culturais, entre outros, aí
existentes. O facto estar incluído na zona de influência de
Alqueva também revela uma forte componente para
actividades ligadas ao turismo e à natureza.

População
Em termos de caracterização da população, o concelho de
Reguengos de Monsaraz registou um decréscimo
populacional quase imperceptível, entre 1991 e 2001,
detendo uma população residente de 11.382 efectivos.

Quadro 26 | População residente
Fonte: INE, Censos 2001
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Na realidade, todas as freguesias do concelho, com excepção da freguesia urbana
de Reguengos de Monsaraz, assistiram a uma diminuição do seu efectivo
populacional, durante o período em causa. Por seu lado, a freguesia de Reguengos
de Monsaraz, foi a única que conheceu um acréscimo da sua população.
O envelhecimento populacional do concelho de Reguengos de Monsaraz é
reiterado pelos indicadores de natureza demográfica (166 idosos por cada 100
jovens). Apesar do número de idosos ser superior ao número de jovens, este
caso não é o mais marcante do Distrito de Évora.

Quadro 27 | Indicadores Demográficos
Fonte: INE, Censos 2001
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Quanto ao nível de ensino da população activa, e apesar de grande parte possuir
apenas o 1º Ciclo do Ensino Básico, existe uma percentagem significativa de indivíduos
com o Ensino Secundário (20,98%). Relativamente à distribuição dos indivíduos por
sexo, verificamos que as mulheres encontram-se em maior proporção nos níveis de
instrução mais reduzidos e nos superiores, enquanto que os homens são
preponderantes nos níveis de instrução intermédios.

Gráfico 25 | População Activa
segundo o grau de instrução
Fonte: INE, Censos 2001

No que concerne à população empregada por ramos de actividade, o sector dos
serviços é o que apresenta maior relevo para ambos os sexos. Todavia, destaca-se
claramente uma empregabilidade de carácter masculino em sectores como a
construção e a agricultura. Em oposição, é nos serviços em que a empregabilidade
feminina é superior à masculina.

Gráfico 26 | População Empregada
por Ramos de Actividade
Fonte: INE, Censos 2001
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O desemprego regista no concelho uma tendência acentuada nos efectivos
populacionais com idades compreendidas entre os 25 e os 44 anos, sendo um
fenómeno marcadamente mais feminino nos grupos etários mais jovens,
sobretudo no grupo dos 25 aos 44 anos.

Gráfico 27 | População
desempregada
Fonte: INE, Censos 2001

Infra-estruturas e Equipamentos
Ao nível das infra-estruturas disponíveis no concelho de Reguengos de Monsaraz,
existem diversos equipamentos que dão resposta aos vários níveis de ensino,
excepto ensino superior. Verifica-se um número significativo de Jardins de Infância
e de escolas de ensino do 1.º ciclo, distribuídos por diversas freguesias do
concelho. Quanto aos restantes equipamentos de ensino e apoio à criança, os
mesmos apresentam claramente um número bem inferior, estando concentrados
essencialmente no aglomerado urbano de Reguengos de Monsaraz, sede deste
município.
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Gráfico 28 | Estabelecimentos de
Ensino e Equipamentos de Apoio à
Criança
Fonte: INE, Censos 2001

As infra-estruturas e equipamentos de carácter social encontram-se concentradas
essencialmente na sede de concelho, existindo algum destaque para as infra-estruturas
ligadas ao apoio a idosos, nomeadamente centros de dia (6), lar de idosos (4) e
apoio ao domicílio (5). Verificam-se ainda, nas freguesias de carácter mais rural, a
permanência de valências de apoio à população, nomeadamente extensões do centro
de saúde, apoio domiciliário, centro de dia e ainda farmácia.

Quadro 28 | Infra-estruturas e
equipamentos de saúde e assistência
social
Fonte: INE, Censos 2001
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Por outro lado, no que diz respeito às infra-estruturas de cultura e desporto,
temos uma presença significativa de campos de jogos e polidesportivos.

Gráfico 29 | Infra-estruturas e
Equipamentos de Desporto e
Cultura
Fonte: INE, Censos 2001

Actividade Económica
O sector dos serviços é o que apresenta maior relevo em termos de
empregabilidade no concelho. No entanto, a agricultura continua a ser uma
actividade económica predominante, uma vez que o concelho de Reguengos
de Monsaraz é conhecido pelo cultivo das vinhas, assim como pela produção de
vinhos de reconhecida qualidade. A vitivinicultura e a olivicultura são, assim, as
principais indústrias de transformação.

Gráfico 30 | Empresas por
Sector de Actividade Económica
Fonte: INE, Censos 2001
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Este concelho é ainda conhecido pelas suas actividades ligadas ao artesanato. Entre
as principais actividades encontra-se a tecelagem, cuja tradição remonta às origens
da vila de Reguengos de Monsaraz, onde existem as fábricas das tradicionais mantas,
de desenho característico. Outro importante sector, ao nível do artesanato, é a
olaria de São Pedro do Corval, o maior centro oleiro do país. A tradição da cerâmica,
nesta zona, remonta aos tempos pré-históricos, dada a existência de depósitos de
argilas adequadas que motivou sempre esta actividade. Existem outras manifestações
artesanais, como os trabalhos em cobre, os chocalhos, peles e buinhos, embora não
tenham o mesmo impacte na economia do Concelho.

Serviços de Apoio aos Agentes Económicos
Como primeiro ponto, temos a indicar aqui o facto da autarquia possuir um GADE
– Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico. Este tem como principais
funções divulgar as potencialidades concelhias, disponibilizar informação sobre linhas
de financiamento e promover acções de sensibilização e apoio aos agentes
económicos.
A Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, na sequência das medidas de política
social que vinha desenvolvendo, solicitou a integração do Concelho no grupo dos
“Concelhos Piloto” a concretizar o “Programa de Implementação da Rede Social”.
Constitui em 2000 o Conselho Local de Acção Social do Concelho de Reguengos de
Monsaraz, designado pelo acrónimo CLASRM, que tem como âmbito territorial a
totalidade do concelho.
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Município de Vendas Novas

Território
O concelho de Vendas Novas encontra-se integrado no
Distrito de Évora, fazendo parte da NUT III Alentejo
Central. Com uma área de 222,5 km2, este município
encontra-se localizado no eixo de ligação Lisboa-Évora,
sendo servido, em termos de acessos, pela A6. A infraestrutura rodoviária presente aí permite ao município de
Vendas Novas distar de Lisboa 70 kms, de Évora 50 kms e
130 kms da fronteira com Espanha.
Em termos de freguesias, este concelho possui, no interior
do seu perímetro, as freguesias da Landeira e Vendas Novas,
sendo esta última a sede concelhia. Nestas duas freguesias
é possível observar 7 aglomerados populacionais, sendo eles
Vendas Novas, Landeira, Bombel, Afeiteira, Piçarras,
Nicolaus e Marconi. De destacar que, no caso de Vendas
Novas, este trata-se de um dos maiores aglomerados
urbanos existentes no Distrito de Évora, com uma
população residente de 9.652 habitantes.

População
O concelho de Vendas Novas apresenta uma população
residente, de acordo com os Censos de 2001, de 11.619
efectivos populacionais. Entre 1991 e 2001, observou-se
um crescimento positivo da sua população na ordem dos
1.134 habitantes.
A densidade populacional situa-se, em 2006, de acordo com
o anuário estatístico da região Alentejo, nos 54,7 habitantes

por km2, fazendo de Vendas Novas o concelho que maior
densidade populacional possui no Distrito de Évora.
Este concelho caracteriza-se, à semelhança dos territórios
envolventes, por um envelhecimento populacional, ainda
que não tão acentuado como noutros concelhos da região.
Contudo, e verificando-se uma taxa de crescimento
efectivo na ordem dos 0,71, denota-se ao nível deste
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município capacidade de atractividade de população. Um dos factores que
contribuiu para o aumento da população residente na última década e meia
deveu-se, entre outros factores, a movimento migratórios para o interior do
município, devido à dinâmica económica que atrai efectivos populacionais para
o concelho.

Quadro 29 | Indicadores
Demográficos
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região
Alentejo 2006

Em termos do nível de instrução da população residente, o concelho de Vendas
Novas insere-se dentro do cenário regional, possuindo uma população que
detém, na sua maioria, um nível de ensino que não ultrapassa o primeiro ciclo
do ensino básico. Destaque, no entanto, para um número já significativo de
indivíduos com o ensino superior que residente neste município.

Quadro 30 | Nível de ensino da
População residente
Fonte: INE, Censos 2001
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Quanto à população activa no concelho de Vendas Novas, esta apresenta um valor
de 5.674 indivíduos. Em termos de empregabilidade, estes são 5.320 indivíduos que
se encontram a laborar essencialmente no sector terciário. Sem dúvida que este
apresenta um impacto notório, em termos de emprego, no concelho, embora se
denote também alguma importância do sector secundário, justificado pela tipologia
de empresas que operam no interior do Parque Industrial.

Gráfico 31 | População Empregada
por Sector de Actividade, 2001
Fonte: INE, Censos 2001

De referir, relativamente ao desemprego, que o concelho de Vendas Novas apresenta,
de acordo com dados de 2001 do INE, uma taxa de desemprego total de 5,7%,
sendo esta mais baixa que a taxa de 8,4% registada em todo o Alentejo. Em termos
de divisão desta taxa por sexos, observam-se valores superiores nas mulheres, com
8,6%, que nos homens, que apresentam apenas 3,5%.

Infra-estruturas e Equipamentos
Ao nível dos equipamentos e infra-estruturas existentes no município de Vendas
Novas, importa destacar o conjunto de equipamentos de apoio à população aqui
existentes. Como se poderá denotar, no concelho de Vendas Novas estão presentes
diversas valências em resposta a necessidades ligadas à saúde, desporto, cultura e
educação da população residente.
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Quadro 31 | Infra-estruturas de
Saúde
Fonte: Câmara Municipal de
Vendas Novas, 2008

Quadro 32 | Estabelecimentos de
Ensino
Fonte: Câmara Municipal de
Vendas Novas, 2008

Quadro 33 | Equipamentos Sociais
Fonte: Câmara Municipal de
Vendas Novas, 2008

Quadro 34 | Equipamentos de
Desporto
Fonte: Câmara Municipal de
Vendas Novas, 2008

Quadro 35 | Equipamentos de
Cultura e Lazer
Fonte: Câmara Municipal de
Vendas Novas, 2008
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Os equipamentos e infra-estruturas existentes no concelho de Vendas Novas
encontram-se concentrados, na maioria, na sede do concelho. Todavia, verifica-se a
existência de diversos equipamentos de ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino
básico distribuídos por diversos aglomerados populacionais.
Em termos de infra-estruturas e equipamentos empresariais, destaque ainda para a
existência de um parque industrial onde se encontram localizadas as empresas ligadas
sobretudo à produção industrial.

