
1

RELATÓRIO FINAL

JUN 2019

OFERTA QUALIFICADA, DIFERENCIADORA
E FACILITADORA NA CAPTAÇÃO 
DE NOVOS INVESTIMENTOS (N-INVEST)



PROJETO
Oferta Qualificada, Diferenciadora e Facilitadora na Captação de Novos Investimentos, sob a Marca N-invest by AEP

ENTIDADE BENEFICIÁRIA
AEP – Associação Empresarial de Portugal

COORDENAÇÃO DO PROJETO
 Paula Silvestre, AEP

AUTORIA
DG Consulting

José Miguel Pereira Gomes
Gerente | Economista
964 305 665
jgomes@dgconsulting.pt

Carla Susana Oliveira Duarte
Gerente | Relações Internacionais
914 179 307
cd@dgconsulting.pt

ANO
Junho 2019



3

ÍNDICE

Índice de Figuras
Pág. 4

Abreviaturas
Pág. 5

1
Sumário Executivo 

Pág. 6

 2
Objetivo do relatório
Pág. 6

 3
Enquadramento da 
problemática
Pág. 6

 4
Visão global da candidatura
Pág. 13

 5
Principais resultados
Pág. 22

 6
Conclusões e recomendações
Pág. 33

 7
Referências
Pág. 35

 8
Anexos
Pág. 36



4

ÍNDICE DE FIGURAS

 Figura 1
Modelo de desenvolvimento da Hélice Tríplice

Pág. 10

 Figura 2
Parques empresariais ao longo do tempo

Pág. 11

 Figura 3
Conexões entre OEs e OPs 20

Pág. 14

 Figura 4
Conexões entre Acs e OPs 24

Pág. 17

 Figura 5
Coerência interna das ações

Pág. 20

 Figura 6
Potenciais ações de estruturas futuras

Pág. 21

 Figura 7
Posicionamento das regiões nas dimensões

Pág. 23

 Figura 8
Posicionamento das AAE nas dimensões 

Pág. 23

 Figura 9
Posicionamento das AAE num referencial 

multidimensional

Pág. 24

 Figura 10
Mapeamento da classificação das AAEs por NUT III

Pág. 25

 Figura 11
Relatório de acessos à página N-Invest

Pág. 27

 Figura 12
Relatório de acessos à página N-Invest

Pág. 28

 Figura 13
Especialização económica

Pág. 29

 Figura 14
Mapa da Região Norte

Pág. 30

 Figura 15
Estratégia de desenvolvimento da Região do 

Norte

Pág. 31



5

ABREVIATURAS

AAE

Áreas de Acolhimento Empresarial

AAEs

plural de AAE

Açi

Ação i

Açs

plural de Ação

C&T

Ciência e Tecnologia

GAPI

Gabinete de Apoio ao Potencial Investidor

OEi

objetivo estratégico i

OEs

plural de OE

OPi

Objetivo operacional i

OPs

plural de OP 

PME

Pequena e Média Empresa

TIC

Tecnologias da informação e comunicação

EN-Invest

Entidade N-Invest que sustenta a continuidade do projeto
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Enquadramento  
da problemática

 3.1 O conceito e a diversidade  
das áreas de acolhimento empresarial

 3.2 A importância do ambiente 
empresarial

 3.3 O papel dos agentes indutores  
de inovação

 3.4 O exemplo dos parques 
tecnológicos

 1
Sumário executivo

 2
Objetivo do relatório

O Norte de Portugal apresenta um tecido empresarial 
composto maioritariamente por PMEs.

As Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) constituem-se, 
hoje, em elementos agregadores capazes de produzir a escala 
suficiente que permita às empresas competirem a nível nacional 
e internacional.

Por outro lado, num mundo global, o acesso rápido a 
informação estruturada é um fator determinante na decisão e 
implementação dos investimentos à escala regional.

Neste contexto, o projeto apresenta duas valências 
fundamentais:

\ 1. Disponibilização de informação.

\ 2. Estudar a criação de uma entidade que sustente a 
continuidade do Projeto.

Relativamente ao segundo conclui-se que existe espaço no 
ambiente empresarial para a existência de uma entidade que 
proceda à gestão integrada dos parques, contudo, ainda há um 
longo caminho a percorrer para a sua concretização prática. 
Entende-se, igualmente, que ao existir um interesse público 
subjacente à constituição da referida entidade, os poderes 
públicos regionais e setoriais são um importante parceiro na 
realização deste projeto no futuro.

O presente relatório tem por objetivo explicar o projeto 
nas suas componentes, refletir sobre os seus resultados e 
indicar, com base no conhecimento recolhido, um conjunto 
de recomendações que permitam a todos os stakeholders 
dar continuidade ao projeto e, nessa medida, promover o 
crescimento da atividade empresarial da Região Norte.
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O projeto foi construído em torno de 
dois eixos muito fortes, perfeitamente 
enquadrados no tempo:

1. No momento presente

promover um repositório de informação útil e permitir o 
conhecimento das potencialidades das AAEs no tecido 
empresarial da região norte de Portugal.

2. Preparar o futuro 

estudar a possibilidade de criação de uma entidade que 
sustente a continuidade do projeto, a sua tipologia e o seu 
enquadramento institucional.

Neste contexto, parece-nos útil uma abordagem 
prévia que permita o enquadramento da problemática 
que envolve as AAEs.

 3.1
O conceito e a diversidade das áreas de acolhimento 
empresarial

Uma AAE é, genericamente, definida como sendo um espaço 
estruturado para a localização de atividades económicas, 
com uma componente condominial, visando objetivos 
de micro-ordenamento do território e de uma adequada 
utilização do “solo industrial” (Silva, Almeida , & Silva, 
2008). Não obstante a definição de AAE ser consensual 
ela é, contudo, imprecisa, uma vez que abrange diversas 
tipologias: parques e ecoparques industriais; parques 
empresariais e parques de negócios; parques comerciais; 
parques tecnológicos; e parques de ciência e tecnologia. 
Cada um destes parques tem (ou deveria ter) o seu domínio 
de atuação com objetivos e metodologias perfeitamente 
definidas e distintas.

Em termos de AAE, a Região do Norte é caracterizada pela 
predominância de espaços de pequena dimensão, pela 
sua fragmentação territorial, fraca dotação infraestrutural, 
ausência de gestão profissional e falta de serviços 
partilhados prestados às empresas (Norte2020, 2017).

A fragmentação territorial justifica-se, em parte, pela 
diferenciação territorial das infraestruturas disponíveis 
(vias de comunicação, proximidade a portos marítimos e 
aeroportos, plataformas logísticas, entre outras), recursos 
naturais e humanos (disponibilidade de mão de obra, a sua 
qualificação), aquilo que se pode designar por ecossistema 
regional. O desenvolvimento das AAE precisa de estar 
em conexão com este ecossistema por forma a gerir as 
necessidades, as potencialidades e as expectativas 
de todos os stakeholders, com o objetivo de trocar 
conhecimento e oportunidades (Sartori, 2017).
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A importância do ambiente empresarial

O ambiente determina igualmente a atração ou a repulsa 
da atividade empresarial, ou seja, um fator determinante na 
relocalização das empresas. A teoria da localização foca 
na escolha de um espaço ideal e quais os determinantes da 
atratividade desse local para ser selecionado (fatores de 
atração ou de “pull”) e quais os que determinam o movimento 
em sentido contrário (fatores de expulsão ou de “push”).

É possível classificar em três tipos de teorias 
de localização  (Pellenbarg, van Wissen, & 
Dij, 2002):

A abordagem neoclássica 

Esta abordagem parte do ponto de vista da rentabilidade, 
do pressuposto da racionalidade e da informação perfeita. 
Neste cenário, é possível calcular o custo total relacionado 
com a localização, da mesma maneira que é possível calcular 
a sua receita. Partindo do pressuposto que uma empresa é 
capaz de obter lucro em qualquer local desde que as receitas 
totais excedam os custos totais, a subtração do resultado da 
localização permite separar um território em áreas lucrativas 
e áreas não rentáveis.

Numa situação de equilíbrio, relocação não é necessária. 
Contudo, tanto a empresa quanto o meio ambiente podem 
mudar ao longo tempo, o que pode ser influenciado 
quer por fatores internos (p. ex.: mudança de processo 
produtivo, necessidade de expansão da produção, etc), quer 
por fatores externos (alteração dos preços dos fatores, 
congestionamento), conduzindo a alterações das margens de 
lucro e das condicionantes do negócio. Como existem custos 
na deslocalização, a maioria das empresas tenderá a não 

ocupar o local “ótimo” de maximização do lucro, podendo, por 
esse motivo, ponderar essa deslocalização. Neste contexto, 
são os fatores de rentabilidade que enformam os fatores de 

“push” desencadeando a necessidade de relocação, e os de 
“pull” que captam o interesse da empresa num determinado 
local ou região.

