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As e-tecnologias abriram oportunidades novas para o desenvolvi-
mento das regiões periféricas e ultra-periféricas. A menor dependência 
(e nalguns casos, a independência) relativamente ao local e à distancia 
permitem novas condições para o desenvolvimento local de negócios 
envolvendo a oferta de serviços e produtos com alto conteúdo de tecno-
logias da informação e da comunicação. A criação de clusters locais ba-
seados nessas oportunidades tem despertado o interesse das autoridades 
locais e regionais. Mas a sua implementação pode ser ingrata.

Discutem-se as condições fundamentais para promover o potencial 
reconhecido, em especial as condições locais (políticas e de recursos 
humanos) maduras e atracção de procura exógena (nacional ou estran-
geira) como sementes de processos de crescimento local. Em particular 
analisa-se uma região portuguesa : Alto Trás os Montes, no contexto de 
um projecto em curso de prototipagem de um call centre distribuido por 
um dos operadores do serviços móveis de terceira geração. Conclui-se 
pela necessidade e importância de políticas de incentivo à procura des-
localizada de serviços à distância.

 
1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TICS (TECNOLOGIAS DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO)

Vários autores (Ylinenpaa, 2001, por exemplo) têm referido o para-
doxo de duas grandes tendências aparentemente contraditórias do mun-
do contemporâneo, quer na arena política como na arena económica : 
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por um lado a crescente importância política do regionalismo, do de-
senvolvimento regional e de uma maior autonomia e mobilização local 
em temas socio-económicos em contraste com as tendências macro para 
a internacionalização e para as supra nacionalidades, e ao mesmo tem-
po uma tendência da economia para a integração e cooperação local e 
regional (incluindo o desenvolvimento de clusters) em contraste com a 
crescente transnacionalização e globalização dos negócios. 

A situação parece ambígua, mas na realidade ambas as facetas do 
paradoxo tendem a reforçar-se mais do que a anular-se através da me-
diação crescente das tecnologias da informação e da comunicação, 
eventualmente alavancadas por políticas públicas vocacionadas para a 
coesão social e para a diminuição das desigualdades regionais nos es-
paços nacionais e no espaço europeu – uma preocupação sistémica ao 
nível da União Europeia.

Novas tecnologias da informação e da comunicação (que não são uma 
novidade do século XX!) têm sido causa de transformações disruptivas 
ao longo dos tempos (Carnegie, 2000) e a “dramática” inovação (nas pa-
lavras de Chandler e Cortada, 2000) que foi o aparecimento do software 
levou a uma progressiva convergência de tecnologias complementares 
de que as e-tecnologias (a internet e tecnologias web-based associadas) 
são a expressão mais actual e cujos impactos no tecido socio-económico 
ainda só agora estamos a começar a compreender. 

Em especial no que toca às regiões mais periféricas, em Portugal de 
carácter rural mais acentuado, mais distantes dos pólos urbanos  - tra-
dicionais atractores de actividade económica e de migrações internas. 
Regiões periféricas muitas vezes com uma baixa densidade populacio-
nal agravada por tendências migratórias de jovens, uma infra-estrutura 
económica frágil e uma capacidade endógena de crescimento limitada.

2. GEOGRAFIA E TECNOLOGIAS DIGITAIS
No entanto as tecnologias digitais têm vindo a alterar a geografia do 

espaço físico contemporâneo: “in a manner not seen since the onset of the 
Industrial Revolution, technology is reshaping the landscape of American 
life” nas palavras de um estudo recente do Hudson Institute (Kotkin e 
Siegel, 2000), que acrescenta: “There is a debate afoot as to whether ne-
tworks and the internet are revolutionizing productivity, but there can be 
no argument about whether they are revolutionizing the organization of 
space. Just as railroads, telegraph and mass-production factory produced 
the  manufacturing cities and towns of the industrial economy, the rising of 
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the digital economy is creating a new geography of economic life”.
Um responsável da política regional europeia falava recentemente de 

uma “nova geografia do talento”: “une nouvelle geographie du “talent” 
se dessine aujourd’hui: les regions qui, en plus de leurs capacités de  
developpement scientifique et technologique, sont em mesure de offrir un 
bom cadre de vie, deviennent attractives pour les populations qualifiés”  
(Crauser, 2001). 

