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TEORIA E POLiTICA 
DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL(*) 

A. Simoes Lopes (* *) 

Algumas dificuldades te6ricas 

1 - Na sua primeira li<;:ao como professor de Economia do lnstituto de 
Estudos Sociais da Haia, Hilhorst {1967) propos-se, com um certo grau de am
bic;:ao, uma sfntese das contribuic;:oes para a construc;:ao do corpo te6rico do 
desenvolvimento regional. Passados 15 anos e relativamente facil fazer a 
crftica apontando limitac;:oes ao trabalho apresentado; o que nao invalida que 
a sua sfntese deva ser catalogada, para a epoca, como trabalho de muito 
merito; e, por alguma razao, sobre que conviria reflectir, nao se conhecem mui
tas contribuic;:oes novas nem esforc;:os de sfntese muito melhor conseguidos nos 
15 anos que entretanto passaram. 

2 - Podera talvez dizer-se que no perfodo que veio a decorrer se dese
nharam tres grupos de tendencias verdadeiramente significativas, que domi
naram os interesses de quem se envolveu nas questoes regionais: uma absor
c;:ao pelas preocupac;:oes da politica regional; um desejo de intensificac;:ao do 
recurso aos modelos (descritivos e outros) nem sempre em correspondencia 
com a validade e a disponibilidade da informac;:ao estatfstica; um alargamento 
do campo de interesses por forma a passar a enquadrar as questoes econ6-
micas e a relaciona-las com outras. 

Estes tres movimentos (que nao sao obviamente isolados) nao podem 
dissociar-se do estagio atingido pelos desenvolvimentos da teoria e terao bas
tante que ver com o relativo insucesso registado no passado, ja que se tera 
de manter nao ser ainda satisfat6rio o corpo te6rico elaborado, particularmen
te por ser nele deficiente a concepc;:ao integradora. Relembrando Lajugie, Del
taut e Lacour {1979, p. 4), o espac;:o tera sido considerado pelos economistas, 
numa primeira fase, como um obstaculo a veneer por meio dos transportes, 
cujos custos poderiam reduzir-l?e recorrendo a localizac;:oes apropriadas; mas 
0 ambito das preocupac;:oes alargou-se porque «a localizac;:ao dos indivfduos, 
das empresas, dos mercados, e apenas um dos elementos a considerar na 
distribuic;:ao optima dos recursos, a confluir nos modelos gerais do equilfbrio 
espacial e nas polfticas de ordenamento, favorecendo a integrac;:ao das eco
nomias regionais nos conjuntos nacionais e mesmo plurinacionais». A introdu-

(*) Este texto foi apresentado na Conferencia sabre Regionalizavao e Desenvolvimento, pro
movida pelo IDE em Outubro de 1982. 

(* *) Professor catedratico do ISE. Membra do CESUR. 
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gao- e integragao- do espa9o na analise econ6mica nao pode consistir na 
mera introdugao de mais um elemento descritivo, pois que de um verdadeiro 
conceito operativo se trata (1). «0 espago nao e economicamente neutro»: ele 
e um meio onde se desenrolam as acgoes que, embora estruturado, «pode ver 
as suas estruturas modificadas profundamente por uma polftica voluntarista de 
organizagao da ocupagao do solo, de melhoria das comunicagoes e de apro
veitamento dos recursos naturais» ( Lajugie e outros, 1979, p. 5). 

A persistencia dos problemas reais - em termos de subdesenvolvimento 
de certas regioes e de congestionamento de outras e, ate, em muitos casos, 
de manutengao de situagoes regionais de depressao e o seu agravamento -, 
quase sempre a traduzirem-se em aumento das assimetrias, parece nao se 
compadecer, com efeito, com muitas mais tentativas de elaboragao te6rica; 
a convicgao da necessidade de recorrer a atitudes «voluntaristas» tera entao 
levado muitos a concentrarem-se na polftica regional e a encaminhar as espe
culagoes teorizantes no sentido de a servir. Friedmann (1966) tera sido um dos 
primeiros a dar o sinal e pode dizer-se que hoje a polftica regional e, sem 
duvida, a area de trabalho mais frequents dos estudiosos da «ciencia regional». 

Da teoria a politica 

3 -A convicgao, para muitos, de que o insucesso no tratamento das 
questoes deriva grandemente da teimosia em toma-las como exclusivamente 
econ6micas justificaria o alargamento da area de interesses ao ambito social 
mais geral; e, por varias razoes, mas principalmente em resultado da deterio
ragao do meio ambiente afectando visivelmente aspectos da qualidade de 
vida (e em resultado tambem da desregrada utilizagao de recursos sem 
cuidar da sua regeneragao e da conservagao de muitos dos nao renovaveis), 
era-se levado a concluir nao poder adiar-se mais a consideragao das condi
cionantes ecol6gicas, do meio bioffsico em geral, af se encontrando outro an
gulo do alargamento da problematica. Tais alargamentos proporcionaram, sem 
duvida, maiores aproximagoes a realidade; mas tiveram obviamente como prego 
um aumento da complexidade que nao iria favorecer a elaboragao das gran
des sfnteses te6ricas. Por aqui, tambem, veio a engrossar a corrente dos mais 
preocupados com a polftica regional, ate porque a consciencia da interdepen
dencia disciplinar veio de par com um sentido da gravidade das situagoes (ainda 
maior do que o verificado quando apenas se analisam os aspectos econ6micos) 
e com a nogao clara da premencia na actuagao. 