Contudo, esta abordagem não tem em conta a dinâmica 
interna das empresas num contexto de informação imperfeita, 
e incerteza onde o comportamento de maximização do lucro 
poderá não ser o objetivo final.

A abordagem comportamental

A questão pode ser colocada do seguinte modo: Se existir uma 
variação reduzida das vantagens económicas proporcionada 
pelas condições oferecidas pelas regiões , significa que 
poderá haver um leque muito alargado de locais lucrativos 
para escolher, então, fatores não económicos ganham 
importância na explicação da relocação da empresa.

Mais do que os dois fatores “push &pull”, a decisão relocação 
pode ser o resultado possível de um ajustamento inserido 
num processo de mudança (reorganização ou estratégias de 
investimento). A decisão de mudar é, portanto, o resultado de 
um processo de decisão complexo. 
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Esta abordagem debruça-se sobre o processo de decisão 
das empresas, identificando cinco fases: (1) a decisão 
de relocalização ou não; (2) procura de localizações 
alternativas; (3) avaliação de locais alternativos; (4) escolha 
do novo local; (5) implementação e avaliação da decisão.

Além do processo de tomada de decisão, existem quatro 
elementos-chave na teoria da localização comportamental: 
(1) o papel da informação limitada, (2) a capacidade de usar a 
informação; (3) perceção e mapas mentais; e (4) incerteza.

Uma tentativa de sistematizar estes dois conjuntos de 
fatores surge com a matriz comportamental de localização 
(Pred, 1969), que procedeu à sua combinação. As empresas 
foram classificadas em duas dimensões, segundo o acesso à 
informação e a capacidade de a usar, por forma que as mais 
bem preparadas se aproximassem da localização ótima e as 
menos preparadas de locais menos rentáveis. Contudo, esta 
análise é mais conceptual do que empírica.

Uma outra abordagem consiste na perceção mental da 
dimensão geográfica (Pellenbarg P. , 1985), onde a limitação 
de informação, a capacidade limitada de usar a informação, 
a perceção e a incerteza levam a um grande viés espacial 
na tomada de decisões de relocação. Primeiro, locais mais 
distantes são menos conhecidos e, portanto, é provável que os 
locais mais próximos sejam escolhidos com maior frequência. 

Em segundo lugar, locais distantes são mais difíceis de 
imaginar do que lugares mais próximos. Terceiro, há um forte 
declínio de distância nos mapas mentais, o que, é claro, está 
relacionado, em parte, com a quantidade de informação, mas 
também com a perceção da atratividade do local. Por fim, as 
empresas enfrentam incertezas, não apenas porque possuem 
uma lacuna de conhecimento ou não conseguem digerir as 
informações disponíveis, mas também porque as decisões de 
investimento são baseadas em situações futuras que são, por 
definição, incertas.

Ao longo dos tempos, os defensores desta corrente de 
pensamento têm vindo a desenvolver um conjunto de motivos 
para os movimentos de “push&pull”. Os movimentos de 

“push” são originados por motivações internas (crescimento 
da empresa: espaço limitado de expansão na localização 
atual ou representatividade limitada da localização atual) e 
externas à empresa (acessibilidade limitada, deterioração do 
prédio, considerações ambientais, oferta limitada de mão-
de-obra ou altos custos de localização). Por outro lado, os 
movimentos de pull, circunscrevem-se aos fatores externos 
(disponibilidade de áreas com dimensão para acolher a 
empresa e as necessidades futuras de expansão, acessibilidade 
aos distribuidores, fornecedores, clientes, mercado de trabalho, 
representatividade, custos baixos, amenidades locais, como o 
mercado imobiliário, condições ambientais, etc).

A abordagem institucional

Esta abordagem entende que os processos económicos 
sobre a localização espacial são moldados principalmente 
pelas instituições, aspetos culturais e sistemas de valores da 
sociedade. Em outras palavras, a decisão não tem apenas 
em conta o comportamento da empresa, mas também para o 
contexto social e cultural em que esse comportamento está 
inserido.  Na sua vida quotidiana as empresas relacionam-se 
com um conjunto de agentes (distribuidores e fornecedores, 
autoridades locais, regionais ou nacionais, sindicatos, entre 
outros), sobre variadíssimos fatores determinantes do seu 
processo de produção (preços, salários, impostos, subsídios, 
infraestrutura e outros fatores-chave no da empresa), e adotam 
comportamentos diferenciados conforme a sua dimensão, 
grandes empresas tem maior poder de exercer influência sobre 
o ambiente que as rodeia, ao contrário, pequenas empresas 
geralmente têm que aceitar restrições impostas por esse 
ambiente (Hayter, 1997).
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O papel dos agentes indutores de inovação

Se atentar ao papel das políticas públicas, dos centros 
de conhecimento e das empresas, é possível constatar um 
conjunto de sinergias positivas favoráveis à transmissão do 
conhecimento e ao aparecimento da inovação em escala. 
Nos anos noventa, Henry Etzkowitz e Loet Leydesdorff 
desenvolveram e defenderam a abordagem da Tríplice 
Hélice, uma teoria que coloca a universidade como indutora 
das relações com as empresas e o governo como regulador 
e fomentador da atividade económica. As universidades são 
convidadas a deixar a sua “torre de marfim” e associarem 
o seu papel tradicional de centros de conhecimento e de 
pesquisa ao desenvolvimento económico. A par, os governos 
devem proporcionar os canais corretos de comunicação com 
o tecido empresarial.

O novo foco é baseado nas interações entre instituições 
de pesquisa fundamental2, “do lado da oferta”, e as 
empresas, obtendo-se fluxo de conhecimento nos dois 
sentidos: Academia - Empresa; Empresa -Academia. Os 
modelos de “impulso tecnológico” foram superados por 
modelos evolutivos de rede.  Com esta nova relação a 
ação dos três atores proporcionou a produção de novos 

conhecimentos, inovação tecnológica e desenvolvimento 
económico (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995). A participação 
dos diferentes agentes foi-se modificando ao longo do 
tempo: “no modelo I, o governo envolve a universidade e a 
indústria e direciona a relação entre eles; no modelo II, as 
três entidades apresentam-se com fronteiras claramente 
identificadas e sem áreas comuns de atuação; no modelo 
III, as instituições atuam de maneira sobreposta, gerando 
instituições híbridas pelas suas interfaces” (Sartori, 2017)3.  
Quando a essas “três hélices” se acrescenta a sociedade 
civil ao processo, obtemos o modelo de Quádrupla 
Hélice, em que as estratégias de desenvolvimento e de 
tomada de decisão que são compartilhadas entre os 
principais stakeholders, resultando em políticas socialmente 
responsáveis (Carayannis & Campbell, 2012).

Contudo, estas “hélices” não são os únicos fatores de 
desenvolvimento empresarial. Elas são determinantes, mas 
não suficientes, no contexto da formação de um ambiente 
empresarial mais favorável ou mais agreste. Em função desse 
ambiente. as empresas, nascem, florescem ou definham. 

2 Investigação fundamental: Trabalhos experimentais ou teóricos, desenvolvidos com a finalidade de obtenção de novos conhecimentos científicos e técnicos 
sobre os fundamentos de fenómenos e factos observáveis, sem objetivo específico de aplicação prática ou utilização futura (OCDE 2002: pág.77, 240)
3 As três fases do modelo também se podem denominar de fase estática, fase laisser faire, fase de hélice tripla.

Fig.1 Modelo de desenvolvimento da Hélice Tríplice 
(retirado de Myller e Pereira, 2015)

Redes trilaterais e organizações hibridas

Modelo Hélice Tríplice

Modelo Estático Modelo laissez-faire

Indústria

Estado

Academia

AcademiaIndústria

Governo

AcademiaIndústria

Governo
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O exemplo dos parques tecnológicos

Se por um lado, perceber a fragmentação territorial das 
AAE é uma dimensão importante do problema, perceber 
a diversidade da oferta também é importante para 
percecionar o grau de sofisticação e de desenvolvimento 
dos parques empresariais. Por exemplo, no que concerne a 
parques tecnológicos (PT), segundo Satori (2017), baseado 
em ABDI e ANPROTEC (2008); Sá (2011), existem três 
gerações de parques, correspondendo a uma evolução das 
suas características e implementação em diferentes zonas 
do globo: parques pioneiros (1950 a 1970), parques 
seguidores (1970 a 1990) e parques estruturantes (a partir 
de 1990).

Podem-se enumerar, entre outras,  
as seguintes características:

Parques pioneiros (EUA, França, Reino 
Unido, Japão)

\ Forte relação com agentes promotores de conhecimento;

\ Baseados no contacto pessoal;

\ Baseados em tecnologia;

\ Ambientes não especializados; 

\ Rede de atores locais informal;

\ Relevância estratégica nacional; 

\ Criados de forma espontânea; 

\ Apoio dos governos centrais; 

\ Participação das entidades regionais e locais de ensino; 

\ Pouco investimento privado;

\ Existência de programas para fortalecer o desenvolvimento 
científico e tecnológico.