As novas tecnologias da informação e do conhecimento tornam um 
crescente grupo de trabalhadores “do conhecimento” (engenheiros, 
cientistas, criativos, analistas de sistemas, investidores, ...) em “con-
sumidores altamente sofisticados de espaços”. O que tem implicações 
endógenas e exógenas para as regiões e para as respectivas políticas e 
prioridades de desenvolvimento: os aspectos de melhor “qualidade de 
vida” têm tendência a tornarem-se cada vez mais importantes do que os 
habituais instrumentos das políticas de desenvolvimento regional, base-
ados na disponibilidade de espaços (para a implementação de unidades 
industriais), no baixo nível de impostos locais e mesmo nos baixos cus-
tos relativos dos factores de produção. 

Claro que no caso português estamos ainda longe de tal situação e 
os referidos instrumentos tradicionais continuam e continuarão a ser 
importantes. Mas o novo contexto criado pelas actuais tecnologias de 
informação e comunicação tem já implicações imediatas: a questão da 
“qualidade de vida” (traduzida por escolas, saúde,  acessibilidades, ac-
tividade cultural, ensino superior, espaços verdes e de lazer, ...) não é só 
uma questão local de  bem estar das populações – terá tendência a tor-
nar-se cada vez mais um factor crítico de atracção regional ou local para 
actividades económicas de índole tecnológica e um factor de retenção 
de capacidades locais.

Vários mecanismos, mediados pelas TICs web-based, podem contri-
buir com novos instrumentos adicionais para o desenvolvimento dos 
espaços periféricos:

1. oportunidades de melhoria da qualidade local de saúde, educa-
ção, serviços administrativos e governamentais através de tec-
nologias à distância;

2. oportunidades de criação de empregos locais e de empreende-
dores local em oportunidades de teletrabalho e de “telebusiness” 
baseadas no capital humano local, desde que suficientemente 
qualificado e abundante (incluindo possíveis start-ups de carác-
ter tecnológico);

3. oportunidades de atracção e retenção de profissionais do conhe-
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cimento, para os quais a localização se tornou menos impor-
tante e a “qualidade de vida” se tornou mais importante, desde 
que servidos por uma boa infra-estrutura de telecomunicações 
e acessibilidades. Nesse sentido, começa mesmo a alterar-se o 
paradigma tradicional de “aldeia”, com o aparecimento de espa-
ços  “rurais” com cada vez menor componente ligada à produção 
agrícola e animal e uma maior componente de uma elite emer-
gente de profissionais e de apreciadores do lazer;

4. oportunidade de atracção de operadores exógenos com fortes 
conteúdos de serviços de informação e telecomunicações, desde 
que exista mão de obra local qualificada e disponível, podendo 
a disponibilidade de recursos qualificados funcionar como um 
importante atractor para investimento de fora (seja ele estran-
geiro ou nacional).

As capacidades de desenvolvimento das potencialidades endógenas 
de uma região periférica, alavancadas pelas oportunidades das novas 
TICs, merecem atenção, mas serão sempre problemáticas. A ignição do 
processo é muito lenta (e de alto risco), os mercados locais habitualmen-
te insignificantes e o acesso aos mercados externos à região pode exigir 
apoios  a longo prazo. A experiência existente mostra a necessidade de 
operadores de apoio e de agências de mediação que de alguma forma 
conjuguem a oferta local disponível com a procura existente nos merca-
dos exteriores à região (e no mundo em geral) (OECD, 2001). O caso do 
Norte da Escócia (e em especial a experiência das ilhas) tem sido objecto 
de curiosidade, estudo e reflexão, incluindo a importância reconhecida 
a um modelo alternativo de incubadora “itinerante” (“outreach incuba-
tor”) aí desenvolvido (Munro, 2001; OECD, 2001).