Actividade Económica
Em termos de actividade económica, este município possui uma dinâmica empresarial
razoável no contexto do Alentejo Central. Trata-se de um município cuja procura,
por parte de investidores externos, é frequentemente sentida, sobretudo ao nível
das áreas de construção civil, indústria transformadora, transportes e serviços. O
nível de concretização desses negócios ronda, de acordo com a própria autarquia,
os 51% e os 75%.
Das actividades económicas já instaladas, verifica-se um maior dinamismo e um visível
crescimento ao nível da indústria da cortiça, indústria de componentes automóveis,
actividades logísticas e serviços prestados às empresas. A maioria destas actividades
encontra-se instalada no Parque Industrial de Vendas Novas.
No que se refere à actividade que maiores dificuldades enfrenta, e que
consequentemente maior apoio precisa, destaque aqui para actividades comerciais
desenvolvidas no interior deste concelho.
De acordo com o gráfico seguinte, é possível verificar que a maioria das empresas
sedeadas no município de Vendas Novas desenvolve as suas actividades no sector
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terciário, representando 65% do total de empresas. Quanto ao sector da
indústria, este apresenta 256 empresas sedeadas em Vendas Novas, seguindose por fim o sector da agricultura com 165 empresas.

Gráfico 32 | Empresas com sede
no município de acordo com o
sector de actividade - 2006
Fonte: INE, Anuário Estatístico da
Região Alentejo 2006

Serviços de Apoio aos Agentes Económicos
Enquanto serviços oferecidos no concelho de Vendas Novas ao tecido
empresarial, temos a destacar a existência de um gabinete de apoio ao
desenvolvimento económico, cujas funções passam por:
- coordenação das candidaturas do Município a diferentes programas
comunitários e nacionais;
- organização de eventos promocionais do tecido empresarial do concelho e
da região;
- prestação de informações a potenciais investidores e/ou investidores
existentes sobre sistemas de incentivos e condições de acolhimento de empresas
no concelho.
De referir ainda a implementação do FAME – Fundo de Apoio às Micro-Empresas
que se tem revelado num instrumento de elevado interesse para o financiamento
de pequenos investimentos por parte das micro e pequenas empresas.
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Município de Viana do Alentejo

Território
O concelho de Viana do Alentejo ocupa uma área de 393,23
Km², que corresponde a 5,3% do Distrito de Évora, e tem
uma população de 5.615 habitantes, o que representa 3,2%
da população residente neste distrito. Deste concelho fazem
parte 3 freguesias, sendo estas a freguesia de Alcáçovas,
freguesia de Aguiar e a freguesia de Viana do Alentejo. Este
última é ainda a sede concelhia.
Situada no coração do Alentejo Central, os seus concelhos
limítrofes pertencem ao Distrito de Évora - Montemor-oNovo, Évora e Portel, ao Distrito de Beja - Alvito, e ao
Distrito de Setúbal - Alcácer do Sal.
Com um relevo pouco acidentado, o ponto mais alto do
concelho, situa-se na Serra de Viana do Alentejo – o
Pincarinho de São Vicente, com 374 metros de altitude. Na
área envolvente próxima destaca-se a altitude de 364 metros
da aldeia de São Bartolomeu do Outeiro, que pertence ao
concelho de Portel.

População
O concelho de Viana do Alentejo apresentava, em 2001,
uma população residente na ordem dos 5.615 efectivos
populacionais, detendo uma densidade populacional de
13,99 habitantes por km2. Esta densidade populacional é
relativamente baixa, encontrando-se a população residente
presente essencialmente em 2 das 3 freguesias do concelho:
Viana do Alentejo e Alcáçovas.
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Quadro 36 | População residente
em 2001
Fonte: INE, Censos 2001

Ao nível da população, temos ainda a indicar a presença de uma taxa de
desemprego feminino alta, característica esta existente no geral da região
Alentejo.
Por outro lado, verifica-se ainda uma taxa de analfabetismo relativamente
elevada, embora também ela enquadrada no que são os valores médios da
região Alentejo.
Em termos de envelhecimento populacional, o concelho de Viana do Alentejo
apresenta um envelhecimento acentuado. De acordo com dados do INE de
2006, o índice de envelhecimento populacional neste concelho era de 175,2. A
dinâmica demográfica revela ainda que a esperança média de vida cada vez é
maior, e por outro, a taxa de nascimentos indica um défice cada vez maior no
número de jovens.

Quadro 37 | Indicadores
Demográficos
Fonte: INE, Anuário
Estatístico da Região Alentejo 2006
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No que diz respeito ao nível de escolarização da população residente do concelho,
denota-se que grande parte dos indivíduos tem apenas o 1.º ciclo do ensino básico.
Denote-se também o número elevado de população que não possui ainda qualquer
nível de instrução.

Gráfico 33 | Nível de instrução da
População residente
Fonte: INE, Censos 2001

Quanto à população activa, esta encontra-se empregada essencialmente no sector
terciário, com trabalhos ligados aos serviços e comércio. De destacar que é neste
sector em que a empregabilidade feminina é mais alta que a masculina. Nos restantes
dois sectores, verificam-se mais homens empregados que mulheres.

Quadro 38 | Trabalhadores por conta
de outrem segundo os sectores de
actividade
Fonte: INE, Anuário Estatístico da
Região Alentejo 2006
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Actividade Económica
Ao nível das actividades económicas, e tendo em conta a população activa nos
vários sectores de actividade, destaca-se naturalmente o sector terciário, com
42% da população activa, seguindo-se os sectores primário e secundário com
35% e 23%, respectivamente. O sector terciário é igualmente o mais importante
ao nível do volume de negócios, com 47%, e ao nível do total de empresas com
sede no concelho, com 39%.
A importância do sector primário está ligada principalmente ao cultivo de cereais
(trigo, aveia e cevada), às áreas de olival e de sobreiral e às explorações pecuárias,
particularmente de gado bovino e ovino. Em relação ao sector secundário,
destacam-se os sub-sectores da indústria transformadora, que representa 69%
do volume de negócios e 62% da população activa do sector, e o sub-sector da
construção e obras públicas, com 57% do número de empresas do sector da
indústria. Ao nível do sector terciário, destaque para o comércio a retalho com
82% do volume de negócios, 62% das empresas e 58% da população
empregada.
Encontram-se sediadas no concelho cerca de 315 empresas pertencentes, na
sua maioria, ao sector secundário e terciário. A estrutura da grande maioria das
empresas é essencialmente familiar. Sendo a Câmara Municipal a principal entidade empregadora, são poucas as empresas com mais de 10 trabalhadores.
Temos ainda a indicar o facto de proliferarem as pequenas empresas comerciais
e os estabelecimentos de restauração e bebidas.
De referir que, ao nível da actividade industrial do concelho de Viana do Alentejo,
esta apresenta uma estrutura diferenciada nas duas freguesias com maior incidência de unidades industriais:
- na freguesia de Viana do Alentejo predomina a indústria metalúrgica, a indústria de transformação de madeiras e a construção civil;
- na freguesia de Alcáçovas observa-se uma indústria ligada essencialmente aos
ramos agro-alimentar e alimentar.
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A localização das unidades industriais concentra-se essencialmente nas duas zonas
industriais de Alcáçovas e Viana do Alentejo.
No que diz respeito aos produtos de qualidade característicos do concelho, temos:
- o queijo alentejano, produzido em todas as freguesias do concelho;
- os enchidos produzidos na freguesia de Alcáçovas;
- os produtos derivados do pimentão – massa de pimentão, também de Alcáçovas;
- os doces e compotas de Viana do Alentejo e de Alcáçovas;
- o pão e os bolos de fabricados em Alcáçovas e Viana do Alentejo.
No artesanato, o concelho caracteriza-se ainda pela importância da produção dos
seguintes produtos:
- os chocalhos de Alcáçovas;
- a cerâmica de Viana do Alentejo.
Para além destes produtos que são imagem de marca do concelho, quer a nível
nacional quer a nível internacional, importa ainda referir o Turismo Rural, que é uma
actividade em expansão, tanto no que se refere à quantidade como à qualidade da
oferta.

Infra-estruturas e equipamentos
No que se refere aos equipamentos e infra-estruturas existentes no concelho de
Viana do Alentejo, importa destacar o conjunto de equipamentos de apoio à
população existentes. Como se poderá denotar, este revela-se num concelho onde
estão presentes diversas valências em resposta a necessidades ligadas à saúde,
desporto, cultura e educação da população residente.
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Quadro 39 | Infra-estruturas de
Saúde
Fonte: INE, Carta de Equipamentos e
Serviços de apoio à População, 2003

Quadro 40 | Estabelecimentos de
Ensino
Fonte: INE, Anuário Estatístico
da Região Alentejo 2006

Quadro 41 | Equipamentos Sociais
Fonte: INE, Carta de Equipamentos e
Serviços de apoio à População, 2003

Quadro 42 | Equipamentos de
Desporto
Fonte: INE, Carta de Equipamentos e
Serviços de apoio à População, 2003

Quadro 43 | Equipamentos de
Cultura e Lazer
Fonte: INE, Carta de Equipamentos e
Serviços de apoio à População, 2003
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Dos diversos equipamentos e infra-estruturas existentes no município de Viana do
Alentejo, destaque para o número de escolas dos diversos ensinos, manifestando
uma desconcentração da sua distribuição pelas várias freguesias, não se confinando
à sede de concelho. Contudo, quanto mais elevado o grau de ensino, menor o número
de equipamentos de ensino, aumentando assim a sua concentração na freguesia de
Viana do Alentejo.