4- Mas o alargamento do ambito das preocupagoes nao ficou por aqui, 
porque se verificou tambem em termos espaciais. Haveria de concluir-se nao 

( 1) Veja-se em HERMANSEN (1975) e em LOPES (1980) como o espac;:o figura como ele
mento activo do processo de planeamento, retirando-lhe o caracter «passivo» ou «adaptativo», 
para lhe dar caracter «activo» e «desenvolvimentista». 
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tazer qualquer sentido falar do desenvolvimento regional como desenvolvimento 
da regiao, ja que do desenvolvimento do sistema de regioes se trata; e daf 
a «internacionalizac;ao» do desenvolvimento regional foi um passo, podendo 
dizer-se que e ja a esse nfvel que hoje se coloca a questao da polftica 
regional. Nao ha ja tempo para procurar as grandes sfnteses te6ricas, nem elas 
tem o interesse do passado. 0 alargamento da problematica em favor da apro
ximac;ao aos problemas reais foi a opc;ao; as sfntese te6ricas s6 sao possfveis 
com grandes simplificac;oes, por vezes verdadeiras abstracc;oes, que em maior 
ou menor grau exigem afastamento desses problemas reais. Obviamente, a 
teorizac;ao nao sairia beneficiada. 

Nao estava, contudo, negada a possibilidade de especular, s6 possfvel no 
entanto com alguma delimitac;ao do campo, em termos disciplinares ou em 
termos espaciais, sempre em termos de aspectos especfficos da problema
tica geral - e por af veio a encaminhar-se a outra das tendencias referidas. 
Muitos academicos e instituic;oes, algumas revistas da especialidade, «corren
tes» em geral, entraram pelo campo dos modelos altamente elaborados, 
provavelmente convencidos de que s6 assim a «ciencia regional» poderia 
aparecer a justificar a designac;ao de ciencia. 

Sem deixar de considerar valioso muito do trabalho desenvolvido, a 
verdade e que nos impressiona o grau de abstracc;ao por que muitos tem que 
optar, a adesao por vezes acrftica a quadros conceptuais ultrapassados (2) e 
o desinteresse pelas possibilidades de utilizac;ao real desses modelos quando 
isolam parte da realidade e se propoem trata-la autonomamente; e, ate, quando 
displicentemente ignoram as possibilidades de aplicac;ao efectiva, ou o pouco 
interesse da sua tentativa de aplicac;ao em casas em que os dados estatfsti
cos sao maus, ou insuficientes, ou mesmo inexistentes. De especulac;ao 
te6rica se trata entao; mas parece que mais para deleite de quem a empreen
de do que como contribuic;ao para a resoluc;ao de problemas concretes. Uma 
manifestac;ao evidente das dificuldades da teoria esta nas tentativas, nao 
isoladas, de procurar apoio na teoria dos jogos e nas determinantes do acaso 
para ultrapassar a complexidade que se levanta quando se tem de considerar 
o comportamento humano: e, no entanto, o desenvolvimento regional deve ser 
justamente a aproximac;ao as pessoas no sentido de analisar os seus proble
mas concretes, na sua complexidade e na sua diversidade, e de estudar as 
formas validas da sua resoluc;ao. 

Desenvolvimento e crescimento: a controversia 

5 - A limitac;ao maior da sfntese de Hilhorst, que viria de resto a perma
necer na sua obra e na de outros por muito tempo, e de ordem conceptual 
basica, pais prende-se ao proprio conceito de desenvolvimento e, mais ainda, 

(2) Um exemplo esta na frequencia com que o quadro neoclassico e adoptado, apesar das 
inquestionaveis limitac;:oes que se lhe reconhece. Vera este respeito, por exemplo, HOLLAND (1976). 
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a forma como e utilizado. Com efeito, come<;:ando par definir desenvolvimento 
regional como «O acrescimo de bem-estar de uma regiao, tal como o exprimem 
certos indicadores, par exemplo o rendimento par habitante, a existencia de 
servi<;:os sociais e um sistema administrative e jurfdico adequado», e par teoria 
do desenvolvimento regional o «sistema de rela<;:oes coerentes tendentes a ex
plicar como o valor de um ou outro dos indicadores pode aumentar segundo a 
ou as for<;:as motoras que interveem no comportamento humano racional», 
todo o seu trabalho vem a desenrolar-se em torno da no<;:ao de crescimento; 
vema tratar, fundamentalmente, da sfntese das teorias do crescimento regional. 

Nao nos vamos deter em pormenor sabre elas, porque na realidade nos 
preocupa o desenvolvimento regional; mas nao podemos deixar de lhes fazer 
referencia, ate porque, na nossa concep<;:ao, o crescimento e instrumento do 
desenvolvimento, embora nao deva, obviamente, confundir-se com ele. Tam
bam a este respeito nos nao alongaremos, ate porque o fizemos ja noutras 
ocasioes (v. g., Lopes, 1978 e 1980); nao deixaremos, contudo, de sublinhar que, 
nao aceitando que se confunda desenvolvimento com crescimento, tambem nao 
aceitamos as posi<;:oes radicais de intransigencia contra o crescimento, que 
par vezes parece verem-se defendidas par alguns que situam no crescimento 
a origem de muita da degrada<;:ao da qualidade de vida, de muita da ansieda
de sabre as incertezas do futuro, de muita da injusti<;:a social, ate de muitas 
das transforma<;:oes na escala de valores da sociedade de hoje. Preocupa<;:oes 
dessas tambem as temos. Mas as causas nao estao em todo e qualquer tipo 
de crescimento; estarao sobretudo na utiliza<;:ao que dele se fara - e se tem 
feito- defendendo-a como objectivo social, ele que nao devera ser mais do 
que meio, um dos meios, a utilizar com vista ao desenvolvimento. 