As oportunidades de e-commerce de base local certamente que po-
derão também existir e devem ser apoiadas e incentivadas, mas a expe-
riência tem demonstrado as dificuldades associadas, que limitam o seu 
impacto agregado (ver, por exemplo, Papandrea e Wade, 2000, baseado 
no caso australiano).

A atracção com sucesso operativo de investimento exógeno pode ter 
um importante efeito de demonstração e catalizador, para além das suas 
capacidades intrínsecas de criação de emprego e geração de valor acres-
centado local. Mas para isso são necessárias condições mínimas. Algu-
mas regiões periféricas portuguesas começam a preencher essas con-
dições. Como Alto Trás os Montes, cujo caso analisaremos com mais 
pormenor dentro do contexto descrito.
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3. CONDIÇÕES NECESSÁRIAS
A redução da “barreira à entrada” devido ao carácter periférico da 

localização geográfica abre novas oportunidades para a prestação de 
serviços baseados em tecnologias da informação e da comunicação, mas 
em simultâneo esses serviços aumentam a “barreira à entrada” imposta 
pela qualificação técnica, científica e profissional da mão-de-obra local, 
assim como aumentam a importância da “barreira à entrada” associada 
às infra-estruturas de telecomunicações.

Mas se essas infra-estruturas tiverem um nível de qualidade acei-
tável, se as acessibilidades forem boas e se a “qualidade de vida” local 
começar a ser interessante, então o poder atractor da região começa a 
emergir no contexto da “economia post-industrial” (ou “digital”) se se 
conjugar com a disponibilidade de instituições de ensino superior e de 
ensino tecnológico, e até mesmo actividades locais de R&D, que provi-
denciem por uma oferta de mão de obra qualificada. 

Mas essas condições necessárias não são suficientes.
Duas outras condições importantes devem ser evidenciadas:

• a importância e persistência do poder local e da sua liderança: 
sem um poder local motivado, empreendedor e consciente da di-
nâmica lenta e de longo prazo associada será sempre difícil mate-
rializar as referidas e-oportunidades;

• a importância de atrair e apoiar procura exógena, mais do que 
gerar oferta local voluntarista, que crie efeitos de demonstração 
e sementes para o desenvolvimento de oferta local na respectiva 
“supply-chain”. Trazer (deslocalizar) procura de serviços para a 
periferia é, no contexto actual do nosso desenvolvimento regio-
nal, o grande desafio para o poder local e para os actores dos pro-
cessos de desenvolvimento regional.

4. CALL CENTRES DISTRIBUÍDOS E PERIFERIAS
Por exemplo, em Portugal existirão já condições maduras para deslo-

calizar a procura de call centres dos grandes centros urbanos (em espe-
cial Lisboa) para regiões periféricas, como Alto Trás os Montes (aTM).

O recurso a tecnologias web-based para os call centres, dispensando 
o recurso a linhas dedicadas de elevado custo, torna o modelo de call 
centre geograficamente distribuído viável e atractivo relativamente ao 
modelo tradicional de call centre centralizado, em especial em situações 
de lançamento de novos serviços (como por exemplo, os serviços de su-
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porte a novas tecnologias móveis).
O projecto callTM (Beira, 2001) baseia-se nestes princípios e preten-

de atrair operadores de serviços de call centres e empresas de produção 
de software e serviços associados para aTM, com o apoio das Câmaras 
Municipais de Bragança, Mirandela e Macedo de Cavaleiros e ainda de 
um operador de telecomunicações (OniWay SA.). 

O triângulo destas três cidades, distantes entre si apenas de poucas 
dezenas de kms e ligadas pelo IP4, todas com uma vida “universitária” 
(no sentido de ensino superior) já significativa, apesar do seu carácter 
periférico relativamente ao Porto ou a Lisboa, reúne as condições ne-
cessárias atrás referidas. Os dados do censo 2001 (INE) mostra uma ate-
nuação da litoralização da região Norte e um reforço da importância 
demográfica dos pólos urbanos das sub-regiões do interior Norte. Os 
concelhos de Bragança e Mirandela inverteram a tendência para a de-
sertificação humana e mostraram crescimentos de população residente 
nos últimos dez anos (respectivamente +5% e +2.5%). Macedo de Cava-
leiros mostra uma desaceleração da perda populacional, embora ainda 
apresente uma quebra de 8% no decénio. Mas estes dados mostram uma 
importante alteração das tendências das ultimas décadas – a que não é 
estranha a melhoria de “qualidade de vida” e acessibilidades e o papel 
dos poderes locais da região.