Serviços de Apoio aos Agentes Económicos
No concelho de Viana do Alentejo existe um Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico (GADE) dinamizado pela Câmara Municipal de Viana do Alentejo e
duas Zonas Industriais nas freguesias de Viana do Alentejo e de Alcáçovas.
Nas Zonas Industriais os lotes encontram-se todos atribuídos. No entanto está já a
decorrer o processo de revisão do Plano Director Municipal que prevê o aumento
da área destinada à instalação de empresas, de modo a incentivar o desenvolvimento económico do concelho.
Com o objectivo de incentivar a dinamização das empresas do concelho foi criado o
FAME – Fundo de Apoio às Pequenas Empresas do Concelho de Viana do Alentejo
que permite aos empresários o acesso ao financiamento de projectos até 100% do
investimento elegível num montante que pode ir até ao limite máximo de 45 000 €,
sendo:
a)20% disponibilizado pela Autarquia na forma de subsidio reembolsável sem juros;
b)80% disponibilizado pelo Banco Espírito Santo.
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6. SISTEMAS DE INCENTIVO
6.1. Enquadramento Estratégico:
o QREN 2007-2013

Encontra-se actualmente em vigor o Quadro de Referência Estratégico Nacional
2007-2013, onde estão inseridos programas operacionais de âmbito regional e
programas operacionais de índole temática.
Em termos nacionais, o QREN enquadra-se no desígnio estratégico da qualificação
da população portuguesa através da valorização do conhecimento, da ciência, da
tecnologia e da inovação. O que se pretende é valorizar competências escolares,
profissionais, técnicas, entre outras, promovendo um nível elevado e sustentado de
desenvolvimento económico e socio-cultural e de qualificação territorial, num quadro
de valorização da igualdade de oportunidades. O alcance de metas traçadas sob esta
estratégia é assegurado através da concretização, com o apoio dos Fundos Estruturais
e do Fundo de Coesão, de três grandes Agendas Operacionais Temáticas. Estas
incidem sobre três domínios essenciais de intervenção, sendo eles o potencial
humano, os factores de competitividade da economia e a valorização do território.
Desta forma, no que se refere à Agenda Operacional para o Potencial Humano, esta
possuiu um conjunto de intervenções que visam a promoção das qualificações
escolares e profissionais da população, bem como a promoção do emprego e da
inclusão social, e ainda o desenvolvimento de condições para a valorização da
igualdade de género e da cidadania plena. Enquanto vertentes de intervenção desta
agenda, temos a destacar:
•A Qualificação Inicial;
•Adaptabilidade e Aprendizagem ao Longo da Vida;
•Gestão e Aperfeiçoamento Profissional;
•Formação Avançada para a Competitividade;
•Apoio ao Empreendedorismo e à Transição para a Vida Activa;
•Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social;
•Promoção da Igualdade de Género.
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A segunda agenda, a Agenda Operacional para os Factores de Competitividade,
encerra em si intervenções que visam estimular a qualificação do tecido
produtivo, por via da inovação, do desenvolvimento tecnológico e do estímulo
do empreendedorismo, e da melhoria das diversas componentes da envolvente
da actividade empresarial. Os seus principais vectores de intervenção são:
•Estímulos à Produção do Conhecimento e Desenvolvimento Tecnológico;
•Incentivos à Inovação e Renovação do Modelo Empresarial e do Padrão de
Especialização;
•Instrumentos de Engenharia Financeira para o Financiamento e Partilha de
Risco na Inovação;
•Intervenções Integradas para a Redução dos Custos Públicos de Contexto;
•Acções Colectivas de Desenvolvimento Empresarial;
•Estímulos ao Desenvolvimento da Sociedade da Informação;
•Redes e Infra-estruturas de Apoio à Competitividade Regional;
•Acções Integradas de Valorização Económica dos Territórios menos
Competitivos.
Por fim, temos a Agenda Operacional para a Valorização do Território. Esta visa
dotar o país e as suas regiões de melhores condições de atractividade para o
investimento produtivo e de condições de vida para as populações. Abrange
assim intervenções de natureza infra-estrutural e de dotação de equipamentos
essenciais à qualificação dos territórios e ao reforço da coesão económica, social
e territorial. Os seus principais domínios de intervenção baseiam-se em:
– Reforço da Conectividade Internacional, das Acessibilidades e da Mobilidade;
– Protecção e Valorização do Ambiente;
– Política de Cidades;
– Redes de Infra-estruturas e Equipamentos para a Coesão Territorial e Social.
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A concretização destas três Agendas Temáticas é levada a cabo nos vários Programas
Operacionais, nunca deixando de perder de vista os princípios orientadores assumidos
pelo QREN: princípios da concentração, selectividade, viabilidade económica e
sustentabilidade financeira, coesão e valorização territoriais e da gestão e
monitorização estratégica.
Face a isto, apresentam-se então os seguintes programas operacionais:
- Programas Operacionais Temáticos
•Programa Operacional do Potencial Humano (POPH) – (co-financiamento FSE)
•Programa Operacional Factores de Competitividade (POFC) – (co-financiamento
FEDER)
•Programa Operacional de Valorização do Território (POVT) – (FEDER e Fundo de
Coesão)
- Programas Operacionais Regionais do Continente
•Programa Operacional Regional do Norte
•Programa Operacional Regional do Centro
•Programa Operacional Regional de Lisboa
•Programa Operacional Regional do Alentejo
•Programa Operacional Regional do Algarve
- Programas Operacionais das regiões Autónomas
•PROCONVERGENCIA - Programa Operacional dos Açores para a Convergência
•PRO-EMPREGO - Programa Operacional do FSE para a R.A. dos Açores
•INTERVIR + - Programa Operacional de Valorização do Potencial Económico e
Coesão Territorial da RAM
•RUMOS - Programa Operacional de Valorização do Potencial Humano e Coesão
Social da RAM
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- Programas Operacionais de Cooperação territorial
•Transfronteiriça (Portugal-Espanha e Bacia do Mediterrâneo),
•Transnacional (Espaço Atlântico, Sudoeste Europeu, Mediterrâneo e MadeiraAçores-Canárias),
• Inter-regional e de Redes de Cooperação Inter-regional
No que visa os sistemas de incentivo direccionados para apoio ao tecido
empresarial, destacam-se os incentivos apoiados pelo Programa Operacional
Factores de Competitividade e pelo Programa Operacional Regional do Alentejo
2007-2013, mas também incentivos apoiados pelo Estado Português.
Em última instância, deseja-se, através dos incentivos, apoiar as empresas
nacionais e/ou regionais a darem um salto qualitativo no tipo de produção dos
seus serviços e/ou produtos, na abrangência dos mercados de actuação, entre
outros factores que elevem o tecido empresarial a um patamar de
competitividade internacional. É pois importante ter em mente a capacidade
competitiva da economia regional/nacional, verificando-se actualmente a
existência de sistemas de incentivo direccionados para a I&D, internacionalização,
entre outros.
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6.2. Sistemas de Incentivo para
o Tecido Empresarial
6.2.1. Factores de Competitividade
Encontram-se actualmente em funcionamento sistemas de incentivo financeiro para
iniciativas empresariais a nível nacional. Ao abrigo do Programa Operacional Factores
de Competitividade e do Programa Operacional Regional do Alentejo, estes sistemas
de incentivos têm como objectivo fulcral possibilitar um apoio financeiro directo à
realização de investimentos produtivos e/ou imateriais. Estes investimentos terão
de ser realizados com vista à promoção da competitividade e da inovação no interior
das empresas, sendo que os apoios financeiros poderão estar associados a prémios
de realização. Em consequência deste enquadramento, os incentivos financeiros
alocados aos projectos empresariais poderão, desta forma, ser reembolsáveis ou
não.
Com vista a uma efectiva introdução de factores de inovação e competitividade,
estão actualmente considerados os seguintes sistemas:
- Sistemas de incentivos à investigação e desenvolvimento tecnológico nas empresas,
- Sistema de incentivos à inovação,
- Sistema de incentivos à qualificação e internacionalização de PMEs.
A constituição destes sistemas de incentivos está orientada para apoiar o tecido
empresarial a dar um passo qualitativo no mercado global. Deseja-se, pois, apoiar as
empresas na absorção de factores de competitividade que as induzam a patamares
económicos de relevância em termos nacionais e internacionais.
Seguidamente caracterizamos cada um dos sistemas de incentivos em pormenor,
tendo para tal sido criadas fichas de caracterização permitindo desta forma uma
melhor abordagem à informação.
É importante ressalvar o facto destes sistemas possuírem prazos próprios para
abertura de candidaturas, assim como um conjunto de pressupostos que terão
sempre de ser tomados em consideração.
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SI I&DT - Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento
Tecnológico nas Empresas
Âmbito
Projectos de investigação e desenvolvimento tecnológico (I&DT) e de
demonstração tecnológica, individuais ou em co-promoção, liderados por
empresas ou, no caso de projectos de I&DT Colectiva, promovidos por
associações empresariais representando os interesses e necessidades de um
conjunto significativo de empresas.
Intervém igualmente, ao nível da criação e reforço de competências internas
de I&DT e da valorização de I&DT.
Objectivos
. Intensificar o esforço empresarial nacional de I&DT;
. Criar novos conhecimentos com vista ao aumento da competitividade das .
empresas;
. Promover a inserção das empresas em redes internacionais de conhecimento,
estimulando a criação e endogeneização de novos conhecimentos indutores de
novas oportunidades económicas;
. Promover a cooperação e o desenvolvimento de projectos de I&DT entre as
empresas e as entidades do SCT;
. Estimular a demonstração, experimentação tecnológica, a disseminação e a
transferência de tecnologia para o sector empresarial.
Beneficiários
. Empresas;
. Entidades do SCT (Sistema Científico e Tecnológico);
. Associações empresariais (no caso de projectos de I&DT Colectiva).
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Sectores de Actividade
1. A definir nos Avisos de Abertura dos Concursos, sendo em termos genéricos
elegíveis as seguintes CAE do projecto:
Indústria: Divisões da CAE 10 a 37
Comércio: Divisões da CAE 50 a 52 (só para PME)
Serviços: Divisões da CAE 72, 73, 74 e 90; Grupos da CAE 921 e 925; Classes da
CAE 01410, 02012 e 02020
Turismo: Grupos da CAE 551, 552, 553, 554, 633 e 771; Actividades declaradas de
interesse para o Turismo que se insiram nas Classes/Subclasses 9232, 9233, 92342,
9261, 9262, 9272, 93041 e 93042
Energia: Divisões da CAE 40 (só produção)
Transportes e Logística: Grupos da CAE 602, 622, 631, 632 e 634
2. Em casos devidamente fundamentados e a título excepcional, o Órgão de Gestão
pode considerar como objecto de apoio projectos de investimento incluídos noutros
sectores de actividade.
3. No âmbito de Estratégias de Eficiência Colectiva podem, ainda, ser considerados
outros sectores de actividade, a estabelecer no respectivo Regulamento Específico.
Tipologia de Projectos
I&DT Empresas
Projectos que envolvam actividades de investigação industrial e/ou de
desenvolvimento experimental, conducentes à criação de novos produtos, processos
ou sistemas, ou à introdução de melhorias significativas em produtos, processos ou
sistemas existentes, de acordo com as seguintes modalidades:
. Projecto Individual - Projecto realizado por uma empresa;
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. Projectos em Co-Promoção - Projectos realizados em parceria entre
empresas ou entre estas e entidades do SCT, as quais, em resultado da
complementaridade de competências ou de interesses comuns no
aproveitamento de resultados de actividades de I&DT, se associam para
potenciarem sinergias ou partilharem custos e riscos, sendo esta parceria
formalizada através de um contrato de consórcio e coordenada por uma
empresa;
. Projectos Mobilizadores - Projectos mobilizadores de capacidades e
competências científicas e tecnológicas, com elevado conteúdo tecnológico e
de inovação e com impactes significativos a nível multisectorial, regional, cluster,
pólo de competitividade e tecnologia ou da consolidação das cadeias de valor
de determinados sectores de actividade e da introdução de novas competências
em áreas estratégicas de conhecimento, visando uma efectiva transferência do
conhecimento e valorização dos resultados de I&DT junto das empresas,
realizados em co-promoção entre empresas e entidades do SCT;
. Vale I&DT - Vale concedido a PME para aquisição de serviços de I&DT a
entidades do SCT qualificadas para o efeito, através da atribuição de um crédito
junto destes Organismos.
. I&DT Colectiva - Projectos promovidos por associações empresariais que
resultam da identificação de problemas e necessidades de I&DT partilhados
por um conjunto significativo de empresas, designadamente ao nível de um
determinado sector, cluster, pólo de competitividade e tecnologia ou região,
sendo os resultados largamente disseminados pelas empresas dos agregados
em causa.
As empresas alvo estão representadas num Comité de Acompanhamento
composto no mínimo por 5 entidades que, através de uma intervenção articulada,
colaboram com o promotor na caracterização do problema, na identificação de
necessidades, no acompanhamento da realização do projecto e na validação
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dos resultados. As actividades de I&DT a desenvolver são contratadas a entidades
do SCT e/ou empresas com a necessária capacidade tecnológica, através de concurso,
devendo a associação empresarial promover uma ampla disseminação dos resultados
alcançados, tendo em vista a sua endogeneização e valorização pelas empresas alvo.
Criação e Reforço de Competências Internas de I&DT
. Núcleos de I&DT - Projectos promovidos por empresas PME, visando
desenvolver na empresa de forma sustentada competências internas de I&DT e de
gestão da inovação, através da criação de unidades estruturadas com características
de permanência e dedicadas exclusivamente a actividades de I&DT;
. Centros de I&DT - Promovidos por empresas que já desenvolvem de forma
contínua e estruturada actividades de I&DT, visando o aumento do esforço de I&DT
para além das linhas de investigação quotidianas normais da empresa.
Valorização de I&DT
. Projectos Demonstradores - Projectos promovidos por empresas, que, partindo
de actividades de I&D concluídas com sucesso, visam a divulgação e demonstração
a nível nacional ou internacional de novas tecnologias sob a forma de novos produtos,
processos ou serviços inovadores, no sentido de evidenciar, perante um público
especializado e em situação real, as vantagens económicas e técnicas das novas
soluções que se pretendem difundir.
Candidaturas
1. A apresentação de candidaturas ao SI I&DT, processa-se através de concursos,
cujos Avisos de Abertura são definidos e divulgados pelos Órgãos de Gestão, através
dos seus respectivos sítios na Internet e no Portal “Incentivos às Empresas”.
2. A abertura dos concursos será objecto de programação anual a aprovar por
Despacho Conjunto do Ministro da Economia e Inovação e do Ministro do Ambiente,
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional
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3. No caso de Projectos de I&DT Colectiva, a apresentação de candidaturas é
precedida de uma fase de pré-qualificação, podendo também ser adoptada esta
metodologia no caso de Projectos Mobilizadores, em termos a definir no Aviso
de Abertura do concurso em causa.
1.As candidaturas são enviadas pela Internet através de formulário electrónico
disponível no site “Incentivos às Empresas”.
Fases de Candidatura em 2008
1º Semestre