6- Temos entendido definir desenvolvimento -que s6 importa em 
termos reais e nao exclusivamente econ6micos- par acesso das pessoas, 
onde quer que vivam, aos bens e servi<;:os que lhes devem satisfazer as 
necessidades basicas; acesso, ainda, as <<oportunidades» do nosso tempo, 
cuja gama se deseja sempre crescente, muitas de ordem qualitativa, e nao dei
xando de nelas incluir, naturalmente, o emprego (v. g., Lopes, 1980). 

0 facto de explicitamente tamar em conta o local onde as pessoas vivem 
implica que o <<acesso» seja tambem ffsico, donde a necessidade de conside
rar a variavel espa<;:o, componente que permite que se adjective o desenvolvi
mento de regional - embora nao possa haver desenvolvimento que nao seja 
desenvolvimento regional (3). Claro que, nao se tratando apenas de desenvol-

(3) Ver LOPES (1978), par exemplo. Recorda-se que, no que veio a ser durante muitos anos 
urn excelente balanc;:o da evoluc;:ao da problematica regional, Meyer (1963) sublinhava, a terminar, 
que «a economia regional pode, de forma crescente, identificar-se com o resto da economia»; e 
nao parece que, par isso, devesse haver razao para alarme, <<num mundo tornado cada vez mais 
pequeno. e mais homogeneo pelos desenvolvimentos de ordem polftica e administrativa e pelas 
melhorias nas comunicac;:oes e na tecnologia em geral, com tudo o que isso implica de mobi
lidade de recursos». 
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vimento econ6mico, nao se ignora a extrema importancia da sua componente 
econ6mica; mas o desenvolvimento e de natureza eminentemente social 
(Goulet,1971) e nao admite menosprezo de aspectos qualitativos; sao a ele ine
rentes os conceitos de justi<;:a, liberdade, dignidade, respeito, inconciliaveis com 
a existencia de nfveis elevados de desigualdade, e isso sera suficiente para 
que nao fiquem duvidas sobre que desenvolvimento nao e crescimento. No 
entanto, o crescimento pela via da produ<;:ao e do seu aumento pode ajudar 
a atingir objectives de desenvolvimento; s6 que, nestes, as preocupa<;:oes da 
distribui<;:ao sao dominantes; a produ<;:ao, que e colocada ao seu servi<;:o, nao 
e nem pode ser objective ultimo. Ate em termos estritamente econ6micos nao 
e pacffico que deva se-lo (Lopes, 1978). 

Urn conceito como este e verdadeiramente complexo: sendo de ordem 
social geral, e nao apenas de ordem econ6mica, vern a exigir uma abordagem 
pluridisciplinar; toma em conta as pessoas onde vivem, as actividades onde 
se instalam, os recursos onde existem - donde o exigir uma abordagem es
pacializada. Na sua perspectiva de dignidade, de justi<;:a, estao naturalmente 
os <<outros», sejam os vizinhos de hoje ou os que ca ficam e ca estarao ama
nha, para quem se deseja manter e criar possibilidades de alargamento do 
leque de oportunidades - donde o exigir a considera<;:ao do factor tempo. 
Levanta problemas de op<;:oes que podem levar a discussao de <<valores». E 
efectivamente, insiste-se, urn conceito complexo. 

Mas nao se duvide de que e um conceito operativo; e ate, dentro de de
terminados limites, quantificavel - o que sera importante para os que sempre 
desejam a quantifica<;:ao. Todo o acesso e mensuravel; no que diz respeito 
ao acesso ffsico, nao s6 e sempre possfvel quantifica-lo como e possfvel 
qualifica-lo, estabelecer padroes, normas. 

E esse o conceito de desenvolvimento que adoptamos. Por teoria do de
senvolvimento regional poderfamos entao, <<a Hilhorst», entender urn sistema 
de rela<;:oes coerentes tendentes a explicar como pode o acesso de todos aos 
bens e servi<;:os e as oportunidades basicas melhorar em fun<;:ao das for<;:as 
motoras do comportamento humano. 

Uma tal teoria parece estar por elaborar. As for<;:as motoras do compor
tamento humano tem levado a que aumente significativamente o acesso de ape
nas alguns, por vezes poucos, e em detrimento dos restantes; elas nao geram, 
se nao excepcionalmente ou quando a isso induzidas, acessos igualitarios ou 
que tendam para a igualdade. E a problematica geral do desenvolvimento que 
esta em causa, com complexidade acrescida face as abordagens mais corren
tes. Outra nao poderia ser, de resto, a conclusao, se desenvolvimento e de
senvolvimento regional (4). 

(4) No entanto, de acordo com Perrin (1974, pp. 5-6), cc/'approche nagionale renouvelle Ia 
theorie du deve/oppementn; da mesma forma como ccc'est [. .. ] une remise en question des theo
ries du developpement qui est en jeu a travers /'approche regionalen. 
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Numa tentativa de ordena9ao coerente destas preocupa96es veremos 
como as formula96es te6ricas se tem virado fundamentalmente para o cres
cimento, e procuraremos demonstrar: 

- como, entregues a si mesmas, as for9as de comportamento nao 
conduzem necessariamente a convergencia dos agregados 
regionais; 

- como devem ser orientadas essas for9as para, dentro de princf
pios de comportamento econ6mico e em teoria, gerarem a 
convergencia. 