Parques seguidores (Países da Europa, 
Estados Unidos, Japão)

\ Focalizados em áreas de negócio, captando diferentes áreas 
de conhecimento e redirecionando para a criação de parques 
por forma a condensar a dimensão de ciência e tecnologia 
(C&T); 

\ Planeados com o foco nas áreas científicas (TIC, engenharias, 
saúde); 

\ Localizados em centros urbanos, industriais ou em centros de 
conhecimento (universidades, centros de pesquisas); 

\ Redes formais reguladas (normalmente pelos governos), mas 
onde ainda prevalece o contato pessoal; 

\ Relevância de estratégias nacionais; 

\ Dificuldades em obter sucesso a nível nacional, tal como os 

Fig.2 Parques empresariais ao longo do tempo

1950 - 1970
1ª Geração

1970 - 1990
2ª Geração

1990 - 2019
3ª Geração
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parques da primeira geração; entretanto, foram elementos 
importantes para apoiar o desenvolvimento setorial, regional 
e, em alguns casos, local; 

\ Criados de forma planeada; 

\ A Academia é o polo multiplicador dos mecanismos de 
inovação; 

\ Forte apoio dos governos no desenvolvimento da ciência e 
tecnologia que esteve na base da implantação de parques; 

\ Atuação forte das entidades regionais; 

\ Apoio de fundos de investimentos privados; 

\ Investimento em programas de desenvolvimento tecnológico, 
de start-ups e de spin-offs.

Parques Estruturantes (Espanha, Coreia do 
Sul, Taiwan, Singapura, Finlândia, China, 
Índia, Brasil)

\ Aplicação de novas tecnologias aliadas à experiência do 
setor industrial, por forma a criar fatores diferenciadores no 
processo de inovação tecnológica permitindo o surgimento 
de novos negócios e novas pequenas e médias empresas com 
capacidade de competir à escala global; 

\ Especializados e com o foco na tecnologia;

\ Integração dos parques em áreas urbanas e também em áreas 
menos favorecidas, por forma a apoiar o desenvolvimento da 
região; 

\ Polos de união de diversas redes formais (universidades, 
incubadoras, etc). 

\ Considerados mecanismos essenciais para o desenvolvimento 
nacional e de alavancar a tecnologia nacional; 

\ Parques especializados que atuam como referência mundial 
em segmentos emergentes através de uma forte política 
nacional de incentivos; 

\ Geração planeada; 

\ A Academia assume um papel relevante para a transferência 
das tecnologias desenvolvidas; 

\ Ação planeada dos governos nacionais nos mecanismos 
promotores de inovação; 

\ As entidades regionais assumem um papel relevante na 
política de desenvolvimento tecnológico.

\ Utilização de parcerias público-privadas nos investimentos 
para a implantação de infraestrutura de parques; 

\ Investimento em programas educacionais e de C&T, com 

modelos focados na transferência de conhecimento entre a 
indústria e as instituições conhecimento.

Abstraindo as diferenças entre PT e AAE, independentemente 
do modelo e do estágio de desenvolvimento, emerge um 
denominador comum que se vem acentuando ao longo do 
tempo: o papel estratégico das políticas públicas e a aposta 
no conhecimento e na tecnologia como fatores dinamizadores 
do papel que diferentes estruturas de parques empresariais 
possam assumir na vida das empresas e da economia regional. 
A par destes fatores, surge como pano de fundo a inovação, 
enquanto fator diferenciador da oferta proporcionada por este 
tipo de espaços.



13 4.1
Fontes de informação

 4
Visão global
da candidatura

   
 4.1 Fontes de informação 

 4.2 Objetivos
4.2.1 Objetivos estratégicos
4.2.2 Objetivos operacionais
4.2.3 Avaliação da coerência entre objetivos 
estratégicos e operacionais

 4.3 Ações
4.3.1 Enumeração das ações
4.3.2 Descrição das ações
4.3.3 Coerência interna das ações

Em termos globais, pode-se afirmar que o projeto visa 
a criação de condições favoráveis para o investimento 
em áreas de acolhimento empresarial do Norte de 
Portugal, bem como fomentar o investimento na 
Região. 

Evidenciou-se, no decurso do desenvolvimento do projeto, 
uma identificação clara, do parque empresarial e/ou unidade 
territorial, dos stakeholders e das suas características 
diferenciadas.

Um outro contributo relevante, foi a inclusão dos diferentes 
agentes públicos e privados na discussão que, ao longo das 
sessões de esclarecimento, foram contribuindo para a evolução 
do projeto.

As fontes de informação foram fornecidas, periodicamente, 
pela entidade beneficiária e, circunstancialmente, procedeu-se 
ao acompanhamento presencial, por parte da DG – Consulting, 
em eventos e sessões de esclarecimento. 
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Analisada a candidatura, sentimos necessidade de criar um 
fio condutor que ligue as ações com os objetivos estratégicos 
e operacionais, por forma a tornar percetível a ligação 
entre as diversas ações, sua coerência e o alinhamento 
com os objetivos propostos. Assim, neste ponto, propõe-se 
uma abordagem que permita conexões entre os objetivos 
operacionais e os objetivos estratégicos. Essas conexões 
encontram-se refletidas na figura 3. Não obstante, não estar 
claramente definido nos termos da candidatura, o exercício 
feito no presente relatório permite concluir pela presença da 
globalidade desses elementos.

Acresce que, à data da elaboração do presente relatório 
são prematuras quaisquer considerações sobre o impacto 
do projeto a nível dos objetivos estratégicos e operacionais. 
No nosso entender, a sua avaliação só seria suscetível de ser 
efetuada, com um grau de coerência satisfatório, decorrido 
um período de tempo mínimo de um ano para os objetivos 
operacionais e de três para os estratégicos.

Feita esta reserva, todas as considerações plasmadas no 
presente relatório baseiam-se, única e exclusivamente, numa 
perceção dos impactos das ações previstas no projeto, nos 
resultados esperados e refletidos nos objetivos (operacionais 
e estratégicos).

 4.2
Objetivos

Fig.3 Conexões entre OEs e OPs

Conexão forteConexão forte Conexão fraca

OP 1 OE 1 OE 2 OE 3 OE 4 OE 5

OP 2

OP 3

OP 4

OP 5

OP 6
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 4.2.1
Objetivos estratégicos

\ 1. Disponibilizar ao mercado uma oferta qualificada, 
diferenciadora e facilitadora na captação de novos 
investimentos.

\ 2. Promover o apoio à gestão de novos espaços ou à 
promoção e desenvolvimento de espaços já existentes 
especialmente vocacionados para a instalação empresarial;

\ 3. Fomentar a geração de economias de aglomeração, 
através da utilização de bens e serviços infraestruturais 
comuns;

\ 4. Promover a criação de economias em rede, em 
consequência dos ganhos de eficiência da proximidade e 
sinergias entre empresas;

\ 5. Contribuir para a promoção do ordenamento do território, 
favorecendo o planeamento de longo prazo, para equilibrar o 
desenvolvimento local e regional.

 4.2.2
Objetivos operacionais

\ 1. Atualizar o mapeamento dos espaços para localização 
empresarial;

\ 2. Criar uma classificação dos espaços para localização 
empresarial que potencie a sua notoriedade e seja indicativo 
da caracterização de cada espaço para informação dos 
potenciais investidores;

\ 3. Recolher, tratar, sistematizar e apresentar informações 
exaustivas e pertinentes relativas a cada espaço, para apoiar 
a tomada de decisão do investidor;

\ 4. Conceber e dinamizar uma plataforma eletrónica que 
divulgue os resultados; 

\ 5. Montar o Gabinete de Apoio ao Potencial Investidor para 
prestar esclarecimentos e apoiar potenciais investidores;

\ 6. Criar uma marca identitária dos espaços de acolhimento 
empresarial da região Norte.

 4.2.3
Avaliação da coerência entre objetivos 
estratégicos e operacionais

Como se pode verificar pela densidade das ligações entre 
objetivos estratégicos (OE) e operacionais (OP), o projeto é 
mais assertivo nos OE 1 e 2 que nos restantes. 

Entendemos que, pese embora a densidade de ligações no 
OE 3 seja ainda substancial, a sua “força” é menor, o mesmo 
acontecendo com o OE 4. Relativamente ao OE 5, entendemos 
que o contributo do projeto só não é satisfatório, porque 
depende, sobretudo, de projetos futuros, complementares a 
este, especialmente dedicados para o efeito, nomeadamente a 
entidade que sustente a continuidade do projeto N-Invest (EN-
Invest4).