2º Semestre

SI I&DT
1) Vale I&DT (Qualificação de Entidades SCT)

15-02-2008 a 14-04-2008

2) Vale I&D

02-05-2008 a 16-06-2008

15-09-2008 a 31-10-2008

3) I&D Colectiva (Pré-Qualificação)

15-04-2008 a 16-06-2008

01-09-2008 a 15-10-2008

4) Projectos Mobilizadores

02-06-2008 a 30-09-2008

5) Projectos Demonstradores

03-03-2008 a 30-04-2008

15-10-2008-15-12-2008

6) Núcleos e Centros de I&DT

17-03-2008 a 15-05-2008

03-11-2008 a 16-01-2009

7) Projectos Individuais

17-03-2008 a 15-05-2008

03-11-2008 a 16-01-2009

8) Projectos em Co-promoção

03-04-2008 a 30-05-2008

03-11-2008 a 16-01-2009

SI Inovação - Sistema de Incentivos à Inovação
Âmbito
Apoio a projectos de investimento de inovação produtiva promovidos por
empresas, a título individual ou em cooperação.
Objectivos
. Promover a inovação no tecido empresarial, pela via da produção de novos
bens, serviços e processos que suportem a sua progressão na cadeia de
valor;
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. Reforçar a orientação das empresas para os mercados internacionais;
. Estimular o empreendedorismo qualificado e o investimento estruturante em novas
áreas com potencial crescimento.
Beneficiários
. Empresas
Sectores de Actividade
1. A definir nos Avisos de Abertura dos Concursos, sendo em termos genéricos
elegíveis as seguintes CAE do projecto:
Indústria: Divisões da CAE 10 a 37
Comércio: Divisões da CAE 50 a 52 (só para PME)
Serviços: Divisões da CAE 72, 73, 74 e 90; Grupos da CAE 921 e 925 e classe
9231; Subclasses da CAE 01410, 02012 e 02020
Turismo: Grupos da CAE 551, 552, 553, 554, 633 e 771; Actividades declaradas de
interesse para o Turismo que se insiram nas Classes/ subclasses da CAE 9232, 9233,
92342, 9261, 9262, 9272, 93041 e 93042
Energia: Divisões da CAE 40 (só produção)
Transportes e Logística: Grupos da CAE 602, 622, 631, 632 e 634
2. Em casos devidamente fundamentados e a título excepcional, o Órgão de Gestão
pode considerar como objecto de apoio projectos de investimento incluídos noutros
sectores de actividade.
3. No âmbito de Estratégias de Eficiência Colectiva podem, ainda, ser considerados
outros sectores de actividade, a estabelecer no respectivo Regulamento Específico.
4. O apoio a projectos pertencentes a sectores sujeitos a restrições comunitárias
específicas em matéria de auxílios estatais devem respeitar os enquadramentos
comunitários aplicáveis.
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Candidaturas
1. A apresentação de candidaturas processa-se através de concursos (à excepção
dos Projectos de Regime Especial e de Projectos de Interesse Estratégico).
2. As candidaturas são enviadas pela Internet através de formulário electrónico
disponível no Site “Incentivos às Empresas”.
3. Os Avisos de Abertura são divulgados para além dos meios legais
estabelecidos, através dos sítios na Internet dos Órgãos de Gestão e no Portal
”Incentivos às Empresas”.
Natureza do Incentivo
Incentivo reembolsável. No caso de despesas elegíveis com formação de recursos
humanos, o incentivo é não reembolsável.
Taxas Máximas de Incentivo
Taxa base máxima
35%

Majorações
Tipo de Empresa

10 p.p. a atribuir a Médias Empresas, à excepção de
projectos com despesa elegível superior a 50 milhões
de euros e de projectos do sector dos transportes.
20 p.p. a atribuir a Pequenas Empresas, à excepção de
projectos com despesa elegível superior a 50 milhões
de euros e de projectos do sector dos transportes.

Tipo de Estratégia

10 p.p a atribuir aos projectos de Inovação Produtiva e
desde que inseridos em estratégias de eficiência colectiva
de base territorial ou sectorial.

Empreendorismo
Feminino ou Jovem

10 p.p. a atribuir aos projectos de empreendedorismo
feminino ou jovem, mediante parecer positivo,
respectivamente, da Comissão de Cidadania e da
Igualdade de Género e do Instituto Português da
Juventude.