Algumas abordagens te6ricas 

7- Uma sistematizaQao possfvel das contribui96es te6ricas continua a 
ser a de Hilhorst, para quem, sem qualquer hesitaQao, o crescimento e o 
ponto de vista como e considerado - do exterior ou do interior - serve 
de base a arruma9ao das teorias. Mas, embora falando de desenvolvimento, 
Hilhorst nao consegue deixar o ambito do crescimento e nao o ultrapassa. 

0 primeiro tipo de contribui96es, isto e, as que detendem que os facto
res de ordem externa sao determinantes do crescimento, tem os seus funda
mentos nas teorias do comercio internacional. Enquanto as infra-estruturas de 
transporte e comunica96es nao se desenvolvem, as rela96es inter-regionais de
correm na base das vantagens comparativas: a especializa9ao tera Iugar, sur
girao economias de escala e a produtividade aumentara; aumentara assim o 
rendimento per capita e com ele a poupan9a eo investimento, desencadeando
·se o processo de crescimento. 

Nao se trata de criticar aqui este tipo de formulaQao, nas limitaQ6es 
conhecidas que possui. De qualquer modo, valera a pena sublinhar que com a 
melhoria das economias aumentara a mobilidade dos factores, o que afecta 
hip6teses te6ricas de base; atenua-se a diferencia9ao dos recursos, e nao sera 
assim na base das vantagens comparativas, mas em situa96es pr6ximas das 
vantagens absolutas, que as exporta96es das regioes pobres podem acontecer. 

A teoria parece contar entao com os efeitos de dispersao do cresci
mento e com a sua sobreposiQao aos efeitos de po/arizaqao para que se gere 
crescimento regional convergente - o que, no entanto, depende grande
mente do grau de complementaridade das economias regionais e da dependen
cia das regioes ricas em rela9ao a recursos das mais pobres, assim como da 
capacidade destas em fornece-los; porque se a elasticidade da oferta e redu
zida, o aumento dos pre9os podera levar as regioes mais ricas a recorrer ao 
estrangeiro (5). 

(5) A formula9ao neoclassica da "inter-regionalidade», no que difere da "internacionalidade», 
e criticada com certa ironia por LIPIETZ (1977, p. 75), no que se refere, por exemplo, a hip6tese 
da mobilidade inter-regional dos factores: "Notons simplement que ce thl!wreme neo-classique 
est parfaitement tautologique: si tout est mobile (entre regions) et cela sans coOt, tout doit etre 
uniforme, et on demande vraiment pourquoi on parle d'economie regionale!» 
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0 segundo tipo de contribuic;oes fundamenta a capacidade de crescimento 
na capacidade de produc;ao para exportac;ao -base econ6mica de 
exportac;ao - porque sao as exportac;oes que virao a permitir as importac;oes 
e porque do aumento da produc;ao para exportac;ao resultarao efeitos sabre 
o crescimento das outras actividades. Par outro lado, do aumento das impor
tac;oes resultarao subidas dos prec;os, que, com o aumento da produc;ao e a 
maior utilizac;ao da mao-de-obra, gerarao aumento de salarios e, portanto, au
menta dos nfveis de vida. 0 estfmulo ao aumento da produc;ao permitira ainda 
a criac;ao de economias de escala e de economias externas, que nao deixa
rao de favorecer o crescimento. 

Sem intenc;oes de fazer aqui a crftica sistematica a este tipo de teorias, 
que para funcionarem nao deixariam de exigir uma cada vez maior diversifica
c;ao da «base», chama-se a atenc;ao para o facto de continuarmos perante uma 
teoria do crescimento, como no primeiro grupo de contribuic;oes. lsso havia de 
continuar a verificar-se em tentativas posteriores, a traduzir de resto - e 
como e natural - a situac;ao de crise verificada no seio do corpo te6rico do 
desenvolvimento. Par isso, as especulac;oes de Rostow e a teoria dos secto
res, que a ela aparece ligada par vezes, nunca beneficiaram de muitas aten
c;oes, em parte devido ao seu caracter «quase determinfstico». Ja o mesmo 
nao acontece com a «teoria dos p61os», que se abriu com realismo ao cresci
mento desequilibrado, embora par af se marginalizando para o desenvolvimen
to; e, em geral, com as formulac;oes do tipo «estruturalista», nomeadamente 
os modelos centro-periferia e as explicac;oes da causalidade cumulativa, com 
correspondencia real bastante mais proxima nas situac;oes de subdesenvolvimento 
conhec.idas, em que os desequilfbrios nao tendem a atenuar-se. Com efeito, 
em situac;oes de marcado dualismo regional, os efeitos de dispersao espera
dos dos p61os raramente tem acontecido na linha do desenvolvimento, antes 
se tem firmado os efeitos de polarizac;ao, dando razao aos que veem tambem 
na teoria dos p61os verdadeiras possibilidades apenas como teoria do cresci
mento. E isto leva-nos a discutir a questao de como, entregues a si mesmas, 
s6 excepcionalmente as forc;as de. comportamento econ6mico poderao gerar 
convergencia dos agregados regionais, mesmo em termos de crescimento. 