O projecto callTM visa atrair procura exógena de serviços para:

• a prototipagem de call centres distribuídos através da progressiva 
instalação de unidades satélites da rede distribuída em cada uma 
das três cidades do triângulo, numa óptica de acção de demons-
tração e de marketing territorial;

• a atracção de novos operadores de serviços avançados de teleco-
municações e de sistemas de informação;

• a promoção de sementes de actores locais e (a prazo) possíveis 
clusters regionais especializados, incluindo a eventual atracção 
futura de investimento directo nacional ou estrangeiro.

A tendência dos últimos anos tem sido a instalação de call-centres de 
modelo centralizado em Lisboa. Trata-se de uma actividade que envolve já 
vários milhares de pessoas e cujo crescimento tem promovido uma forte 
competição entre empresas no recrutamento e treino de operadores dos 
centros (Vidigal, 2000; Margarida Pires, 2000). Apesar de algumas expe-
riências anteriores (a Portugal Telecom, por exemplo, opera já há algum 
tempo um call centre em Beja, no Alentejo), a tendência tem sido a centra-
lização das operações na zona de Lisboa. Estudos económicos mostram a 
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oportunidade e interesse económico do modelo distribuído, em especial 
no capítulo da gestão dos recursos humanos (A D Little, 2001). 

É uma oportunidade para as regiões periféricas que reúnam as con-
dições de capital humano e de infra-estruturas necessárias. Uma vez 
mais a experiência de sucesso da região nordeste da Escócia (“Highlands 
and Islands”) é reconhecida como exemplar (OECD,2001).

Note-se que o número de pessoas empregadas em actividades de ser-
viços de call centres na Europa cresceu de 300 mil em 1995 para mais de 
1.25 milhões em 1999, das quais mais de 400 mil só no Reino Unido. 
Destes 30 mil operam na remota Escócia, com um perfil claro: 10% são 
licenciados, 67% trabalham em regime de tempo inteiro, 2/3 são mulhe-
res e 70% têm menos de 35 anos (OCDE, 2001).

Vale a pena citar a visão política destes desenvolvimentos regionais 
na Escócia: “A vision of a Scotland where many people choose to work in 
rural areas, where they can combine an excellent physical environment with 
opportunities for knowledge work. A Scotland where no-one is excluded 
from education and training opportunities or from access to public services 
because of where they live, or they social or ethnic backgrounds” (Digital 
Scotland, 2000). Será uma visão deste tipo que pode e deve animar regi-
ões periféricas com uma nova qualidade de vida emergente e uma infra-
estrutura de (tele) comunicações melhorada. Como é o caso de aTM.

5. ALTO TRÁS OS MONTES: OFERTA E IMPACTO DO ENSINO 
SUPERIOR

O triângulo Bragança – Macedo de Cavaleiros – Mirandela repre-
senta apenas 28% da população de aTM (constituído pelos municípios 
de Alfândega da Fé, Boticas, Chaves, Miranda do Douro, Mogadouro, 
Montalegre, Murça, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar, Vimioso e Vinhais, 
para além daqueles três), mas concentra 43% dos alunos do ensino se-
cundário e a quase totalidade do ensino superior da região, distribuído 
por três instituições, uma pública (Instituto Politécnico de Bragança) 
e duas privadas (ISLA em Bragança e Instituto Piaget em Macedo de 
Cavaleiros). É neste triângulo que se concentram as maiores potenciali-
dades actuais de atracção de procura de serviços à distância.