O incentivo global não poderá exceder as taxas máximas, expressas em
Equivalente Subvenção Bruta (ESB), excepto os apoios aos investimentos com
formação de recursos humanos.
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Projectos de interesse estratégico para a economia nacional ou de
determinada região
No caso dos projectos de interesse estratégico para a economia nacional ou de
determinada região, os apoios a conceder poderão ultrapassar os limites referidos,
a título excepcional e em casos devidamente justificados, desde que observadas as
taxas máximas em ESB previstas no mapa de auxílios regionais.
Projectos do Regime Especial
São todos aqueles que se revelem de especial interesse para a economia nacional
pelo seu efeito estruturante para o desenvolvimento, diversificação e
internacionalização da economia portuguesa, e/ou de sectores de actividade, regiões
e áreas consideradas estratégicas. Os projectos devem corresponder a uma despesa
mínima elegível de 25 milhões de euros e são sujeitos a um processo negocial
específico precedido da obtenção de pré-vinculação do Órgão de Gestão quanto ao
incentivo máximo a conceder, em contrapartida da obtenção de metas económicas
e obrigações adicionais, a assegurar pelos promotores no âmbito do correspondente
contrato de concessão de incentivos. A título excepcional e em casos devidamente
justificados, podem ultrapassar as taxas máximas de incentivo fixadas, desde que
observadas as taxas máximas constantes do Anexo ao Decreto-Lei N.º 287/2007.
Critérios de Selecção
1. Os projectos são avaliados através do indicador de Mérito do Projecto (MP), em
função de um conjunto de critérios de selecção, e com base em metodologia de
cálculo definida no Aviso de Abertura de concurso.
2. Os critérios de selecção são fixados em Despacho do Ministro da Economia e da
Inovação e do Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento Regional.
3. Dada a natureza de Concurso do processo de selecção dos projectos, estes são
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seleccionados com base na lista ordenada por ordem decrescente em função
do Mérito do Projecto (MP) e, em caso de igualdade, em função da data de
entrada da candidatura, até ao limite orçamental definido no Aviso de Abertura
do concurso.
Projectos do Regime Especial
Estes projectos devem ainda demonstrar a relevância do seu interesse para a
economia nacional e o seu efeito estruturante, através dos seguintes critérios
de selecção adicionais:
- Contributo do projecto para a inovação tecnológica ou protecção do ambiente;
- Efeito de arrastamento em actividades a montante e a jusante, principalmente
nas PME;
- Impacte no desenvolvimento da região de implantação;
- Interesse estratégico para a economia portuguesa;
Condições de Elegibilidade (Do Promotor)
1. Encontrar-se legalmente constituído;
2. Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da respectiva actividade;
3. Possuir a situação regularizada face à administração fiscal, à segurança social
e às entidades pagadoras dos incentivos;
4. Possuir ou assegurar os recursos humanos e físicos necessários ao
desenvolvimento do projecto;
5. Dispor de contabilizada organizada;
6. Apresentar uma situação económico-financeira equilibrada através
do cumprimento de um rácio de autonomia financeira não inferior a
0,25;
7. Indicar um responsável do projecto pertencente à entidade
promotora;
8. Cumprir, quando existam investimentos em formação profissional,
todas as regras a definir em diploma específico.
(A bold, condições a reportar à data da candidatura.)
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Condições de Elegibilidade (Do Projecto)
1. Ter início, em termos de execução física, em momento posterior à data da
candidatura ou da decisão de concessão de incentivos, respeitando o normativo
aplicável;
2. Apresentar viabilidade económico-financeira e, quando aplicável, ser financiado
adequadamente por capitais próprios;
3. Manter afectos à respectiva actividade os activos respeitantes ao investimento
apoiado, bem como a localização geográfica definida no projecto, durante o período
de vigência do contrato de incentivos, no mínimo, durante 5 anos após o
encerramento do projecto, no caso de empresa não PME e, no mínimo, durante 3
anos, no caso de PME;
4. Não incluir despesas anteriores à data da notificação da aprovação prévia de
concessão de incentivos, à excepção dos adiantamentos para sinalização, relacionados
com o projecto, até ao valor de 50% do custo de cada aquisição, e das despesas
relativas aos estudos prévios, desde que realizados há menos de um ano;
5. Demonstrar que se encontram asseguradas as fontes de financiamento, incluindo
o financiamento da despesa elegível em 25%por capitais próprios;
6. No que respeita aos projectos de arquitectura ou às memórias descritivas do
investimento, quando exigíveis legalmente, encontrarem-se previamente aprovados;
7. Ser previamente declarado de interesse para o turismo para as actividades incluídas
nas classes 9232, 9233, 9261, 9262 e 9272 e nas subclasses 92342, 93041 e 93042
da CAE;
8 . Ter uma duração máxima de execução de dois anos, excepto em casos
devidamente justificados;
9. Corresponder a uma despesa mínima elegível de 150.000 euros;
10. Apresentar viabilidade económico-financeira e contribuir para a melhoria da
competitividade da empresa promotora;
11. Ser sustentado por uma análise estratégica da empresa que identifique as áreas
de competitividade críticas para o negócio em que se insere, diagnostique a situação
da empresa nestas áreas críticas e fundamente as opções de investimento
consideradas na candidatura;
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12. Demonstrar, quando integrar acções de formação profissional, que o
projecto formativo se revela coerente e consonante com os objectivos do
projecto e cumpre os normativos a definir em diploma específico.
Projectos com despesa elegível superior a 50 milhões de euros
No caso destes projectos, deve ainda ser apresentada informação adicional, de
acordo com orientação a divulgar pelos Órgãos de Gestão, contendo
designadamente demonstração do efeito de incentivo e análise de custobeneficio que avalie numa base incremental todos os impactos do projecto,
nomeadamente ao nível financeiro, económico, social e ambiental.
Projectos de eficiência colectiva
Os projectos enquadrados em estratégias de eficiência colectiva deverão ainda
cumprir as condições definidas em diploma autónomo, da iniciativa conjunta do
membro do Governo responsável pela área da economia e inovação e do
membro do Governo responsável pela área do desenvolvimento regional.
Despesas Elegíveis
Activo Fixo Corpóreo:
1. Aquisição de máquinas e equipamentos directamente relacionados com o
desenvolvimento do projecto, designadamente nas áreas da gestão, da produção,
da comercialização e marketing, das comunicações, da logística, do design, da
qualidade, da segurança e saúde, do controlo laboratorial, da eficiência energética
e do ambiente, em particular os de tratamento e/ou valorização de águas
residuais e emissões para a atmosfera, valorização, tratamento ou destino final
de resíduos, redução de ruído para o exterior e de introdução de tecnologias
eco-eficientes para a utilização sustentável de recursos naturais;
2. Aquisição de equipamentos informáticos relacionados com o
desenvolvimento do projecto;
3. Instalação de sistemas energéticos para consumo próprio utilizando fontes
renováveis de energia;
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4. Software standard e específico, relacionado com o desenvolvimento do projecto.
Activo Fixo Incorpóreo, constituído por transferência de tecnologia através da
aquisição de direitos de patentes, licenças, “saber-fazer” ou conhecimentos técnicos
não protegidos por patente, sendo que no caso de empresas não PME estas despesas
não poderão exceder 50% das despesas elegíveis do projecto.
Outras Despesas:
1. Despesas com a intervenção de técnicos oficiais de contas ou revisores oficiais
de contas;
2. Estudos, diagnósticos, auditorias, planos de marketing e projectos de arquitectura
e de engenharia, associados ao projecto de investimento;
3. Investimentos na área de eficiência energética e energias renováveis,
nomeadamente assistência técnica, auditorias energéticas, testes e ensaios;
4. Custos associados aos pedidos de Direitos de Propriedade Industrial,
designadamente taxas, pesquisas ao estado da técnica, anuidades e honorários de
consultoria em matéria de Propriedade Industrial;
5. Despesas relacionadas com a promoção internacional, designadamente alugueres
de equipamentos e espaço de exposição, contratação de serviços especializados,
deslocações e alojamento e aquisição de informação e documentação especifica
relacionadas com a promoção internacional que se enquadrem no âmbito das
seguintes acções:
i) Acções de prospecção e presença em mercados externos, designadamente
prospecção de mercados, participação em concursos internacionais, participação
em certames internacionais nos mercados externos, acções de promoção e contacto
directo com a procura internacional;
ii) Acções de promoção e marketing internacional, designadamente concepção e
elaboração de material promocional e informativo e concepção de programas de
marketing internacional.
6. Despesas associadas a investimentos de conciliação da vida profissional com a
vida familiar e pessoal, bem como os custos associados à implementação de Planos
de Igualdade;
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7. Despesas inerentes à certificação de sistemas, produtos e serviços,
nomeadamente, despesas com a entidade certificadora, assistência técnica
específica, ensaios e dispositivos de medição e monitorização, calibrações,
bibliografia e acções de divulgação;
8. Despesas inerentes ao desenvolvimento de sistemas de gestão pela qualidade
total e à participação em prémios nacionais e internacionais;
9. Implementação de sistemas de planeamento e controlo;
10. Despesas inerentes à obtenção do rótulo ecológico e à certificação e
marcação de produtos;
11. Despesas com a criação e desenvolvimento de insígnias, marcas e colecções
próprias;
12. Registo inicial de domínios e fees associados à domiciliação da aplicação em
entidade externa, adesão a marketplaces e outras plataformas electrónicas,
criação e publicação de catálogos electrónicos de produtos e serviços, bem
como a inclusão e ou catalogação;
13. Investimentos em formação de recursos humanos no âmbito do projecto,
a definir em diploma específico.
NOTA 1 - Apenas são considerados elegíveis os valores declarados pelo
promotor até ao limite dos custos médios de mercado.
NOTA 2 - Para determinação do valor das despesas elegíveis comparticipáveis,
é deduzido o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) sempre que o promotor
seja sujeito passivo desse imposto e possa exercer o direito à respectiva dedução.
Projectos de Criação de Empresas
Para estes projectos são ainda considerados elegíveis os custos, por um período
até vinte e quatro meses, com a contratação de um máximo de dois novos
quadros técnicos a integrar por empresa, com nível de qualificação igual ou
superior a IV, necessários à implementação do projecto.
Projectos de Turismo e de Eficiência Colectiva
Os projectos deste sector, em casos devidamente justificados, e os projectos
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enquadrados em estratégias de eficiência colectiva de criação, modernização,
requalificação, racionalização ou reestruturação de empresas, podem ainda incluir,
como despesas elegíveis a construção de edifícios, obras de remodelação e outras
construções, desde que directamente relacionadas com o exercício da actividade,
assim como a aquisição de material circulante que se traduza em si mesmo numa
actividade de animação declarada de interesse para o Turismo.
Projectos de remodelação ou ampliação de empreendimentos turísticos
explorados em parte em regime de direito de habitação periódica
Neste tipo de projectos só são comparticipáveis as despesas de investimento
correspondentes às unidades de alojamento não exploradas segundo aquele regime,
e, na proporção dessa afectação, as despesas de investimento relativas às partes
comuns dos empreendimentos.
Despesas Não Elegíveis
1. Aquisição de terrenos;
2. Compra de imóveis;
3. Construção ou obras de adaptação de edifícios, à excepção dos projectos do
turismo e dos enquadrados em estratégias de eficiência colectiva;
4. Trespasses e direitos de utilização de espaços;
5. Aquisição de veículos automóveis e outro material de transporte, à excepção da
que se traduza, em si mesma numa actividade de animação declarada de interesse
para o turismo;
6. Aquisição de aeronaves e outro material aeronáutico;
7. Aquisição de bens em estado de uso;
8. Juros durante o período de realização do investimento;
9. Fundo de maneio;
10. Trabalhos da empresa para ela própria, excepto para projectos que visem
actividades de I&D nas empresas;
11. Publicidade corrente;
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12. Transacções entre entidades participantes nos projectos;
13. Despesas de funcionamento da entidade promotora relacionadas com
actividades de tipo periódico ou contínuo;
14. Despesas referentes a investimentos directos no estrangeiro que visem a
aquisição ou constituição de sociedades ligadas à criação ou funcionamento de
redes de distribuição no exterior.
Modelo de Gestão
1. Intervêm na Gestão do Sistema de Incentivos à Inovação:
i) Os Órgãos de Gestão, entidades que asseguram a abertura de concursos, a
decisão final sobre a concessão dos incentivos, o seu controlo e o seu
financiamento;
ii) Comissão de Selecção, que emite parecer sobre as aberturas de concursos,
e sobre as propostas de decisão de financiamento;
iii) Os Organismos Técnicos, entidades que asseguram a análise dos projectos,
a contratação dos incentivos e o controlo e acompanhamento da sua execução,
bem como a interlocução com o promotor;
iv) As Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, entidades que
asseguram a apreciação do mérito do projecto em termos do seu contributo
para a competitividade regional e para a coesão económica territorial.
2. Para investimentos localizados nas regiões Norte, Centro e Alentejo, quando
estão em causa fundos estruturais o Órgão de Gestão competente é:
i) Órgão de Gestão de cada um dos Programas Operacionais Regionais, para
projectos realizados por micro ou pequenas empresas;
ii) Órgão de Gestão do Programa Operacional Factores de Competitividade,
para os projectos realizados por empresas de média ou grande dimensão.
3. Para os investimentos localizados nas regiões de Lisboa e Algarve, quando
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estão em causa fundos estruturais, o Órgão de Gestão competente é a respectiva
Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional.
4. Organismos Técnicos
- Para os projectos de investimento nacional ou estrangeiro, cujo valor seja igual ou
superior a 25 milhões de euros ou da iniciativa de empresas com facturação anual
consolidada superior a 75 milhões de euros ou de entidades não empresariais com
orçamento anual superior a 40 milhões de euros – Agência para o Investimento e
Comércio Externo de Portugal E.P.E. (AICEP E.P.E.);
- Para os restantes projectos na área do Turismo – Instituto do Turismo de Portugal,
I.P. (Turismo de Portugal, I.P.);
- Para os restantes projectos – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e
à Inovação, I.P. (IAPMEI).
Processo de Decisão
1. O Organismo Técnico assume a coordenação dos contactos com o promotor, e
envia ao Órgão de Gestão competente, no prazo máximo de 50 dias úteis, incluindo
o período de eventuais esclarecimentos complementares, a contar da data de
encerramento de cada concurso, parecer sobre as candidaturas.
2. No prazo máximo de 10 dias úteis a contar da data de encerramento do concurso
o Organismo Técnico comunica ao promotor o resultado da pré avaliação do projecto
face às condições gerais de enquadramento, sem prejuízo do cumprimento de outras
condições e do resultado final de uma verificação detalhada da sua elegibilidade,
bem como da hierarquização a estabelecer.
3. No decorrer da avaliação das candidaturas podem ser solicitados ao promotor,
de uma única vez, esclarecimentos complementares, a prestar no prazo de 10 dias
úteis, decorridos os quais a ausência de resposta significará a desistência da
candidatura.
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4. O Órgão de Gestão competente submete à apreciação da Comissão de
Selecção a proposta de decisão suportada nos pareceres emitidos pelos
Organismos Técnicos.
5. O Órgão de Gestão competente decide a atribuição do incentivo, sendo o
promotor notificado da decisão que recaiu sobre a candidatura no prazo máximo
de 70 dias úteis após a data de encerramento de cada concurso.
6. Nas situações definidas pelas Comissões de Coordenação Ministerial e nos
termos por elas fixados, as decisões dos Órgãos de Gestão referidas no ponto
anterior carecem de homologação Ministerial.
7. Os promotores de projectos não apoiados, podem apresentar alegações
contrárias no prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data da notificação
estabelecida em 5.
8. Um projecto não apoiado que, em resultado da reapreciação da candidatura
nos termos do número anterior, venha a obter uma pontuação que teria
permitido a sua inclusão no conjunto dos projectos seleccionados, será
considerado seleccionado e apoiado no âmbito do concurso a que se candidatou.
NOTA - Quando estiverem reunidas condições técnicas para tal, são utilizados
meios de comunicação electrónicos nas diferentes fases do processo de decisão,
bem como nas fases de contratualização dos incentivos e de acompanhamento,
avaliação e controlo.
Obrigações dos Beneficiários
1. Os bens e serviços adquiridos no âmbito do projecto apoiado não podem,
durante o período de vigência do contrato, ser afectos a outras finalidades,
nem locados, alienados ou por qualquer modo onerados, no todo ou em parte,
sem prévia autorização do Órgão de Gestão;
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2. Permitir o acesso aos locais de realização do investimento e das acções, e àqueles
onde se encontrem os elementos e documentos necessários ao processo de
acompanhamento, avaliação e controlo;
3. Executar o projecto nos termos e prazos fixados no contrato;
4. Demonstrar o cumprimento das obrigações legais, designadamente as fiscais e
para com a Segurança Social;
5. Disponibilizar, nos prazos estabelecidos, os elementos que lhe forem solicitados
pelas entidades com competências para o acompanhamento, avaliação de resultados
e impactes, controlo e auditoria;
6. Comunicar ao Organismo Técnico as alterações ou ocorrências relevantes que
ponham em causa os pressupostos relativos à aprovação do projecto;
7. Manter as condições legais necessárias ao exercício da respectiva actividade,
nomeadamente possuir situação regularizada em termos de licenciamento ou ter
instruído adequadamente o processo de licenciamento junto das entidades
competentes, até ao encerramento do projecto;
8. Manter a situação regularizada perante a entidade pagadora do incentivo;
9. Manter a contabilidade organizada de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade
ou outra regulamentação aplicável;
10. Apresentar a certificação legal de contas por um revisor oficial de contas (ROC),
no caso de projectos com despesa elegível total superior a 500 mil euros;
11. Manter na entidade beneficiária, devidamente organizado em dossier, todos os
documentos susceptíveis de comprovar as informações, declarações prestadas no
âmbito do projecto e de fundamentar as opções de investimentos apresentadas,
bem como todos os documentos comprovativos da realização das despesas de
investimento, o qual poderá ser consultado a qualquer momento pelos Organismos
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intervenientes no processo de análise, acompanhamento e fiscalização dos
projectos, sendo que no caso de projectos financiados com fundos estruturais,
este dossier tem de ser mantido até três anos após a data de encerramento do
respectivo Programa financiador;
12. Quando aplicável, cumprir os normativos legais em matéria de contratação
pública relativamente à execução dos projectos;
13. Publicitar os apoios recebidos nos termos da regulamentação aplicável.
Candidatura
Fases de Candidatura em 2008
1º Semestre