A concretização do OPs 1, 2 e 3, permite a criação de 
uma base de informação densa, estruturada, classificada e 
catalogada. Por seu turno, a concretização do OP 4 possibilita 
a sua disponibilização de forma sistematizada.  

4 Abreviatura da designação dada à entidade no estudo referido na ação 7
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O contributo da concretização destes objetivos é, no nosso 
entender, particularmente significativo para a componente 
facilitadora na captação de novos investimentos, inscrita 
no OE1. 

A disponibilização da informação organizada e estruturada, 
permite que cada AAE se aperceba da sua posição 
relativa no conjunto da oferta e, desse modo, consiga 
melhorar a sua competitividade ou encetar movimentos de 
complementaridade ou de especialização da funcionalidade 
do parque, objetivo consubstanciado no OE2.

Já o impacto sobre as economias de aglomeração empresas 
só poderá ser verificado no longo prazo. Entende-se existirem, 
a prazo, efeitos positivos decorrentes do tratamento da 
informação disponibilizada na plataforma, o que poderá levar, 
por um lado, à espacialização e, por outro, à aglomeração 
de empresas nas AAEs já constituídas. Será expetável que tal 
apenas venha a ocorrer na localização de novas unidades 
empresariais estimuladas pelo projeto U2EN (através efeito 
pull), não se esperando que a deslocalização das U2ENs 
venha a ocorrer (através efeito push) sem que, para isso, exista 

um contributo forte motivado por alterações significativas na 
política de território e de ocupação de solos.

Com a concretização do OP5, estima-se que a promoção 
do contacto direto com as empresas potencie a inscrição de 
investidores na Plataforma, contribuindo, embora de diferentes 
formas, para prossecução dos OEs 1,2, 3 e 4. 

Dois aspetos a explorar são as sinergias das OPs 5 e 3 e 
a relação possível entre as OPs 1,3 e 5, com esta última a 
fornecer informação (alimentando a OP1) e a aferir a validade 
de critérios de classificação (OP 3).

A criação de uma marca identitária dos espaços de 
acolhimento empresarial (OP6), possibilita uma associação 
única, via marca, entre as diferentes AAEs, proporciona a 
visibilidade das AAEs junto dos investidores, dando-lhe um 
contorno de um projeto global. Entendemos que, a prossecução 
deste OP é mais impactante no OE1 que nos OEs 2 e 3. No 
que concerne ao OE 1, o efeito far-se-á, previsivelmente, por 
associação da referida marca identitária às AAEs. Um ponto 
crítico poderá advir da falta de adesão do trinómio - Marca, 
AAEs e Empresas, e que poderá fazer fracassar o efeito 
estratégico deste objetivo operacional. e poderá ter algum 
arrasto sobre as empresas que se situam na sua esfera.

Analisadas as conexões entre os OPs e os OEs, torna-
-se necessário proceder ao relacionamento entre as 
ações (Aç) e objetivos operacionais.

A candidatura permite, na maioria dos casos, estabelecer 
uma conexão direta entre as ações e os respetivos objetivos 
operacionais. Contudo, casos há, em que uma ação serve mais 
do que um propósito, contribuindo para a prossecução de mais 
do que um objetivo. O mapeamento das referidas conexões 
encontra-se descrito na figura 4.

 4.3
Ações
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Fig.4 Conexões entre Acs e OPs

Conexão forteConexão forte Conexão fraca

Ação
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 4.3.1
Enumeração das ações

\ Ação 1 - Mapeamento dos espaços para a localização 
empresarial

\ Ação 2 - Classificação dos espaços para localização 
empresarial   

\ Ação 3 - Observatório de Informação Socioeconómica e 
Empresarial    

\ Ação 4 - Plataforma eletrónica     

\ Ação 5 - Gabinete de Apoio ao Potencial Investidor 

\ Ação 6 - Criação da marca e plano de comunicação

\ Ação 7 - Estudo para a criação de uma entidade que sustente 
a continuidade do Projeto 

\ Ação 8 - Disseminação do Projeto

\ Ação 9 - Avaliação dos resultados
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 4.3.2
Descrição das ações

O objetivo deste ponto é, com base nos termos de referência 
da candidatura, efetuar uma breve descrição de cada uma das 
ações que consubstanciaram a candidatura.

 4.3.2.1

Ação 1

Mapeamento dos espaços para a localização 
empresarial

A ação teve como objetivo a inventariação dos espaços de 
acolhimento empresarial nos oitenta e seis concelhos da 
região Norte. Contemplou as seguintes dimensões:

\ Enquadramento territorial;

\ Localização (imagem satélite da área empresarial);

\ Acessibilidades e outros serviços / infraestruturas. 

\ Caracterização da área empresarial;

\ Identificação das empresas instaladas na área empresarial.

A importância desta ação foi crítica para o projeto, porquanto 

constituiu a base de informação sobre a qual assentou um 
conjunto alargado de ações. Assim, do nosso ponto de vista, 
a sua execução foi crucial ao sucesso do projeto, quer pelo 
diagnóstico regional das potencialidades oferecidas pelos 
diferentes parques empresariais, quer pela coerência na sua 
avaliação global.

 4.3.2.2

Ação 2

Classificação dos espaços para localização 
empresarial

A ação visou identificar níveis de serviço, amenidades e de 
qualificação de infraestruturas oferecidas às empresas. A 
metodologia adotada baseou-se na análise matricial entre os 
principais critérios identificados de seleção e valorização das 
localizações das AAEs e as principais dimensões de análise, 
por forma a reduzir a assimetria de informação e a permitir a 
análise comparativa das referidas áreas.

 4.3.2.3

Ação 3

Observatório de Informação Socioeconómica e 
Empresarial 

O Observatório de Informação Socioeconómica e Empresarial 
visou recolher, produzir e difundir de forma sistematizada um 
conjunto de informação, considerada como pertinente para o 
investidor, relativa à região Norte, à escala municipal.

 4.3.2.4

Ação 4

Plataforma eletrónica     

Esta ação é central no projeto.

 A Plataforma disponibiliza informação relativa às AAEs 
da Região Norte, das empresas neles localizadas e da 
envolvente económica e social do território, com o objetivo 
de proporcionar ao investidor a informação estruturada das 
áreas de localização empresarial. Um segundo objetivo, não 
menos importante, emerge desta ação e consiste na promoção 
da visibilidade nacional e internacional das localizações 
empresariais.
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 4.3.2.5

Ação 5

Gabinete de Apoio ao Potencial Investidor (GAPI) 

Esta ação corporiza-se na constituição de um gabinete, que 
operou durante o período de vigência do projeto, fornecendo 
um canal privilegiado de divulgação de projetos,  informação 
ao investidor e de comunicação/ intermediação com outros 
players indutores de investimento.

 4.3.2.6

Ação 6

Criação da marca e plano de comunicação

A ação consiste num plano de comunicação que visou dar 
notoriedade ao projeto conferindo-lhe uma identidade própria.

A entidade beneficiária, ao participar na divulgação das 
ações, potenciou o agregar de vontades em torno de objetivos 
comuns, capaz de induzir efeitos multiplicativos, permitindo 
criar uma imagem favorável do projeto, tornando-o apetecível 
aos investidores e uma mais-valia a nível económico e social 
para as regiões territoriais envolvidas.

 4.3.2.7

Ação 7

Estudo para a criação de uma entidade que sustente a 
continuidade do Projeto 

Esta ação compreendeu a realização de um estudo de 
benchmarking para identificar as melhores práticas e, tendo 
em conta a realidade empresarial do Norte de Portugal, 
perceber qual o melhor modelo para que uma entidade, a criar, 
pudesse assumir a responsabilidade pela gestão das AAEs 
que quisessem aderir. O resultado deste estudo é determinante 
para dar continuidade ao projeto.

 4.3.2.8

Ação 8

Disseminação do Projeto 

Esta ação consistiu na realização de uma sessão de 
lançamento do projeto e seminários que decorreram em duas 
rondas, tendo por objetivo dar a conhecer os resultados 
obtidos com o projeto, culminando com a produção de 
dois e-books, um com informação da ação 7 e outro para 
apresentar os resultados globais do projeto.

 4.3.2.9

Ação 9

Avaliação dos resultados

A ação consistiu na contratação de uma entidade externa 
que permitisse uma visão independente e crítica sobre a 
implementação do projeto. Esta ação justificou-se a dois níveis:

\ Melhoria do processo de aprendizagem institucional;

\ Transparência

Numa primeira fase, consubstanciada em dois relatórios de 
acompanhamento, a preocupação do trabalho foi no sentido 
de direcionar alertas para potenciais incumprimentos das 
ações e formular propostas de melhoria sempre que estas se 
justificassem.

A segunda fase preocupou-se mais com a avaliação dos 
resultados programados e propostas de melhoria (se estas se 
justificarem).
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 4.3.3
Coerência interna das ações

Este ponto visa, sobretudo, apresentar o encadeamento das 
ações e a sua conexão interna.