8 - Nao nos deteremos sabre os modelos de crescimento regional neo
classicos ou keynesianos, que, para alem das limitac;oes conceptuais que lhes 
sao pr6prias, nao tem sido mais do que transposic;oes para o ambito regional 
de formulac;oes que nunca foram concebidas para tratar das questoes que exi
gem a considerac;ao do espac;o, chegando a admitir como equilfbrio o que e 
desequilfbrio (6). Dado que o crescimento tende a processar-se de forma de-

(6) Para crfticas sistematizadas, ver, por exemplo, HOLLAND (1976) e LIPIETZ (1977}. Como 
e 6bvio, tambem nao nos deteremos sobre o pensamento classico, ja que se o modelo que lhe e 
subjacente funcionasse realmente «there would be no reason to worry about regional problems: 
the equilibrium would be restored automatically» (Vanhove e Klaassen, 1980, p. 2). 
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sequilibrada, uma vez que os fen6menos de atrac<;ao e polariza<;ao e as eco
nomias extemas sao realidades efectivas fomentadoras de assimetrias, outras 
tem de ser as vias para discutir a questao. 

Utilizaremos em primeiro Iugar uma via empfrica, exemplificando com o 
caso portugues, que e ate o que nos interessa mais vivamente. Alargaremos 
depois o ambito da discussao a modelos de causalidade cumulativa. 

A questao dos desequilibrios 

9 - A observa<;ao do caso portugues, em que e indiscutfvel que os dese
quilfbrios se tem agravado, gera o interesse em avaliar ate onde farao eles ja 
parte de um processo cumulative. 

Estudo relativamente recente (Lopes e outros, 1981) levou a recorrer a 
constru<;ao de um modelo de regressao com variaveis desfasadas, do tipo 
cross-section, apoiado sabre as observa<;oes distritais do continente. Procurou
-se exprimir os desequilfbrios e a sua evolu<;ao pelas «varia<;oes lfquidas» da 
popula<;ao total no perfodo de 1960-1970, tendo as «varia<;oes lfquidas» o sig
nificado que para elas e proposta por Edgar Dunn nas adapta<;oes que fez 
para a analise regional da metodologia shift-share (ver, por exemplo, Lopes, 
1980), e procurou-se depois «explicar» o comportamento daquela variavel pela 
situa<;ao, no infcio do perfodo, em termos de grau de urbaniza<;ao ou grau 
de concentra<;ao da popula<;ao nos centres urbanos definidos pelo INE (X,), 
em termos de percentagem do emprego na constru<;ao (X 2) e nas industrias 
transformadoras (X 3) e em termos ainda da propria <<varia<;ao lfquida» no 
emprego nas industrias transformadoras no decenio anterior (X4). 

Ao modelo a que se chegou 

x = - 94.103 + 2.555 x, + 6.258 X2 + 3.442 x3 + 2. 77 4 x4 
(7.300) (2.706) (3.392) (2.569) 

veio a cor responder um fndice de determina<;ao R 2 = .976, tendo-se revel a
do pouco expressiva a multicolinearidade entre as variaveis explicativas. Quer 
dizer, as varia<;oes lfquidas da popula<;ao no perfodo de 1960-1970 revelaram
-se com dependencia significativa do grau de urbaniza<;ao, do emprego na cons
tru<;ao e nas industrias transformadoras, no infcio do perfodo, e das varia<;oes 
lfquidas no emprego nas industrias transformadoras, no perfodo anterior; e 
verificou-se nao ser de rejeitar a hip6tese de que o processo de crescimento 
regional tem associado a ele desequilfbrios que assumem caracter cumulative. 

10 -A dicussao pode no entanto ser conduzida com maior generalidade 
recorrendo ao modelo de causalidade cumulativa sugerido por Myrdal (1957), 
sabre que Kaldor (1970) trabalhou, em versao a que Dixon e Thirlwall (1975) 
deram formula<;ao analftica (7). 

(1) Para uma boa sfntese das contribuic;:oes de Myrdal (e de Perroux e outros), ver HOLLAND 
(1976). 
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A versao de Richardson (1978, pp. 147-150), em termos lineares, afigura
-se, no entanto, nao menos acessfvel nem menos generalizadora do que a de 
Dixon e Thirlwall. 

Exprima-se a taxa de crescimento da produtividade regional (r) em fun
c;:ao da taxa de crescimento do produto regional (y). Admitindo a existencia de 
economias externas e de economias de escala, pode escrever-se 

r =a+ by ... 1) 

Referenciando par w os salarios, expresses pela relac;:ao entre salarios mo
netarios e produtividade, pode escrever-se 

w = c + dr ... 2) 

e como a taxa de crescimento w e a do produto andarao, tambem, normal
mente, associadas 

y=e+fw ... 3} 

Feitas as substituic;:oes convenientes e introduzindo o factor tempo, pode 
chegar-se a equac;:ao as diferenc;:as 

em que 
Yt+t = 9Yt + h 

g = b d f (sempre e g > o) 
h = e + f (ad + c). 

... 4) 

A taxa de crescimento de equilfbrio y e pode obter-se de 4) fazendo 

Ye = Yt = Yt+t 

h 
Ye = 1 -g 

Como em 4) se tem uma equac;:ao as diferenc;:as linear de primeira ordem 

tem-se, como soluc;:ao geral 

Yt =(Yo- Ye) gt + Ye 

em que Yo e a taxa de crescimento inicial. 
0 modelo, como se ve, admite a convergencia das taxas de crescimento 

para a taxa de crescimento de equilfbrio apenas quando o < g < 1; o que, mes
mo assim, nao quer dizer que nao persistam os desequilfbrios regiona,is, vista 
que nao pode ignorar-se o comportamento regional diferenciado dos parame
tres utilizados. Mas, com g > 1 o processo e divergente e se Yo> Ye ficam 
verificadas as condic;:oes de crescimento cumulative. 