2º Semestre

SI INOVAÇÃO
1) Projectos de Inovação

10-03-2008 a 23-05-2008

15-10-2008 a 31-12-2008

2) Projectos de Empreendedorismo

10-03-2008 a 23-05-2008

15-10-2008 a 31-12-2008

SI Qualificação PME - Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de
PME

Âmbito
Apoio a projectos de investimento promovidos por empresas, a título individual
ou em cooperação, bem como por entidades públicas, associações empresariais
ou entidades do Sistema Cientifico e Tecnológico (SCT) direccionados para a
intervenção nas PME, tendo em vista a inovação, modernização e
internacionalização, através da utilização de factores dinâmicos da
competitividade.
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Objectivos
Promoção da competitividade das empresas através do aumento da produtividade,
da flexibilidade e da capacidade de resposta e presença activa das PME no mercado
global.
Beneficiários
1. Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica;
2. Entidades públicas com competências especificas em politicas públicas dirigidas
às PME, associações que com aquelas entidades tenham estabelecido parcerias para
a prossecução de políticas públicas, associações empresariais e entidades do SCT,
no caso dos projectos conjuntos.
Sectores de Actividade
1. A definir nos Avisos de Abertura dos Concursos, sendo em termos genéricos
elegíveis as seguintes CAE do projecto:
Indústria: Divisões da CAE 10 a 37
Comércio: Divisões da CAE 50 a 52 (só para PME)
Serviços: Divisões da CAE 72, 73, 74 e 90; Grupos da CAE 921 e 925; Classes da
CAE 01410, 02012 e 02020
Turismo: Grupos da CAE 551, 552, 553, 554, 633 e 771; Actividades declaradas de
interesse para o Turismo que se insiram nas Classes/ subclasses 9232, 9233, 92342,
9261, 9262, 9272, 93041 e 93042
Energia: Divisões da CAE 40 (só produção)
Transportes e Logística: Grupos da CAE 602, 622, 631, 632 e 634
2. Em casos devidamente fundamentados e em função da sua dimensão estratégica,
o Órgão de Gestão pode considerar como objecto de apoio projectos de
investimento incluídos noutros sectores de actividade.
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3. No âmbito de Estratégias de Eficiência Colectiva podem, ainda, ser
considerados outros sectores de actividade, a estabelecer no respectivo
Regulamento Específico.
4. O apoio a projectos pertencentes a sectores sujeitos a restrições comunitárias
específicas em matéria de auxílios estatais devem respeitar os enquadramentos
comunitários aplicáveis.
Tipologias de Investimento
Propriedade Industrial– Formulação de pedidos de patentes, modelos de
utilidade e desenhos ou modelos, nacionais, no estrangeiro pela via directa nas
administrações nacionais, comunitários, europeus e internacionais;
Criação, Moda & Design– Criação de marcas, insígnias e colecções próprias
e melhoria das capacidades de moda e design;
Desenvolvimento e Engenharia de Produtos, Serviços e Processos–
Melhoria das capacidades de desenvolvimento de produtos, processos e serviços,
designadamente pela criação ou reforço das capacidades laboratoriais;
Organização e Gestão e Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)Introdução de novos modelos ou novas filosofias de organização do trabalho,
reforço das capacidades de gestão, introdução de TIC, redesenho e melhorias
de Layout, acções de Benchmarking;
Qualidade– Certificação, no âmbito do Sistema Português da Qualidade (SPQ),
de sistemas de gestão da qualidade, certificação de produtos e serviços com
obtenção de marcas bem como a implementação de sistemas de gestão pela
qualidade total;
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Ambiente– Investimentos associados a controlo de emissões, auditorias ambientais,
gestão de resíduos, redução de ruído, gestão eficiente de água, introdução de
tecnologias eco-eficientes, bem como certificação, no âmbito do SPQ, de sistemas
de gestão ambiental, obtenção do rotulo ecológico, Sistema de Eco-Gestão e
Auditoria (EMAS);
Inovação– Investimentos associados à aquisição de serviços de consultoria e de
apoio à inovação bem como à certificação, no âmbito do SPQ, de sistemas de gestão
da investigação, desenvolvimento e inovação (IDI);
Diversificação e Eficiência Energética– Aumento da eficiência energética e
diversificação das fontes de energia com base na utilização de recursos renováveis;
Economia Digital- Criação e/ou adequação da infra-estrutura interna de suporte
com vista à inserção da PME na Economia Digital e à melhoria dos modelos de
negócios com base numa presença mais efectiva na economia digital que permitam
a concretização de processos de negócios desmaterializados com clientes e
fornecedores através da utilização das TIC;
Comercialização e Marketing– Reforço das capacidades de comercialização,
marketing, distribuição e logística;
Internacionalização– Conhecimento de mercados, desenvolvimento e promoção
internacional de marcas, prospecção, e presença em mercados internacionais, com
exclusão da criação de redes de comercialização no exterior, e promoção e marketing
internacional;
Responsabilidade Social e Segurança e Saúde no Trabalho- Investimentos de
melhoria das condições de higiene, segurança e saúde no trabalho, bem como na
certificação de sistemas de gestão da responsabilidade social, de sistemas de gestão
da segurança alimentar, de sistemas de gestão de recursos humanos e de sistemas
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de gestão da segurança e saúde no trabalho, no âmbito do SPQ;
Igualdade de Oportunidades– Definição e implementação de planos de
igualdade com contributos efectivos para a conciliação da vida profissional com
a vida familiar, bem como a facilitação do mercado de trabalho inclusivo.
As tipologias de investimento elegíveis são fixadas pelo respectivo Aviso de
Abertura de Concurso.
Cada projecto pode assumir uma ou mais das supracitadas tipologias, quando
previsto no respectivo Aviso de Abertura de Concurso
Tipo de Projectos
Projecto Individual – Projecto apresentado a título individual por uma PME;
Projecto Conjunto – Projecto apresentado por uma entidade pública, uma
associação empresarial ou uma entidade do SCT que, com o apoio de entidades
contratadas, desenvolve um programa estruturado de intervenção num conjunto
de PME, observando as condições expressas no Anexo A;
Projecto de Cooperação – Projecto apresentado por uma PME ou consórcio
liderado por PME, que se proponha desenvolver um projecto de cooperação
inter empresarial;
Projecto Simplificado de Inovação – Projecto apresentado por uma PME
para aquisição de serviços de consultoria e de apoio à inovação a entidades do
SCT, qualificadas para o efeito, com base na atribuição de um crédito junto
destas entidades.
Cada Aviso de Abertura de Concurso fixa as modalidades de projecto aceites.
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Fases de Candidatura em 2008
1º Semestre