O Instituto Politécnico de Bragança tem tido um papel nuclear no 
desenvolvimento da região, tendo passado de 110 alunos em 1986 para 
cerca de 2500 alunos dez anos depois (1996) e duplicado esse numero 
nos cinco anos seguintes. Em 2000 tinha mais de 5000 alunos distribuí-
dos por 4 Escolas (Tecnologia e Gestão, Educação e Agrária em Bragan-



206

Regiões periféricas, desenvolvimento e contact centres

ça e Tecnologia e Gestão em Mirandela), sendo a maioria dos alunos de 
fora da região.

O ISLA opera em Bragança e oferece diversos cursos (450 alunos em 
2000).

O Instituto Piaget especializa-se em cursos na área da saúde e na 
formação de professores do ensino básico e representa uma situação de-
mográfica “sui generis” (mais de 2500 alunos, a grande maioria de fora 
do concelho, numa vila com cerca de 17 mil habitantes!) e o seu impacto 
no desenvolvimento e transformação local nos últimos dez anos merece 
por si estudo aprofundado. 

Em 1999 foram disponibilizadas cerca de 3300 vagas no ensino supe-
rior em aTM, das quais 385 em informática, 780 em engenharia e 340 em 
economia / gestão. Considerando o nível actual de entradas e o numero 
de alunos (ano 2000) nos cursos de informática de gestão, engenharia 
informática e engenharia electrotécnica do IPB e do ISLA pode-se es-
timar que o output a partir de 2004 seja superior a 200 formandos por 
ano – um número significativo e naturalmente muito superior à procura 
local, mas também uma oportunidade para atrair empresas de software, 
serviços de sistemas de informação e de telecomunicações.

Vale a pena referir que o projecto Bragança Cidade Digital (www.bcd.pt)  
foi dos primeiros a arrancar e no seu âmbito foi desenvolvida e instala-
da uma rede wireless privada de alto débito (denominada Rede Digital 
Comunitária) que serve a zona central da cidade e os vários parceiros da 
iniciativa. Também no âmbito desse projecto foi desenvolvida uma das 
primeiras experiências portuguesas de e-commerce de produtos locais 
(www.ruralnet.pt). Em ambos os casos foi relevante o papel do IPB.

6. ALTO TRÁS OS MONTES: SAÍDAS DO ENSINO SECUNDÁRIO
Mas não é só ao nível da oferta qualificada de ensino superior em áre-

as relacionadas com as tecnologias da informação e comunicação que a 
região de aTM oferece potencialidades. As estatísticas disponíveis (INE) e 
um levantamento feito nas escolas secundárias permitiu obter uma ideia 
razoável do que está a acontecer com os alunos do 12º ano da região. 

No ano  2000 frequentavam o 12º ano cerca de 2600 alunos (1814 
alunos inscritos pela primeira vez e 780 alunos repetentes), dos quais 
cerca de 50% nas áreas cientifico-naturais, 30% em humanidades, 19% 
em economia e 1% em artes. 

Destes concluíram o 12º ano 1629 alunos, dos quais 320 (cerca de 
20%) entraram em estabelecimentos do ensino superior publico. Admi-
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te-se que na melhor das hipóteses cerca de 25% possa ter entrado no en-
sino superior privado (ao contrário do que acontece com as entradas no 
ensino superior público, as escolas secundárias desconhecem os dados 
de entradas no ensino superior privado e não foi possível obter dados de 
outras fontes). Nesse caso conclui-se que anualmente cerca de 1000 alu-
nos que concluem o 12º ano não seguem estudos e que o stock de alunos 
nessas circunstâncias será elevado e da ordem dos vários milhares. 

Este facto torna a região atraente para serviços de mão obra intensiva, 
mas qualificada – como os call centres e as actividades de teletrabalho.

7. E-OPORTUNIDADES: TELETRABALHO E SERVIÇOS 
DIGITAIS À DISTANCIA 

As disponibilidades de espaços internet de acesso público têm sido 
activamente promovidas pelos programas governamentais de apoio à so-
ciedade da informação, na linha das políticas defendidas pela UE e pela 
OECD de facilitação e massificação do acesso aos serviços da internet, 
em especial em regiões periféricas (OECD,2000). No âmbito do POSI es-
tão em instalação (ou já foram instaladas) mais de duas centenas desses  
espaços, em cooperação com as autarquias (www.posi.pcm.gov.pt).