A versao que fica exposta e bastante criticada par Dixon e Thirlwall, que, 
concentrando-se na procura de exportac;:ao, encontram na divergencia a res
pasta do seu modelo. A controversia nao e para aqui fundamental. Mesmo na 
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• formulac;ao de Richardsor~. a convergencia em situac;ao de desequilfbrio esta 
Ionge de poder admitir-se como assegurada; e isso bastara par fundamentar 
que as forc;as econ6micas tem de ser controladas se o equilfbrio regional e 
objective a atingir; e, lembremo-lo, nao ha conceito de desenvolvimento conci
liavel com a existencia de desequilfbrios estruturais acentuados. 

11 - Parece nao haver duvidas sabre que o comportamento dos agen
tes econ6micos nao e movido par razoes da procura do equilibria (a nao ser 
quando o calculo econ6mico passe a impor-lho} e que os processes - mesmo . 
o processo de crescimento, incomparavelmente mais facil de manusear do que 
o processo de desenvolvimento - nao tem necessariamente um sentido de 
convergencia. As teorias do crescimento desequilibrado tem, de facto, bastante 
mais consistencia do que as do crescimento equilibrado; e se os processes 
de desequilfbrio nao se tem acentuado ainda mais tem sido porque o Estado 
tem assumido um papel interventor, que, explicitamente ou nao, corresponds 
a adopc;ao de medidas contrariadoras de algurs dos efeitos adversos sabre 
o desenvolvimento. 

Parece, pais, nao poder dispensar-se na teoria do desenvolvimento regio
nal uma forte components de polftica, que nem sempre tem sido realmente 
explicitada, nem sequer se tem tentado enquadrar, com frequencia consis
tente, no corpo te6rico. Das raras excepc;oes, sera de destacar a de Stohr 
(197 4). 

Tentaremos, a partir deste momenta, um esforc;o de sfntese 

- que nos levara a retomar aspectos conceptuais; 
-que nos levara a enquadrar e integrar contribuic;oes te6ricas; 
- que nos levara ao trac;ado de uma estrategia com horizontes tem-

porais diferenciados. 

Politica regional: objectivos, estrategia, modelo 

12 - 0 conceito operative de desenvolvimento regional que defendemos 
tem de estar presente: acesso de todos, onde quer que vivam, e dentro de li
mites razoaveis, aos equipamentos que hao-de satisfazer as necessidades 
basi cas. 

A exiguidade dos meios, par um lado, e o natural aumento de exigencia 
relativamente ao que deve entender-se par necessidades basicas determina
rao a considerac;ao prioritaria da distribuic;ao; mas o cumprimento dos nfveis 
de satisfac;ao e, mais ainda, o desejo de aumentar e alargar a gama de opor
tunidades impoem a considerac;ao da produc;ao. Par outro lado, como o aces
so de todos deve entender-se nao apenas num sentido espacial, mas tambem 
num sentido temporal, a garantia dos nfveis de satisfac;ao pode ter de repou
sar em contenc;ao no usa dos recursos - dos nao renovaveis, que e tempo 
de considerar verdadeiros bens de capital, e ate dos renovaveis -, donde o 
poderem ser necessarias limitac;oes ao crescimento da produc;ao. Simplesmente, 
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tambem aqui, como em relac;:ao ao crescimento, nao e qualquer «produc;:ao» 
que ficara pasta em causa, mas tao-s6 a que deva ser submetida a restric;:oes·, 
neste caso derivadas da utilizac;:ao dos recursos, mas que podem ser mais ge
rais, em termos de qualidade de vida e outros. Quer dizer, as restric;:oes apon
tadas, mais do que impor limitac;:oes, devem ser tomadas entre os elementos 
determinantes de modificac;:oes a prooor a estrutura da produc;:ao. 

Tudo considerado, na perspectiva do desenvolvimento, a produc;:ao eo seu 
crescimento nao podem ser arvorados em objectivos ultimos, antes devem 
limitar-se ao papel de instrumento ao servic;:o do desenvolvimento - em que 
a distribuic;:ao tera o seu primado -, numa perspectiva espacial e temporal. 

A criac;:ao das condic;:oes de acesso passa pela polftica de distribuic;:ao de 
rendimentos; mas passa tambem, na 6ptica que aqui mais nos interessa, par 
uma polftica de organizac;:ao do espac;:o; esta, de resto, nao e menos impor
tante do que a primeira, ja que nao seria diffcil enumerar situac;:oes concretas 
em que o acesso a equipamentos que hao-de satisfazer necessidades basicas 
nao existe em condic;:oes aceitaveis, mesmo para quem dispoe dos meios 
financeiros para adquiri-lo. 

Na organizac;:ao do espac;:o M duas variaveis operativas que hao-de 
considerar-se estrategicas: o grau de dispersao dos equipamentos e a acessi
bilidade das populac;:oes, isto e, a sua mobilidade real. Elas comportam-se, po
deriamos dize-lo, como factores «substituiveis» na organizac;:ao espacial. Algum 
grau de concentrac;:ao e necessaria para os equipamentos: exigem-no a escas
sez dos meios e a necessidade de, por isso, os gerir eficientemente- donde 
o impor-se a definic;:ao de uma po/ftica de centros. A mobilidade das popula
c;:oes e a melhoria dos padroes de acessibilidade sao econ6mica, social e cultu
ralmente importantes, promovem o alargamento aa gama de oportun1aaaes, en
riquecem a diversidade e permitem retirar dela maiores proveitos - donde o 
impor-se a definic;:ao de uma polftica de comunicaqoes, nela incluida a de 
transportes. 