2º Semestre

SI Qualificação de PME
1) Vale Inovação (Qualificação de Entidades do SCT)

15-02-2008 a 14-03-2008

2) Vale Inovação

02-05-2008 a 16-06-2008

15-02-2008 a 31-10-2008

3) Projectos Individuais

15-02-2008 a 16-04-2008

15-09-2008 a 14-11-2008

4) Projectos Conjuntos (outras tipologias)

15-02-2008 a 16-04-2008

15-09-2008 a 14-11-2008

5) Projectos Conjuntos (Internacionalização)
6) Projectos em Cooperação

15-09-2008 a 14-11-2008
15-02-2008 a 16-04-2008

15-09-2008 a 14-11-2008

6.2.2. Programa FINICIA
No contexto dos sistemas de incentivos actuais, o Programa FINICIA destaca-se
pelo conjunto de instrumentos de capital e dívida direccionados às necessidades de
financiamento de iniciativas empresariais. Este programa, da responsabilidade do
IAPMEI com os demais parceiros regionais e nacionais, tem como objectivo fulcral
possibilitar o acesso ao capital de risco e à garantia mútua por parte de empresas de
pequena dimensão (Micro e PMEs). Em termos concretos, o FINICIA centra-se
num conjunto de instrumentos financeiros direccionados para apoiar o
desenvolvimento da actividade das empresas.
Este programa foi constituído com recursos ao Fundo de Sindicação de Capital de
Risco e ao Fundo de Contragarantia Mútua, capitalizados ambos com dotações do
PRIME. Estes tratam-se pois dos instrumentos de natureza pública que suportam o
Programa FINICIA, tendo ainda recorrido a outras entidades públicas e privadas no
sentido de se acertarem complementaridades necessárias, dada a natureza deste
programa. Assim, enquadram-se ainda, na constituição do FINICIA, as Entidades
Especializadas de Capital de Risco, as Sociedades de Garantia Mútua e as Instituições
de Crédito.
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O FINICIA encontra-se dividido em três eixos, os quais passaremos a abordar
um a um. Para tal, foram também aqui constituídas fichas de caracterização que
possibilitam uma melhor apreensão das características do programa.
Uma vez mais apelamos para a importância dos pressupostos e regras de cada
eixo, à luz dos quais são analisados os processos de candidatura das empresas.
Programa FINICIA
EIXO I – Projectos de Forte Conteúdo de Inovação
Objectivos
Apoiar de forma substancial o financiamento de projectos empresariais com
elevada componente de Inovação.
Destinatários
PME, desde que desenvolvam projectos inovadores
Condições de acesso dos Promotores Beneficiários
Os promotores do projecto deverão obter sempre o envolvimento de uma
EECR - Entidades Especializadas de Capital de Risco, protocolada com o FSCR
- Fundo de Sindicação de Capital de Risco e de uma IC - Instituição de Crédito
no caso do projecto também contemplar financiamento com capital alheio.
A EECR (e a SGM – Sociedade de Garantia Mútua no caso do financiamento
contemplar crédito) deverá obter sempre uma declaração que certifique o
carácter inovador do projecto, emitida por:
. IAPMEI [Estatuto IAPMEI INOVAÇÃO] – Para projectos Inovadores no âmbito
da Bolsa de Ideias e Meios (BIM) do IAPMEI, do Programa Dínamo e de outros,
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nomeadamente dos que vierem a ser considerados no âmbito do Plano Tecnológico;
. AdI – Para projectos aos quais seja atribuído o estatuto NEST.
Os projectos que, para além de capital próprio, integrem capital alheio no seu
financiamento, deverão assegurar que os financiamentos têm maturidade superior a 3
anos e não ultrapassam 30% do investimento.
Condições de acesso dos Projectos
Investimentos até 2,5 milhões de Euros.
Financiamento e Risco
Financiamento do
Investimento
%

Financiador

15%

Capital
próprio do
promotor

85%

Operadores
Capital de
Risco

Partilha do Risco do
Financiamento

Mais Valias

Promotor
21% do Risco Total é assumido
pelas EECR (Entidades
Especializadas de Capital de
Risco)

Mais-Valias dos Operadores
Capital de Risco

64% do Risco Total é partilhado
entre a EECR (Entidades
Especializadas de Capital de
Risco) e o FSCR (Fundo de
Sindicação de Capital de Risco)

Transferência para o Promotor
das Mais-Valias geradas por
15% do investimento de capital

Critérios de Selecção
Os projectos são seleccionados com base na valorização dos seguintes critérios:
1. Critério A – grau de abrangência do projecto face às rubricas de despesa definidas
nas alíneas a. a f., calculado da seguinte forma:
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A = [(Número de rubricas abrangidas pelo projecto)/7]x100
Sendo apenas consideradas para este efeito as rubricas que correspondam a
pelo menos 5% do investimento elegível do projecto.
2. Critério B - criação de postos de trabalho, classificada da seguinte forma:
Pontos:
. Zero postos de trabalho ... 0
. Um posto de trabalho ... 50
. Dois postos de trabalho ... 65
. Três postos de trabalho ... 80
. Quatro postos de trabalho ... 100
Sendo a criação líquida de postos de trabalho calculada através da diferença
entre os postos de trabalho existentes até ao final do ano de conclusão do
projecto e o maior dos valores de postos de trabalho existente no final dos dois
últimos anos anteriores ao da candidatura.
3. Critério C - rendibilidade bruta das vendas no ano anterior ao da candidatura,
calculada da seguinte forma:
C=[(V-CMMC)/V]x100
em que:
V - vendas de produtos e de mercadorias;
CMMC - custo das mercadorias e matérias consumidas;
Sendo a pontuação deste critério nula quando não exista pelo menos um
exercício fiscal.
A pontuação final (PF) do projecto é calculada através da seguinte fórmula:
PF=0,60A+0,20B+0,20C
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Programa FINICIA
EIXO II – Negócios Emergentes de Pequena Escala
MICRO CAPITAL DE RISCO
Objectivos
. Assegurar o financiamento de pequenos projectos de investimento, através de
estruturas adequadas de financiamento por capital próprio e por capital alheio.
. Colmatar a falha de mercado de financiamento na fase Early Stage e visa desenvolver
redes de parceria, envolvendo agentes e investidores que configurem o sector
informal de Capital de Risco
Tipologia de Projectos
Financiamento por Capital Próprio – instrumento orientado para o financiamento
de investimentos associados ao arranque de empresas, pretendendo-se facilitar a
concretização de ideias seleccionadas no âmbito de iniciativas de fomento do espírito
empreendedor, em particular as oriundas do meio académico
Destinatários
Iniciativas Start-up oriundas do meio académico
Acesso
O financiamento integralmente suportado em Capital Próprio está optimizado para
investimentos até 50 mil euros, em que os promotores, directamente ou através de
investidores (incubadoras, universidades, Business Angels) com eles relacionados
apenas devem mobilizar, um mínimo, 10% do mesmo.
Caso o investimento seja superior a 50 mil euros, os promotores, directamente ou
através de investidores (incubadoras, universidades, Business Angels) com eles
relacionados, devem mobilizar o restante financiamento, não sendo enquadrados
projectos de investimento global superior a 100 mil euros.
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1ª Fase: Start Up/Arranque:
a. As ideias de negócio ou projectos deverão ser apresentados à BIM (Bolsa de
Ideias e de Meios) do IAPMEI ou a Entidades Dinamizadoras que estejam
protocoladas com a PME Capital (ou outra EECR);
b.Apresentação de um Plano de Negócios que aponte para a viabilidade
económico-financeira das ideias de negócio ou pequenos projectos.
c.As ideias seleccionadas que se candidatarem à BIM do IAPMEI e que não
tenham ainda um Plano de Negócios estruturado poderão vir a beneficiar de
uma comparticipação até 5.000 euros para suportar os custos da sua elaboração.
d.O Plano de Negócios deve ser avaliado favoravelmente pela Entidade
Dinamizadora que participará no processo de decisão sobre a concessão do
financiamento.
e.Utilização exclusiva de capital próprio para financiamento do arranque do
projecto.
f.O promotor, em articulação com a Entidade Dinamizadora, deverá indicar a
entidade responsável pelo acompanhamento que o deverá apoiar na componente
de gestão do negócio.
g.Refira-se que anualmente serão divulgados os elementos relevantes da
concretização empresarial das ideias apoiadas (vendas, resultados, emprego,
exportação, etc.) e proceder-se-á à apreciação do desempenho das Entidades
Dinamizadoras.

2ª Fase: Start Up/Crescimento:
a.Desde que o Plano de Negócios tenha sido genericamente cumprido, na fase
de arranque, e haja perspectivas de crescimento, o IAPMEI poderá, em caso de
forte conteúdo inovador, certificar a empresa para que o esforço de investimento
possa ser suportado pelos mecanismos de financiamento previstos no Eixo I.
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Financiamento
Financiamento do
Investimento
%

Financiador

10%

Capital
próprio do
promotor

90%
(limite de
45 mil
euros)

Fundo de
Capital de
Risco (FCR)

Participação no fundo

Participação da Entidades Especializadas de Capital
de Risco
Co-financiamento por parte do FSCR (Fundo de
Sindicação de Capital de Risco) em 70%

Programa FINICIA
EIXO II – Negócios Emergentes de Pequena Escala
MICRO-CRÉDITO
Objectivos
Assegurar o financiamento de pequenos projectos de investimento, através de
estruturas adequadas de financiamento por capital próprio e por capital alheio.
Tipologia de Projectos
Financiamento por Capital Alheio – Financiamento bancário suportado por garantia
mútua e contragarantido por fundos públicos.
Destinatários
Microempresas até 9 trabalhadores
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Acesso
a.As Micro Empresas poderão aceder ao Micro Crédito dirigindo-se
directamente a uma Instituição de Crédito ou a uma Sociedade de Garantia
Mútua para apresentarem o seu pedido de financiamento.
b.Caberá à Instituição de Crédito e à Sociedade de Garantia Mútua efectuar a
avaliação do risco e só em caso de concessão do Micro Crédito é que será
automaticamente accionado o mecanismo de contragarantia. Para a emissão da
garantia, as Micro Empresas deverão aderir ao sistema mutualista tornando-se
accionistas de uma Sociedade de Garantia Mútua.
c.Aplica-se a financiamentos bancários até 25.000€
Financiamento e Risco
Financiamento do
Investimento

Garantias Máximas

Financiamento
bancário de médio/
longo prazo (mais de
3 anos) até 25.000
euros

75% do financiamento
bancário é garantido
por uma Sociedade de
Garantia Mútua

Contragarantias
máximas
-80% contragarantido
pelo FCGM (Fundo de
Contragarantia Mútuo)

Programa FINICIA
EIXO III – Iniciativas Empresariais de Interesse Regional
FAME
Objectivos
Proporcionar mecanismos de financiamento que respondam às necessidades
de investimento em empresas de dimensão reduzida (Micro e Pequenas
Empresas) e com actividade essencialmente de âmbito local.