Além das ações estarem alinhadas com os objetivos, existem 
“forças que as ligam e que providenciam coerência (ver 
figura 5) ao projeto. Essas relações são de:

Conexão forte – quando entre as ações há um elevado grau 
de relacionamento, quer seja por força de dependência, quer 
por força de interação.

Conexão fraca – quando entre as ações o grau de 
relacionamento não é forte e possibilita, em última análise, 
que as ações se pudessem desenrolar autonomamente.

Relação potencial – quando a conexão não foi evidenciada, 
mas é previsível que exista ou venha a existir no futuro.

.Relação de feedback – relação que permite aferir se a ação 
relacionada necessita, ou não, de correção.

Ação
1

Ação
2

Ação
8

Ação
4

Ação
7

Ação
3

Ação
5

Ação
6

Ação
9

Conexão forteConexão forte Conexão fraca Relação potencial Feedback Núcleo central

Fig.5 Coerência interna das ações
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Como é possível verificar na figura 5, existiu, na fase de 
implementação do projeto, um grande intercâmbio entre ações, 
o que é perfeitamente natural num projeto onde a informação e 
comunicação é essencial. Aliás, o núcleo central concentra em 
si um conjunto muito alargado de conexões, correspondente 
ao modo como a informação é tratada e percecionada pelos 
interessados, centrando-se sobretudo nas ações 2,3 e 4.

Fora deste núcleo, encontram-se ações que, escapando ao 
“turbilhão” de conexões, não deixam, por isso, de ser menos 
importantes, sobretudo porque apresentam o potencial de 
permitir a evolução do projeto no sentido da criação de 
estruturas orgânicas que lhe deem continuidade.

Um dos cenários a ponderar seria o de fazer com que 
a entidade que sustentará a continuidade do Projeto 
(resultante da atividade 7) pudesse centralizar as ações 5 e 
3, desempenhadas no decurso do projeto pelo GAPI e pelo 
observatório, bem como coordenar os planos de disseminação 
de comunicação e acumulação de conhecimento (ações 6 e 8). 
Paralelamente, uma atividade de monitorização poderia ser 
conduzida pela entidade beneficiária (figura 6) 

Fig.6 Potenciais ações de estruturas futuras
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Gestão e disponibilização 
da informação

 5
Principais resultados

 5.1 Gestão e disponibilização  
da informação 

 5.2 Entidade que suporte a continuidade 
do projeto

5.2.1 Primeira linha de razão
5.2.2 A segunda linha de razão
5.2.3 A terceira linha de razão

No nosso entender, a importância do projeto gravita 
em torno de dois resultados principais:

\1. Informação e a sua disponibilização pela 
plataforma.

\2. Estudo de suporte à entidade que dê continuidade 
ao projeto.

Entendemos, assim, que independentemente de se 
considerar cumpridos os objetivos da candidatura a 
nível dos indicadores de resultado e de realização 
(ver Anexo 8.1), o resultado final de todo este 
processo se pode resumir naquilo que é o seu 
presente, uma plataforma que disponibiliza aos 
investidores um conjunto de informação relevante 
e cuja utilização pode induzir, desejavelmente, um 
conjunto de efeitos positivos sobre o investimento 
e a sua organização espacial no território e naquilo 
que poderá ser o seu futuro, uma entidade que 
sustente a continuidade do processo. 

Em 2008, foi claramente identificada uma falha na 
disponibilização da informação que comprometia a atuação 
das AAEs enquanto elementos dinamizadores, não existindo, à 
data, um mapeamento da capacidade instalada da oferta e das 
suas valências. Aliás, tal constatação vem referida no Plano de 
Acção para a Promoção do Acolhimento Empresarial no Norte 
de Portugal 2008-2010 (Silva, Almeida , & Silva, 2008) “um 
mapeamento exaustivo dos espaços disponíveis e escasseia 
a informação, mesmo junto das autoridades municipais, de 
informação sistematizada relativa às áreas de acolhimento 
empresarial existentes no território, às suas valências 
infra-estruturais e de serviços, à sua taxa de ocupação e 
capacidade de expansão, bem como uma análise quanto 
ao seu estado de conservação. A título de exemplo, se um 
investidor não familiarizado com o território pretender adquirir 
hoje um espaço numa AAE na Região do Norte, algumas das 
dificuldades que enfrentará passarão por perceber onde 
existem AAE e quais as suas características infra-estruturais, 
perceber se existe na AAE escolhida espaço para o seu 
investimento, se o perfil de empresas instaladas pode permitir 
economias de aglomeração e economias de rede, ou mesmo 
constituir uma importante potencial procura de proximidade.”.
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A informação contida na plataforma desenvolve-se em escalas, 
cada uma das quais contempla várias dimensões:

\ 1. Escala territorial: enquadramento do território segundo as 
dimensões socioeconómica (SE), acessibilidades (Ac) e o que 
podemos designar por amenidades territoriais (AT).

\ 2. Escala AAE: adequação das AAEs ao perfil do investidor, 
nas dimensões de localização (L), áreas de terrenos disponíveis 
e das infraestruturas (AD), acessibilidades e amenidades (AA).

Desta forma, é disponibilizada informação ao investidor a 
um nível macro em que as regiões podem ser percecionadas, 
num referencial tridimensional, segundo a sua posição relativa 
em cada uma das dimensões, cabendo ao investidor decidir 
segundo o perfil do seu investimento (ver figura 7).

Do mesmo modo, numa granularidade mais fina, o investidor 
pode percecionar, num referencial tridimensional, qual a AAE 
mais adequada ao seu investimento, segundo a informação que 
se encontra disponível na plataforma (ver figura 8).

Fig.7 Posicionamento das regiões nas dimensões
               As letras A,B,C (…) representam os diferentes territórios

Fig.8 Posicionamento das AAE nas dimensões
               Os números 1, 2, 3 (…) representam os diferentes parques
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Fig.9 Posicionamento das AAE num referencial multidimensional Estas duas escalas podem ser analisadas separadamente e traduzem por si informação relevante, mas 
a sua visão conjunta permite, ao decisor, a construção de um mapa mental multidimensional facilitador 
da decisão de localização do seu investimento (figura 9).

Um outro resultado relevante que emergiu diretamente das ações 1 e 2, que se encontra plasmado 
na plataforma, mas não tão evidenciado quanto merecia, é a classificação da AAE segundo a 
metodologia adotada (ver anexo 8.3). Esta classificação, caso fosse relevada para um dos filtros de 
pesquisa na plataforma, permitiria ao investidor, consciente dos critérios presentes, selecionar um 
conjunto de parques cujas características não são favoráveis5.

Por outro lado, o mapeamento do indicador associado à sua pontuação específica, permitiria 
ao decisor político, aperceber-se rapidamente da necessidade de equilíbrio no investimento 
infraestrutural. Uma abordagem simples permite, por exemplo, constatar, a seguinte concentração 
regional das AAEs (ver figura 10).

5  Um pouco à semelhança do que acontece com a certificação energética pretendida por um determinado consumidor 
ou investidor imobiliário.
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A uma granularidade menor, o mesmo o tipo de informação permitiria, a uma 
unidade gestora de parques a nível regional (ex. zona Norte de Portugal), 
proceder ao mapeamento do seu parque instalado, e dirigir os esforços para as 
AAEs mais necessitadas de atenção e de investimento.

Conforme já referido no enquadramento do presente relatório (ponto 3), a 
teoria atual sobre localização empresarial não depende apenas das vantagens 
proporcionadas pelas diferentes localizações, avaliada somente em termos 
da potencialização de lucros, mas da adequação das características das 
possíveis localizações às condicionantes impostas pela atividade económica6. 
O processo de escolha da localização abandona a esfera do simples cálculo 
financeiro e passa para um plano negocial entre instituições públicas e 
privadas, em três etapas: 

\1. Procura de localização segundo determinados critérios; 

\2. Num conjunto de localizações potenciais selecionam-se aquelas que 
apresentam as especificações necessárias para a instalação da Ue; 

\3. Enceta-se o processo negocial, através do qual as empresas e as entidades 
públicas e privadas presentes no território fixam as condições, até chegarem a um 
acordo mutuamente benéfico.

Fig.10 Mapeamento da classificação das AAEs por NUT III
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Daqui se depreende que o processo de decisão parte de 
uma avaliação multicritério, com um racional que é distinto 
de empresa para empresa, pois é feito em função não só de 
experiências passadas, mas das condicionantes presentes e 
das expetativas futuras que lhe são próprias, conduzido num 
processo interativo semelhante à escolha de um produto por 
parte do consumidor (Fernández & Ruiz, 2009). 

Neste contexto, percebe-se a crescente importância, sobretudo 
nas etapas 1 e 2 acima referidas, do acesso fácil a uma 
informação alargada e simultaneamente concisa, classificada e 
estruturada.