A procura da combinac;:ao optima «dispersao dos equipamentos
-acessibilidade» deve constituir objectivo a perseguir com vista a organizac;:ao 
do espac;:o; e uma e outra das variaveis sao verdadeiramente operativas, ate 
quantificaveis, podendo, no entanto, simplificar-se o problema substituindo as 
ambic;:oes de «optimizac;:ao» pela procura dos cenarios realistas mais 
convenientes. 

A polftica de centros e a polftica de transportes sao entao interdepen
dentes na 6ptica do desenvolvimento; tem determinantes de ordem econ6-
mica e de ordem social; Mo-de exigir a definic;:ao ou discussao de criterios ou 
princfpios organizativos. 

Urn princfpio simples e certamente pouco controverso e o da organiza
c;:ao hierarquica da rede de centros, que importa ser vista como sistema: em 
regra, os centros desempenham todas as func;:oes dos de importancia menor, 
e alguma(s) mais; o funcionamento da rede ganha em eficacia quando se con
siga a complementariedade das acc;:oes, a interdependencia funcional. 
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Dado um certo nfvel (hierarquico) das fungoes e o correspondente nfvel 
(hierarquico) dos centros que as executam, sempre sera legftimo esperar um 
aproveitamento mfnimo dos equipamentos - de dominante econ6mica- e 
uma acessibilidade tambem mfnima a eles - com dominante social. Aquele 
aproveitamento mfnimo estara associado a um limiar que pode ser expresso 
em termos de populagao da area de influencia do equipamento; aquela aces
sibilidade mfnima estara associada ao alcance limite das populagoes. 0 «al
cance» deve ser a variavel estrategica a privilegiar em termos de desenvolvi
mento e deve aceitar-se que seja ela a delimitadora da area de influencia -
isto e, da regiao complementar do centro em que se instala o equipamento; 
o «limiar» e a variavel orientadora das polfticas de medio e de curto prazos, 
capaz de permitir a quantificagao de objectivos mais imediatos. 0 limitar aponta 
para a populagao que a regiao deveria conter (e naturalmente os centros da re
giao) para que nela possam justificar-se «economicamente» os equipamentos. Por 
af poderao estabelecer-se os «alvos» para o medio e o curto prazos. Ficam por 
essa via identificadas as regioes que devem crescer e quanto devem crescer; 
como ficam identificadas aquelas em que o sobredimensionamento, gerador de 
deseconomlas, aconselha restrigoes ao crescimento. Sera entao necessaria 
recorrer aos modelos e aos instrumentos de polftica mais adequados a espe
cificidade do problema e a especificidade da regiao. Havera regioes em que 
a polftica de curto prazo a privilegiar e uma polftica de crescimento; mas sao 
regioes bem identificadas, tal como a polftica de crescimento nao sera uma 
polftica para um qualquer crescimento. Nao se confunda esta via com qual
quer tentativa de repor as teorias da dimensao optima dos centros, porque nao 
e disso que se trata. Ao contrario, admite-se que a dimensao das cidades 
deve ser a que em termos de funcionamento mais se justifica no sistema; a 
dimensao e considerada para que o aproveitamento mais eficiente dos equi
pamentos possa acontecer; sao os aspectos funcionais que a determinam. 

Politics regional e teol'id do desenvolvimento regional 

12 - Justifica-se determo-nos sobre o enquadramento te6rico destas 
questoes. 

Na situagao portuguesa actual, de dualismo regional indiscutfvel, o qua
dro te6rico explicative do desenvolvimento regional que melhor se ajusta e o 
dos modelos do tipo «estruturalista» (B): as regioes relacionam-se efectivamente 
em termos de «dominancia» e de «dependencia», que um processo hist6rico 
langou e que as forgas econ6micas acentuaram para uma interdependencia 
desigual; um modelo de dependencia aparece suficientemente espelhado, com 
relacionamentos do tipo <<centro-periferia» perfeitamente definidos; mas nao se 
desdenha tambem da capacidade explicativa dos <<falsos paradigmas», ja que, 

(B) Veja-se, par exemplo, TODARO (1977). 
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de facto, as pretensas soluc;:6es dos problemas do desenvolvimento nas regioes 
dependentes nao tern sempre tornado em conta a sua especificidade: tern fal
tado a coragem para nao privilegiar as economias de escala, por exemplo, mes
mo nas areas em que os problemas de emprego e a natureza dos recursos, 
particularmente dos recursos humanos, as deviam subalternizar (9); os perfis 
regionais estao por identificar; entende-se o desenvolvimento em func;:ao de pa
droes importados; os «valores» locais, tradicionais, nao sao definidos e perdem 
sempre no confronto com os «valores» externos, insidiosamente impastos, in
genua e as vezes ansiosamente aceites. 

Naturalmente, s6 atitudes voluntaristas conscientes, decididas e fortes po
derao modificar o quadro estrutural existente: a politica e o planeamento sao 
indispensaveis, ate porque, mesmo em termos de crescimento, nao pode 
rejeitar-se a elevada capacidade explicativa dos modelos de causalidade 
cumulativa. Para o seu exito nao deve deixar de recorrer-se as construc;:oes te6-
ricas suficientemente testadas, cujos ensinamentos, no entanto, M. que apro
veitar de maneira nao indiscriminada, mas justamente adequada aos condi
cionalismos existentes. 