145

146

Rede de GADE’S do Distrito de Évora

Destinatários
Micro e PMEs
Características
O FAME aplica-se a áreas geográficas de carácter concelhio, e a projectos de
investimentos nos sectores da Indústria, Comércio, Turismo, Construção e Serviços.
Os montantes de financiamento do FAME são garantidos em 20% pela Câmara
Municipal e 80% pelo Banco, dos quais 75% são garantidos pela Sociedade de
Garantia Mútua. Ao montante garantido pela Câmara não é aplicada qualquer taxa
de juro.
Tendo por base a taxa Euribor a 180 dias, o spread a aplicar pelo Banco à parcela de
financiamento referente a responsabilidades de capital por este assumidas é de 1,25%,
sem encargos adicionais nomeadamente de comissões ou arredondamentos à taxa
de juro.
Os investimentos a realizar por empresas já constituídas e em actividade serão
apoiados pelo Fundo em até 100% das despesas definidas, com um limite máximo
de acordo com os valores definidos por cada município. Nos casos de projectos
com investimentos a realizar para a criação de empresas, poderão ser apoiados pelo
Fundo até 85%.
O financiamento a conceder pelo Fundo terá um período de reembolso mínimo de
3 anos, e um máximo de 6 anos, com o máximo de 1 ano de carência de capital.
A utilização do financiamento deverá, em regra, ser efectuada até 6 meses após a
data de contratação.
As amortizações e juros serão pagos mensalmente.
A decisão acerca de cada pedido de financiamento é tomada em conjunto por todos
os parceiros envolvidos/entidades subscritoras.
Tipologia de Projectos
São apoiados investimentos que contribuam para o reforço da competitividade
e/ou diferenciação empresarial a nível concelhio. As despesas elegíveis passam
a ser de acordo com a análise dos diversos parceiros.
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Condições de Acesso das Empresas
. Estarem constituídas e registadas nos termos da legislação em vigor ou
comprometerem-se a cumprir este requisito até à data de assinatura do contrato
de financiamento;
. Disporem ou passarem a dispor de contabilidade organizada de acordo com o
POC;
. Cumprirem as condições legais necessárias ao exercício da actividade,
nomeadamente ter a situação regularizada em matéria de licenciamento;
. Apresentarem a sua situação económico-financeira equilibrada;
. Não terem e não terem tido incidentes não justificados junto de quaisquer
instituições financeiras;
. Possuírem a situação regularizada face à Administração Fiscal, à Segurança
Social e às entidades financiadoras do Fundo;
. Terem estabelecimento estável no concelho;
. Comprometerem-se a manter afecto à respectiva actividade o investimento a
realizar, bem como a manter a localização geográfica no concelho, pelo período
do contrato de financiamento.
Condições de elegibilidade dos projectos
. Terem viabilidade técnica, económica e financeira;
. Efectuarem o investimento objecto de financiamento pelo Fundo no
concelho;
. Não terem iniciado o investimento há mais de 90 dias antes de apresentação
do pedido de financiamento pelo Fundo;
. No caso de serem previstas obras de remodelação e/ou adaptação,
apresentarem com o pedido de apoio, o licenciamento das mesmas, ou certidão
de isenção do licenciamento, emitido pela Câmara Municipal
. Apresentarem características inovadoras ou de certa forma diferenciadoras
face às empresas instaladas no concelho ou na região.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em jeito de conclusão, este estudo visou proceder a uma caracterização socioeconómica dos concelhos que fazem parte integrante da Rede de GADE’s do Distrito
de Évora, com recurso à contextualização no âmbito da realidade regional.
Esta caracterização revela-se essencial a serviços municipais como os Gabinetes de
Apoio ao Desenvolvimento Económico dado que estes devem deter um
conhecimento privilegiado da situação do concelho, do seu posicionamento face ao
contexto sub-regional e regional, dos diferentes serviços e infra-estruturas de apoio
às empresas e aos cidadãos, em áreas tão diversificadas como lazer, a cultura, o
desporto, o património natural e edificado e os serviços de apoio social às populações.
Por outro lado, este diagnóstico possibilita a detecção de lacunas que podem vir a
ser supridas pela actividade desenvolvida pelos municípios. Por fim, este estudo
apresenta como benefício o benchmarking entre os diferentes concelhos e destes
com a sub-região, o que se traduz na detecção de boas práticas que podem ser
implementadas nos seus próprios territórios.
Os conteúdos veiculados por este estudo permitem aos técnicos dos diferentes
GADE’s deter um conhecimento global das principais valências, potencialidades e
aspectos a melhorar no seu concelho e restantes concelhos que integram a rede, o
que constitui um factor determinante do sucesso da sua actividade destinada ao
suporte ao tecido empresarial. Também aqui fica bem patente a posição relativa de
cada concelho face ao contexto e à envolvente sub-regional e regional, bem como
são disponibilizadas um conjunto de fichas informativas que apoiarão o trabalho dos
técnicos no encaminhamento de empreendedores e empresários aos diferentes
Sistemas de Incentivos que estão ao seu dispor até 2013 com a implementação do
Quadro de Referência Estratégico Nacional – QREN.
Efectivamente, foi possível constatar, ao longo deste estudo, que todos os concelhos
que integram a rede de GADE do Distrito de Évora se posicionam de forma
semelhante face à realidade regional no que aos indicadores de índole demográfica
dizem respeito. Verificam-se nestes concelhos, como é do conhecimento geral,
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situações ligadas a um desemprego marcadamente feminino, a taxas de
escolaridade da população ainda relativamente baixas bem como a uma
empregabilidade centrada fundamentalmente na área dos serviços.
No entanto, cada concelho possui um conjunto de características intrínsecas
que os tornam, por si só, individuais em termos de potencialidades e de
elementos que constituem pontos de atractividade específicos. Cada concelho
diferencia-se dos concelhos vizinhos por características próprias ligadas a
questões como o artesanato, a predominância de uma actividade económica de
sucesso ou até mesmo ao património cultural do concelho.
Por outro lado, relevam desta caracterização preocupações genuínas com a
dinamização económica local assente na criação de infra-estruturas e
equipamentos destinados à instalação de empresas, assim como na criação de
serviços, instrumentos e condições de excepção ligados à promoção e apoio
do tecido empresarial.
Desta forma, é fundamental destacar a aposta dos municípios na criação dos
Gabinetes de Apoio ao Desenvolvimento Económico no seio das próprias
autarquias, assim como na implementação do instrumento financeiro FAME –
Fundo de Apoio às Micro Empresas, enquanto respostas às necessidades de
apoio ao tecido empresarial existente ou emergente.
Esta preocupação com o dinamismo económico reflecte-se também na
especialização económica que cada concelho tem apostado ao nível da promoção
e/ou desenvolvimento de produtos ou serviços de qualidade. A promoção de
sectores vitivinícolas ou agro-alimentares, a especialização em termos industriais
ligada a sectores como a cortiça ou as rochas ornamentais, são factos visíveis
nalguns dos indicadores económicos dos concelhos.
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A tradução do desenvolvimento económico com base em estratégias de
especialização na produção de bens ou serviços verifica-se no aumento de taxas de
empregabilidade e a atracção populacional para o interior dos concelhos, entre
outros. Assistimos desta forma a uma dinamização empresarial que é geradora de
riqueza, de novos postos de trabalho acarretando, consequentemente, melhorias
significativas na qualidade de vida das populações residentes.
Ao nível infra-estrutural, qualquer um dos concelhos analisados possui equipamentos
de base necessários para dar resposta às populações locais. Destes, destaque para
equipamentos escolares ao nível do pré-escolar, do ensino básico e do ensino
secundário.
Na área da saúde, a presença de um centro de saúde e extensões é também visível
nos municípios, assim como um conjunto de respostas de apoio social com a existência
de apoio domiciliário, lares de idosos, centros de dia, jardins de infância, entre outros.
Pese embora este nível de resposta estar aquém, algumas vezes, das necessidades
populacionais, denotam-se já estratégias de actuação que vão ao encontro de soluções
para apoio aos idosos, dado o envelhecimento populacional existente na grande
maioria destes municípios. Por outro lado, procura-se também apresentar soluções
na área de apoio à criança que propiciem, a médio prazo, ao aumento das taxas de
natalidade.
Em termos de cultura e desporto, denote-se a presença em todos os municípios
analisados de biblioteca e campos de jogos ou polidesportivos. A variação destes
equipamentos entre os vários municípios é maior. Contudo, cinema e teatro são
assegurados, em muitos dos casos, em salas multifuncionais de congressos ou nas
bibliotecas, quando o município não dispõe de equipamentos próprios para o efeito.
O desenvolvimento destes municípios é incrementado pelas suas características
intrínsecas, assim como pelo contexto envolvente. A riqueza do património natural
e cultural, a emergência do pólo de desenvolvimento na zona de influência de Alqueva,
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assim como a própria localização geográfica destes concelhos tendo em conta a
proximidade existente com a Área Metropolitana de Lisboa e a sua posição
geo-estratégica localizada no corredor central que liga Lisboa a Madrid,
potenciam a implementação de estratégias de desenvolvimento e promoção
territoriais.
Deste modo, torna-se cada vez mais importante a estes territórios promoverem
o seu desenvolvimento com base nas suas características diferenciadoras, que
lhes permitem ganhar vantagem competitiva face aos restantes. Ao passo que
nalguns é importante continuar a apostar nos produtos de qualidade, outros há
em que o sector industrial e de transformação ganha relevância no panorama
regional. Cada concelho detém potencialidades que são únicas e singulares e
que devem, cada vez mais, tornar-se a sua imagem de marca, para que possam
tornar-se, efectivamente, factores que promovem o seu desenvolvimento socioeconómico.
Estas características devem ser integradas numa lógica de rede, sendo que cada
concelho deve, cada vez mais, apostar no desenvolvimento de actividades em
parceria com os concelhos vizinhos, saber fazer recurso de pontos comuns de
modo a retirar daí mais valias para ambos, enfim, agir em rede.
Só assim o trabalho desenvolvido no quadro do projecto GADENET faz sentido.
Só desta forma os concelhos que integram o Distrito de Évora podem retirar
verdadeiras vantagens competitivas que lhes permitam potenciar o
desenvolvimento socio-económico dos seus concelhos e contribuir para a
construção de uma Região Alentejo mais desenvolvida e com melhores condições
de vida para os seus cidadãos.
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