Respondendo a esta necessidade, de modo genérico, pode-
se afirmar que a plataforma cumpre  o objetivo essencial 
de facilitar o acesso a informação relevante não só 
relacionada com as AAEs, mas providenciando, igualmente, 
um enquadramento a nível socioeconómico e das amenidades 
presentes no território, com o objetivo de aumentar o 
conhecimento do decisor quanto ao potencial de localização 
de novos investimentos ou de relocalização de eventuais 
unidades empresariais que se encontrem localizadas e 
dispersas no território. Nesse sentido, prevê-se que o projeto 
permita, a prazo, fazer sobressair um padrão de localização 
espacial potenciador de economias de aglomeração e, 
eventualmente, de rede. Assim, é legitimo esperar o contributo 

para o surgimento de economias de aglomeração, sejam elas 
decorrentes da concentração industrial7 ou da concentração 
geográfica8 das unidades.

Acredita-se, igualmente, que a disponibilização de informação 
fiável, de forma estruturada e classificada, possa ser um meio 
facilitador de decisão no que diz respeito às questões de (des)
localização, criando, dessa forma, um contexto favorável para 
que as unidades empresariais ponderem, preferencialmente, 
estabelecerem-se na AAE que lhes proporcione um quadro de 
vantagens comparativas mais favorável (efeito pull). Assim, 
pretende-se que a prazo, este exercício, embora executado 
individualmente pelas empresas, possa, quando perpetuado no 
tempo e em escala alargada, a par de políticas de ordenamento 
de território cada vez mais exigentes na permissão da 
existência de unidades económicas, designadamente industriais, 
fora de AAEs (efeito push), contribuir de forma global para o 
desenvolvimento e ordenamento do território.

Por outro lado, existe a expectativa de que, a par do aumento 
de informação disponível para o investidor, as ações 
desenvolvidas pelo GAPI, venham a ter continuidade e possam 
potenciar o interesse do investidor e dessa forma ajudar 
a “coser em malha” uma oferta que atualmente se encontra 
dispersa e que é proporcionada por um conjunto relativamente 
alargado de espaços empresariais.

Um outro resultado que foi claramente alcançado foi o 
envolvimento de agentes públicos locais9 , através das ações 
de divulgação efetuado a nível das NUTS III.

6 Por exemplo necessidade de recursos humanos especializados, infraestruturas disponíveis, quadro legal,etc.
7 Decorrentes de rendimentos crescentes à escala.
8 Derivadas de “economias de localização” (proximidade geográfica entre unidades empresariais independentes, mas pertencentes ao mesmo sector de 
atividade) ou de “economias de urbanização”, (proximidade geográfica unidades empresariais de diferentes sectores de atividade, mas que cooperam entre si).
9 Ex: Existe a possibilidade de os municípios atualizarem a informação diretamente no backoffice da plataforma.
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A sensibilização dos agentes locais para a importância da 
informação e da sua importância enquanto ferramenta para 
o desenvolvimento da sua região é um fator determinante 
no sucesso do projeto. Apesar do projeto ser regional, ele 
concorre para o desenvolvimento económico das regiões, 
cabendo às autoridades locais um papel relevante na sua 
dinamização. De facto, a importância da disseminação 
do projeto é importante para espertar o interesse dos 
stakeholders na informação prestada pela plataforma.  
A estratégia seguida, focada em opinion makers, demonstrou 
ser sensata, mas só ao nível de ponto de partida, podendo 
mostrar-se insuficiente, com o passar do tempo e à medida 
que o efeito “novidade” se dissipa.

A métrica utilizada para medir o interesse na plataforma 
foi o número de utilizadores e a quantidade de sessões 
de visualização da página10 (os resultados mensais estão 
explicitados no anexo 8.4).

 Dois aspetos se podem reter da análise dos acessos à página 
(figura 11). 

10 Esse é um dos indicadores de resultado da candidatura 

Fig.11 Relatório de acessos à página N-Invest
            Fonte: Google Analytics, fornecida pela AEP
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O primeiro aspeto é que o número de utilizadores cresceu até 
fevereiro, tendo estabilizado a partir desse mês, verificando-
se um impacto positivo das ações de disseminação do 
projeto no conjunto de acessos. Contudo, apesar do plano 
de divulgação ter sido, no nosso entender, bem delineado 
e executado, a penetração no tecido empresarial poderia 
ter sido alavancada por uma maior cobertura dos media (ver 
figura 12). 

Um outro aspeto, tem a ver com a baixa duração média da 
sessão. A quantidade de informação disponibilizada deveria 
proporcionar a permanência na página durante um período 
de tempo superior. Contudo, na ausência de medidas de 
dispersão não é possível fazer qualquer interpretação fiável 
desta medida central.

O estudo aponta para uma entidade que atue em três 
dimensões: Promoção, Acolhimento e Capacitação, tendo 
como missão a promoção externa dos territórios da região 
Norte e atração de investimento de uma forma estratégica, 
integrada e sinérgica, o apoio integrado ao investidor e aos 
territórios, no sentido de qualificar o acolhimento empresarial, 
tornando-o mais ágil e estratégico e a capacitação dos 
espaços de acolhimento, tornando-os polos empresariais 
competitivos e qualificados (Ernest & Young S.A., 2015).

A importância estratégica desta entidade ganha força por 
três tipos de razões:

\1. Enquadra-se e responde ao apelo de uma estratégia 
regional de especialização inteligente.

\2. Permite a evolução do projeto para um patamar em que ele 
próprio se constitui, de facto, numa força de desenvolvimento 
regional.

\3. Contributo para o ordenamento do território.

 5.2
Entidade que suporte a 
continuidade do projeto

Fig.11 Relatório de acessos à página N-Invest
            Fonte: Google Analytics, fornecida pela AEP
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 5.2.1
Primeira linha de razão

A Estratégia Regional de Especialização Inteligente, parte do 
princípio que cada região tem fatores de desenvolvimento 
diferenciados, pelo que a sua potenciação não pode partir 
de um modelo único mas do “matching de conhecimento e 
de capital humano acumulado com a estrutura económica 
das regiões (Capello, 2013) e uma análise do potencial 
de construção de vantagens competitivas que respondam à 
evolução da procura internacional(…)Partindo do facto de 
as regiões não poderem ser excelentes em tudo e terem de 
encontrar o seu posicionamento competitivo específico num 
mercado global, a Comissão europeia adotou o conceito 
de especialização inteligente enquanto referencial para 
o desenvolvimento de estratégias regionais baseadas nos 
recursos e ativos específicos e na competitividade relativa de 
cada região ” (CCDRN, 2015). 

O estudo para a criação de entidade que sustente a 
continuidade do projeto “oferta qualificada, diferenciadora 
e facilitadora na captação de novos investimentos (EN-
Invest), caracteriza o padrão de especialização das NUT III 
que compõe a região Norte. A atividade predominante é a 
indústria transformadora, seguida de comércio e reparação 
de veículos. No entanto, a análise de cada NUT III, permite 
observar o espetro mais alargado de especialização 

regional. A prevalência industrial faz-se nos territórios constituídos pelas regiões Alto Minho, AMP, Ave, Cávado e Tâmega e Sousa, 
enquanto o setor primário é prevalecente no Alto Tâmega, Douro e Terras de Trás-os-Montes (ver figura 13).

 Ind. transformadoras
 Ativ. adm. e serviços de apoio
 Alojamento e restauração
 Setor primário
 Transportes e armazenagem

 Comércio; reparação de veículos
 Construção
 Consultoria, científicas, técnicas
 Saúde e apoio social
 Outros setores

 Setor primário
 Utilidades
 Comércio; reparação de veículos
 Alojamento e restauração
 Ativ. adm. e serviços de apoio
 Outros serviços

 Ind. transformadoras
 Construção e imob.
 Transportes e armazenagem
 Consultoria, científicas, técnicas
 Saúde e apoio social
 Outros (sem dados)
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Fig.13 Especialização económica
                    Retirado de (Ernest & Young S.A., 2015)



30

Se a região Norte pudesse ser dividida longitudinalmente em duas, dois padrões de 
especialização distintos emergiam: predominância industrial nas regiões mais próximas do litoral 
e do setor primário no interior (ver figura 14). 

Neste contexto, utilizar um modelo de desenvolvimento idêntico parece não fazer qualquer 
sentido. Se pretendermos que as AAEs sejam um motor de desenvolvimento, à luz de uma 
estratégia regional de especialização inteligente, então os espaços empresariais deverão ser 
forçosamente distintos, aproveitando os fatores endógenos de competitividade de cada região. 

No entanto, alguns riscos podem aparecer pelo caminho. Desde logo, o volume de negócios por 
trabalhador gerado pela atividade secundária é muito superior à primária, o que, em princípio, afeta 
a remuneração dos agentes. Este facto encerra, em si, o perigo de mimetização dos modelos de 
desenvolvimento regional prejudicando a sua especialização em torno dos recursos de cada região.