Assim, a perspectiva de desenvolvimento em que nos colocamos, advo
gando como estrategia a organizac;:ao do espac;:o assente numa rede de cen
tres, tern bastante a ver com a formulac;:ao de Losch e nao menos com a de 
Christaller. Com efeito, nao s6 se aceitou o principia da hierarquizac;:ao, como 
nos apoiamos sobre os equipamentos terciarios, sua localizac;:ao em centres 
e organizac;:ao espacial em regioes complementares, aceitando entre as hip6-
teses basicas a de que os centres de ordem superior desempenham (em prin
cipia) todas as func;:oes dos de ordem inferior, e tomando para nortear os as
pectos operatives os conceitos de limiar e de alcance (1°). De certo modo 

(9) Para uma discussao relativamente a actividade agricola, ver LOPES (1981). 
Os economistas tem-se preocupado pouco com as deseconomias de escala, talvez porque 

no pensamento de Marshall as economias de escala surgem com o crescimento da produt;:ao e 
nao se perdem quando ela se reduz (Robinson, 1977, p. 125); deixam-nas assim para o campo 
social mais generico. Dir-se-ia que se passa o que, em relat;:ao as deseconomias externas, levava 
Joan Robinson a escrever em 1971: 

Economists have not much emphasized [ ... ] the destruction of resources, the 
devastation of amerities, and the accumulation of poison in air and water. Pigou made 
a great point of external diseconomies such as the smoke nuisance but, within the con
fines of. his stationary state, he could not emphasize permanent losses. It has been 
left rather·to the natural scientists to sound the alarm, while orthodox economists, un
perturbed, continue to elaborate the pressumption in favor of «laisser faire>~. 

(ROBINSON, 1971, p. 55). 

A prop6sito, e para uma boa discussao das economias (deseconomias) externas, ver THEZE 
(1980). 

(10) Em obra relativamente recente, Portugali (1980) vem defender o apoio na teoria dos lu
gares centrais numa perspectiva de organizat;:ao espacial e um tanto numa perspectiva de 
desenvolvimento. 

Veja-se ainda HERMANSEN (1975), numa abordagem mais descritiva. 

461 



aproximamo-nos da teoria dos sectores (1 1
), tal como Friedmann (1972) a 

esbo<;:ou. 
Ate aqui, o enquadramento te6rico do desenvolvimento; ou, par outras pa

lavras, o enquadramento te6rico do Iongo prazo. Nao se fez questao de que, 
no media e no curta prazos, as orienta<;:oes pudessem ser no sentido do cres
cimento, nao autonomizado, mas determinado pelos objectives de desenvolvi
mento. Ora, sempre que se justifique uma polftica de crescimento, bem locali
zado espacialmente, como o desenvolvimento o exige, nao faltarao enquadra
mentos te6ricos, tambem suficientemente testados, a que recorrer, de acordo 
com a natureza do problema e a especificidade regional. As potencialidades 
do modele da base econ6mica de exporta<;:ao, par exemplo, nao serao para 
desprezar (1 2), havendo, como se sabe que existe, quem fundamentalmente 
defenda que os problemas das regioes sao problema das suas balan<;:as de 
pagamentos (Thirlwall, 1980); e nao se dira tambem que em casos verdadeira
mente bem definidos nao se utilizem as potencialidades dos p61os de cresci
mento. Quer dizer, a 6ptica do desenvolvimento regional integral, que tanto tem 
merecido as aten<;:6es de StOhr (197 4), nao dispensa os instrumentos do de
senvolvimento end6geno, como aproveitara os do desenvolvimento ex6geno 
num quadro que, ainda e tambem na mesma perspectiva, deve ser o da orga
nizac;;ao do sistema urbana. 

Desenvolvimento regional e regionalizac;ao 

14 - Num processo de desenvolvimento como o que pode desenhat-se 
para Portugal, M todas as razoes para admitir o ceptismo da sua implementa
c;;ao: 0 «centro» e-o efectivamente e a -«periferia» e-o tambem em toda a acep
<;:ao da palavra. Grandes obstaculos Mo-de surgir ao delinear - e sobretudo 
ao implementar - uma polltica regional forte, que tem de passar pela redu
_c;;ao dos privilegios de alguns e pela propria forma<;:ao dos que, instrumen
tados, dao razao de ser a validade das explicac;;oes assentes nos «falsos 
paradigmas». Quer dizer, faltara a motivac;;ao ex6gena para que a regiao subde
senvolvida se liberte; mas falta-lhe tambem, em muitos casas, a motiva<;:ao 
end6gena. Uma polftica regional forte tem de se apoiar sabre a descentraliza
c;;ao, e esta tem de aparecer bem enquadrada num processo de regionaliza<;:ao 
que, para alem da vontade polftica central, fa<;:a despertar a consciencializa<;:ao 
das popula<;:oes (Lopes, 1982). Embora a polftica regional nao exista, seria bam 
que a regionalizac;;ao se encaminhasse, como processo, para o despertar da 
consciencializac;;ao necessaria. Temos de reconhecer que o nao tem feito, 
apesar de ser prioritario faze-lo. 

(1 1) Nao confundir com extensoes das etapas de crescimento de Rostow, por vezes referi
das tambem como teoria dos sectores; nao ha Iugar, na acepc;;ao de Friedmann, a um «quase de
terminismo»; e o apoio nos lugares centrais e considerado necessaria. 

(12) Naturalmente, nao podera deixar de se ter presente que se trata de um modelo de «ins
pirac;;ao» keynesiana, pelo que Jhe serao pr6prias as vantagens e as limitac;;oes de tais modelos. 

Para uma discussao crftica da teoria de base, ver LIPJETZ (1977, pp. 75-79) eLOPES (1980). 
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