As dificuldades de manutenção a prazo da vitalidade e animação 
desses espaços têm sido reconhecidas (OECD, 2001). Mas esses espaços 
podem representar uma oportunidade para a prestação de serviços des-
centralizados de teletrabalho, promovendo capacidades locais e empre-
endedorismo local, em especial ao nível de redes de trabalhadores inde-
pendentes especializados. Uma vez mais a dificuldade não é tecnológica, 
mas sim socio-económica: uma vez mais a questão fundamental é como 
assegurar uma procura sustentada para esses serviços em regiões peri-
féricas, que permita consolidar a oferta local.

Defendemos que aqui pode caber um papel decisivo à procura gerada 
pelo próprio Estado e pelas próprias regiões. Serviços de digitalização 
documental (com eventual edição associada) e de teletrabalho (incluin-
do processamento de transacções) são candidatos óbvios. Necessidades 
de serviços desse tipo existem em grande volume na administração pú-
blica e no sector privado. Mas cabe ao Estado um papel mobilizador e 
de demonstração que crie uma massa critica de oferta distribuída e qua-
lificada através do encaminhamento da sua procura para iniciativas das 
regiões periféricas. Assim como pode ter um papel pró-activo no apoio 
a iniciativas privadas com o mesmo objectivo, quer pela via dos fundos 
estruturais, quer também pela via fiscal.
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A visão que defendemos passa por usar os espaços públicos como 
ponto de apoio para o emprendedorismo individual na prestação de ser-
viços, quer pela disponibilidade de equipamentos, quer pelas oportuni-
dade de monitoragem e formação complementar que podem oferecer. A 
autonomização dos operadores locais, com o seu próprio equipamento 
básico, será uma fase natural que se segue e que deverá merecer apoios 
de (quase micro) crédito.

8. O PROBLEMA DOS ACESSOS EM BANDA LARGA
Apesar da melhoria dos acessos à internet nas regiões periféricas, 

continua a existir uma limitação severa aos objectivos e visões desenha-
dos: o atraso sistemático na implementação de acessos de banda larga. 
Mesmo nos grandes centros urbanos é ainda muito incipiente em Por-
tugal, que aliás tem uma posição lamentável no grau de difusão desses 
serviços dentro da UE. 

Muitas das e-oportunidades dos vários tipos discutidas implicam 
acesso de banda larga para se tornarem verdadeiramente interessantes: 
“from an economic development perspective, broadband technology could 
be a break-through for a rural community” assinala um estudo recente da 
US Economic Development Administration (Min et al, 2001). O proces-
so pode ser complexo, dada a variedade de opções possíveis e respectivas 
implicações. Mas não pode continuar a ser ignorado. 

9. CONCLUSÕES: PERSPECTIVAS DE POLÍTICAS
As dificuldades associadas às e-oportunidades não podem ser igno-

radas. Uma das mais difíceis é que se trata de processos de (muito) longo 
prazo, que implicam um planeamento de estratégias sustentado e per-
sistente, sem expectativas de resultados imediatos. Alias um dos perigos 
de iniciativas associados é a expectativa de resultados de curto prazo: 
“the mistake would be to seek short term advantages; these can not usually 
materialize quickly and translate into tangible economic development per-
mitting a rapid measurement of results” (OECD,2001). 

As políticas territoriais só agora começam a ter em consideração esta 
nova combinação de infra-estruturas de telecomunicações, acessibilida-
des, educação de nível superior, infra-estruturas físicas (como parques 
tecnológicos) e de networking humano que ligue as instituições públicas 
e privadas na exploração das e-oportunidades. 

Para a concretização dessas e-oportunidades identificam-se ainda 
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algumas medidas pró-activas:

• a necessária mobilização da administração e do sector público 
para a desconcentração regional dos serviços de back-office;
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• a mobilização de empresas (quer do sector TIC, como de outros) 
para projectos “semente” e de demonstração de serviços de in-
formação e comunicação à distância, assim como de desenvolvi-
mento de software;
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cura e apoio de iniciativas.
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