Alto Minho

Alto Tâmega

Douro

Ave

Tâmega
e 

Sousa
AMP

Trás-os-MontesCávado

Fig.14 Mapa da Região Norte
                  Retirado de (CCDRN, 2019)

2017 Po
PIB Emprego total PIB/Emprego 

total

Indicador

milhões de euros milhares de 
pessoas Norte=100

Norte 57.240,636 1.650,709 34,676 100,000

Alto Minho 3.392,595 95,025 35,702 102,958

Cávado 6.334,194 197,962 31,997 92,273

Ave 6.664,639 193,813 34,387 99,165

A. M. Porto 30.737,843 800,711 38,388 110,704

Alto Tâmega 1.074,062 31,285 34,332 99,005

Tâmega e Sousa 4.961,216 179,553 27,631 79,682

Douro 2.592,332 102,262 25,350 73,104

Trás-os-Montes 1.483,757 50,098 29,617 85,410

Fonte: AEP 
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A manutenção ou o agravamento do diferencial de 
remuneração entre o litoral e o interior não é desejável nem 
sustentável, por isso, urge encontrar modelos que reduzam 
esta diferença e compatibilizar as diferenças e integrá-las 
ao nível do plano de desenvolvimento da região Norte (ver 
figura 15).

Neste contexto, a compatibilização dos interesses regionais 
e o papel das AAEs, teria que ser feito forçosamente através 
da inovação empresarial que permitisse criar valor crescente 
ao setor primário e, claro está, com a intervenção dos poderes 
públicos da Administração Local e Central, envolvendo a 
sociedade na discussão do modelo.

Nesse aspeto, a existência de uma entidade que represente os 
interesses e coordene o desenvolvimento das diferentes AAEs, 
poderia funcionar como interlocutor privilegiado.

 5.2.2
A segunda linha de razão

A entidade que asseguraria a continuidade do projeto além 
dos contornos de gestão de AAEs, que se encontram bem 
descritos no estudo que a fundamenta e que no fundo balizam 
o seu modelo de negócio, tal como a “negociação coletiva 

Fig.15 Estratégia de desenvolvimento da Região do Norte
                  Retirado de (CCDRN, 2015)

“A Região Norte será, em 2020, capaz de gerar um nível de produção de bens e serviços transacionáveis 
que permita recuperar a trajetória e convergência a nível Europeu, assegurando, de forma sustentável, 

acréscimos de rendimento e de emprego da sua população e promovendo, por essa via, a coesão 
económica, social e territorial”
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de diversos serviços como forma de oferecer ganhos de 
escala aos seus clientes, contribuindo para o incremento da 
sua competitividade e da região e aposta no elo de charneira 
entre a “promoção” e o “acolhimento” do investimento” 
(Ernest & Young S.A., 2015), poderia vir a promover 
os esforços conjuntos em processos de investigação, 
tecnológicos e de internacionalização coerentes com a 
escala regional que, de outro modo, seriam impossíveis 
ou muito custosos de serem executados individualmente, 
permitindo a evolução do projeto para um patamar em que ele 
próprio se constitui, de facto, numa força de desenvolvimento 
regional.

Além desse papel, é fundamental que a integração das AAEs 
evolua para plataformas de acumulação de conhecimento, 
seja pela partilha de experiências, seja pelo estabelecimento 
da ligação com a academia (sobretudo a nível da 
investigação fundamental) e com os centros de investigação e 
tecnológicos. Neste modelo, a concentração da investigação 
aplicada na especialização em parques tecnológicos poderia 
servir parques com outro tipo de vocação.

Acresce que, atualmente, existe um know how acumulado 
resultante de uma atividade centenária junto das PMEs do qual 
originou um património de confiança que deve ser aproveitado 
e desenvolvido. Assim será expetável que esta entidade, quer 

se revista de forma jurídica autónoma, quer seja integrada na 
AEP, seja uma interlocutora privilegiada com o poder público.

 5.2.3
A terceira linha de razão

Nos territórios em que a oferta de AAE responde a uma 
necessidade de mercado e são estimuladas por agentes 
privados, não tem a necessidade de intervenção do Estado, 
cabendo a este apenas o papel regulador através de 
normativos de planeamento e ordenamento do território. Nos 
territórios de menor dinamismo económico, o poder público 
de algum modo fomenta a oferta de solo infraestruturado 
como forma de atração de investimento e de promoção do 
desenvolvimento local, o que, na ausência de solo devoluto, 
pressupõe um conflito com outros tipos de ocupação ou 
usos do solo, sendo, normalmente, a mediação assegurada 
por políticas de gestão do território, nomeadamente em 
sede de Planos Municipais de Ordenamento do Território 
(Norte2020, 2017).

Acontece que, a existência de diferentes rendimentos à escala 
espacial cria uma dinâmica da acumulação do capital com 
a capacidade de alterar o espaço, gerando desigualdades 
entre os territórios e conflitos territoriais em diferentes 
escalas geográficas11 (Harvey, 2006). Este estado de coisas, 

gera, por um lado, pressão em territórios de maior densidade 
e, por outro, alimenta, como se afirmou, a conflitualidade, 
o que por sua vez diminui a capacidade de cooperação 
das AAE situadas em regiões com diferentes rendimentos. 
Se o ordenamento de território é competência pública, já a 
conflitualidade encontra-se fora da dessa esfera de poder, 
pelo que, por essa razão, não intervêm. Desta forma, uma 
entidade capaz de coordenar esforços e reduzir assimetrias, 
provocando a cooperação entre as diferentes AAEs só pode, 
por essa razão, emergir do setor privado.

O papel desta entidade, ao dissipar tensões e ao potenciar 
sinergias colaborativas capazes de gerar rendimento para 
todas as AAEs, facilitaria, em muito, o papel do Estado na 
implementação das políticas de território.

Acresce que, por razões ambientais, o uso devido do solo 
e dos recursos naturais deve ser devidamente preservado. 
As AAEs podem ser, pela sua natureza infraestrutural, um 
importante veículo de preservação ambiental, pelo que 
nessa esfera seria extraordinariamente útil um interlocutor 
privilegiado e único, capaz de agregar e difundir as boas 
práticas em matéria ambiental.

11 Teoria do Desenvolvimento Geográfico Desigual
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O projeto constitui-se, no nosso entender, um primeiro passo 
que permite incubar a ideia de que uma entidade, capaz de 
efetuar uma gestão integrada das AAEs localizadas no Norte 
de Portugal, é necessária e poderá ou deverá surgir num futuro 
próximo.

O estudo da ação 7 identificou um conjunto alargado de 
stakeholders, com interesses diversos que passamos a citar:

\1. Empresas instaladas - Operam em condições e contexto 
competitivos com custos minimizados, e contribuem 
financeiramente para a manutenção e expansão dos espaços 
de acolhimento onde estão instaladas.

\2. Investidores - Utilização de informação útil para a tomada 
de decisão de investimento em espaços disponíveis, procuram 
saber as condições de instalação e, posteriormente, adquirir 
os respetivos serviços de suporte para estruturação e 
implementação dos projetos de investimento.

 6
Conclusões e recomendações

 6.1
De natureza global 

\3. Agências de Atração de Investimento - Promoção da oferta 
de acolhimento empresarial e os seus fatores diferenciadores. 
Utilizam a informação sobre as caraterísticas, disponibilidade 
e serviços prestados nos espaços de acolhimento.

\4. Entidades do sistema científico e tecnológico regional 
e nacional - Suportam as necessidades de conhecimento e 
inovação das empresas instaladas (redes locais/ regionais), 
contribuem para a formação dos recursos humanos. Potenciam 
a atratividade e promoção dos espaços de acolhimento e suas 
empresas.

\5. Associações Empresariais - Representam e promovem 
as empresas instaladas a nível nacional e internacional. 
Promovem redes de negócios locais, regionais e nacionais e a 
implementação de ações e políticas de eficiência coletiva.

\6. Municípios, AM e CIM - Ordenamento e planeamento do 
território. Conceção de incentivos municipais para a atração 
de investimento. Gestão de infraestruturas municipais e 
públicas que servem os espaços de acolhimento e dos custos 
de contexto das empresas.

\7. Outros stakeholders - Conceção e implementação de 
estratégias e políticas económicas. Gestão de infraestruturas 
de suporte (e.g. estradas, aeroportos, portos). Gestão dos 
custos de contexto das empresas.

\8. População - Usufruto dos serviços instalados. Fornecimento 
de força de trabalho para o desenvolvimento de negócio nos 
espaços de acolhimento.

Este conjunto alargado de atores sugere a existência de 
uma base suscetível de ser mobilizada e permite inferir, a 
par do que foi afirmado no ponto 5.2., que há uma comunhão 
dos interesses público e privado, não necessariamente por 
essa ordem, para que tal venha acontecer. Neste contexto, a 
estratégia de desenvolvimento dessa estrutura deverá envolver, 
a par do tecido empresarial, os gestores dos parques, as 
autoridades públicas locais e setoriais, bem como a sociedade, 
num modelo de implementação de hélice quádrupla. 

Em termos de organização a entidade poderia funcionar 
como uma “Holding de AAEs”, com a possibilidade de adotar 
uma natureza jurídica autónoma e uma gestão profissional 
focalizada no objetivo do desenvolvimento regional, 
utilizando as suas características próprias no processo de 
evolução do modelo.

Independentemente da forma do modelo a adotar, a sua 
implementação deverá ser forçosamente precedida de 
um diálogo institucional com todos os agentes envolvidos 
no processo sejam eles  públicos ou privados. Só assim o 
processo conseguirá reunir a força suficiente, capaz de 
mobilizar os atores públicos, a academia e os centros de 
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investigação e tecnológicos, as agências de investimento, o 
setor empresarial e setor financeiro.

Dada a juventude do projeto não é possível aferir o seu efeito 
a nível de:

\1. Replicabilidade do projeto noutros territórios.

\2. Economias de rede geradas.

Os resultados a este nível deverão surgir no médio e longo 
prazo, pelo que a emissão de uma opinião é prematura. 
Contudo, é possível avaliar, com base nos resultados até agora 
obtidos, o potencial que o projeto oferece nestes dois aspetos. 

O projeto tem como território de replicabilidade a zona centro, 
podendo ser objeto de um processo que siga uma metodologia 
idêntica e que crie os seus próprios mecanismos de operação, 
ou, preferencialmente, que agregue a informação à plataforma 
já desenvolvida e que acrescente, complementarmente, 
os mecanismos de atuação aos que são oferecidos pela 
concretização do atual projeto.

Relativamente ao segundo aspeto, espera-se que, a prazo, 
a estruturação das empresas no interior das AAE, permita 
percecionar a importância na gestão dos fluxos, materiais e 
de informação, na agregação e na criação de valor. Acredita-
se que uma maior proximidade espacial entre as unidades 
produtivas possa promover economias “intraparque”, que 

a par das economias “interparque” geradas por uma 
gestão centralizada da EN-Invest, promovam uma mudança 
do ambiente tecnológico-organizacional, que permita 
ao tecido empresarial percecionar que para competir à 
escala planetária, a criação de valor terá forçosamente de 
ser analisada ao nível da rede e não apenas nas empresas 
individualmente.

 6.2
De natureza específica 

Conforme já foi referido, o principal resultado do presente 
projeto foi a produção de uma ferramenta informática 
capaz de disponibilizar informação útil ao investidor. A 
sua recolha e tratamento observou critérios uniformes que, 
no nosso entender, permitem sustentar uma opinião sólida 
sobre as potencialidades territoriais e das AAE’s. Um dos 
aspetos que não se encontra presente, e que deverá ser 
desenvolvido no futuro, é a incorporação de informação 
relevante sobre os recursos naturais endógenos de 
cada região e/ou a ligação a plataformas que o façam, 
preferencialmente através de protocolos estabelecidos 

com as entidades gestoras (ex.: Geoportal do Laboratório 
Nacional de Energia e Geologia (LNEG)).

Para que a referida plataforma se constitua num instrumento 
útil no futuro é necessária uma atualização permanente da 
sua informação e, desejavelmente, o seu desenvolvimento 
tecnológico, por forma a acompanhar a evolução das 
solicitações dos agentes. Ora, isso obriga a um esforço da 
estrutura já existente, ou à constituição de uma organização, 
responsável pela gestão da plataforma. Caso isso não venha 
acontecer, o principal resultado deste projeto perder-se-á. 

Verifica-se, igualmente, a utilidade de um apoio com caráter 
de permanência junto das empresas por forma a motivar de 
partilha de informação, a título de exemplo: cerca de 48% 
das empresas foram apoiadas no projeto em sequência dos 
contactos efetuados pelo gabinete de apoio ao investidor 
(anexo 8.5). 

Existe um capital de confiança criado pelo projeto que 
corre o risco de se perder caso o contacto institucional não 
se venha a manter. De facto, se o processo de arranque da 
entidade, que assegura a continuidade do projeto, se vier a 
prolongar no tempo, existe a forte possibilidade de perda 
deste capital, pelo que se sugere a manutenção de uma 
estrutura, ainda que de caráter temporário, que permita a 
transição para a referida entidade.
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Anexos

INDICADOR

ID Designação Unid. Tipo Aprovado Executado 

1

PME com 10 e mais pessoas ao serviço 
(CAE Ver. 3, B a H, J, K, M e Q) com 
atividades de inovação no total de PME 
do inquérito comunitário à inovação (%)

UN Result. 20 49

2  Nº de empresas que recebem apoio UN Realiz. 100 195

3
Nº de visitantes mensais da Plataforma 
eletrónica

UN Result. 25 256

4
N9 médio de interações mensais com 
potenciais investidores

UN Result. 8 10

5 Manual de comunicação UN Result. 1 1

6
N9 de notícias publicadas sobre as 
ações do projeto

UN Result. 10 85

7
Grau de satisfação dos stakeholders 
com a participação no projeto

% Result. 70 87

8 Mapeamento UN Realiz. 1 1

 8.1
Indicadores de resultado e de realização

Fonte: AEP 

INDICADOR

ID Designação Unid. Tipo Aprovado Executado 

9
Sistema de classificação reconhecido 
que caracteriza as zonas de 
acolhimento empresaria

UN Realiz. 1 1

10
Implementação do Observatório 
de Informação Socioeconómica e 
Empresarial

UN Realiz. 1 1

11
Conceção e alimentação de Plataforma 
eletrónica

UN Realiz. 1 1

12
Constituição e funcionamento do 
Gabinete de Apoio ao Potencial 
Investidor

UN Realiz. 1 1

13 Criação da marca UN Realiz. 1 1

14
Implementação de plano de 
comunicação

UN Realiz. 1 1

15 Estudo fase I - benchmarking UN Realiz. 1 1

16
Estudo fase II - criação de uma entidade 
que sustente a continuidade do Projeto

UN Realiz. 1 1

17
Concretização da Disseminação do 
Projeto

UN Realiz. 1 1

18
Relatórios de Progresso da Avaliação 
de Resultados

UN Realiz. 2 2

19
Relatório Final de Avaliação de 
Resultados

UN Realiz. 1 1
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Indicadores de resultado e de realização

 8.2.1
Exemplo de reporte da plataforma Áreas de Acolhimento Empresarial

 8.2.2
Exemplo de reporte da plataforma N-Invest

 8.2.2.1
Reporte regional
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 8.2.2.2
Reporte da área de acolhimento empresarial 
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Critérios para a classificação das AE

 Massa Crítica Gestão Qualidade de Infraestruturas

Área de implantação da AE:

Mais de 20 ha: 5 pontos

Entre 10 ha e 20 ha: 3 pontos

Menos de 10 ha: 1 ponto

Gestão Condominial dedicada (0,55)

Sim: 5 pontos

Não: 1 ponto

Disponibilidade de infraestruturas 

 de utilização como (0,30)

Sim: 5 pontos

Não: 1 ponto

Serviços básicos de suporte  

à instalação de empresas (045)

Sim: 5 pontos

Não: 1 ponto

Disponibilidade de serviços de suporte no local  

ou a uma distância-tempo inferior a 10 min (070)

3 ou mais serviços disponíveis: 5 pontos

Menos de 3 serviços disponíveis: 1 ponto

Escala de Classificação Global (A, B, C e D)

A (entre 4 e 5) 

AE de elevada qualidade, bem 

localizadas e com uma oferta 

de amenidades, facilidades e 

serviços alargada.

B (entre 3 e 4) 

AE com uma boa localização 

e organização espacial, 

que oferece o acesso a um 

conjunto amplo de amenidades 

e facilidades, mas com menor 

massa crítica, diferenciações  

e/ou serviços avançados.

C (entre 2 e 3) 

AE organizadas e com 

características espaciais 

adequadas (equilíbrio entre 

oferta de espaço comum, massa 

crítica e localização) mas com 

reduzida qualificação através 

de amenidades, faculdades ou 

serviços avançado.

D (< 2) 

AE sem massa crítica e/ou 

com organização espacial e 

funcional menos adequada, 

verificando-se também uma 

disponibilidade reduzida  de 

amenidades, facilidades e 

serviços avançados.
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Acessos à página de internet N-Invest por mês
Outubro 2018 Novembro 2018
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Dezembro 2018 Janeiro 2019
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Fevereiro 2019 Março 2019
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Abril 2019 Maio 2019
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Número de empresas que receberam apoio

GAPI
48%

Seminário de 
Disseminação
23%

Sessão de 
Lançamento
29%
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APOIO:


