As actividades económicas constituem um excelente indicador do
pulsar das cidades. O perfil de especialização, os padrões de localização das empresas e o posicionamento nos mercados internacionais reflectem as oportunidades que as aglomerações urbanas criam às pessoas e organizações que aí desenvolvem a sua
actividade. Deste ponto de vista, a área metropolitana de Lisboa
acumula uma série de vantagens únicas ao nível nacional: capital
do país, principal acumulação geográfica de recursos estratégicos
para o desenvolvimento, atracção de pessoas e actividades qualificadas de outros países, presença relevante em redes supranacionais de cooperação e intercâmbio. De facto, a área metropolitana de Lisboa representa um pólo de actividade económica e de
consumo de valia internacional, desempenhando um papel fundamental de intermediação entre o conjunto do país e o mundo.

Como muitas outras metrópoles, a área metropolitana de Lisboa
encontra-se hoje num processo de reestruturação económica,
sereno mas irreversível. As alterações do perfil das actividades
(factores de competitividade, sectores em emergência) sugerem
a afirmação de uma base económica mais evoluída e sólida. Os
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padrões de localização das empresas indiciam o início da superação do modelo metropolitano excessivamente dependente de
um pólo central, assistindo-se à consolidação de novas centralidades periféricas capazes de atrair e incubar iniciativas inovadoras.
O reforço da abertura ao exterior, reflectida na expansão recente
de investimentos e actividades de vocação internacional, confirma
o sentido positivo das alterações anteriores. A área metropolitana
de Lisboa emerge como uma metrópole de perfil pós-moderno com
visibilidade própria nos mapas económicos da Península Ibérica,
da Europa e mesmo do mundo.
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UMA METRÓPOLE EM TRANSIÇÃO:
novo perfil produtivo,
novos espaços económicos
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Serviço de Estudos, Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Figura VIII.1 Sociedades: evolução da estrutura por escalões de dimensão. 1991/1998

20 800
16 291

* Agregação das NUTS III da Grande Lisboa e da Península de Setúbal, dado que
não foi possível dispor de informação relativa aos concelhos de Mafra e Azambuja.

Um tecido empresarial em mudança:
sociedades cada vez mais pequenas
A dimensão média das sociedades com sede na área metropolitana de Lisboa é ligeiramente superior à que se verifica no resto
do país, dada a menor importância relativa das empresas com menos
de 10 pessoas ao serviço (a rondar os 20%) e, pelo contrário, o peso
alcançado pelas que possuem mais de 500 pessoas (cerca de 30%)
(Figura VIII.1). Em 1991, em cada dez empresas localizadas na área
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Figura VIII.3 Sociedades anónimas: evolução do peso do emprego no total de pessoas
ao serviço em sociedades segundo a localização da sede. 1991/1998
1. Não englobando os empresários em nome individual.
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Freguesias onde se localizam as sociedades de maior dimensão:
do centro terciário de Lisboa aos grandes eixos de acessibilidade
metropolitana
As empresas de maior dimensão não se distribuem de forma
uniforme pelas diversas freguesias da área metropolitana de Lisboa.
De uma forma genérica, e como sucede noutras grandes cidades, a
localização dessas empresas prende-se com factores diversificados.
Em alguns casos, sobretudo de empresas industriais, prevalecem
padrões herdados do passado, associados, por exemplo, a boas
acessibilidades portuárias ou ferroviárias. Noutros casos, é a importância simbólica de localizações em áreas de prestígio da cidade
central que se destaca. Noutros ainda, são as novas acessibilidades
metropolitanas tanto internas como externas (auto-estradas, corredores multimodais, aeroporto) que ressaltam. Finalmente, a proximidade de empresas e outro tipo de entidades complementares
pode também ser importante. No caso da área metropolitana de
Lisboa, as freguesias que revelam uma dimensão média das empresas claramente superior ao valor relativo ao conjunto do espaço
metropolitano (isto é, as três classes mais elevadas do Mapa VIII.1)
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Figura VIII.2 Sociedades: evolução do número médio de pessoas ao serviço. 1991/1998
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PIB per capita e produtividade: área metropolitana de Lisboa (AML) e Portugal. 1995
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Quadro VIII.1

Sociedades anónimas:
um indicador de complexidade empresarial
De entre os vários tipos de empresas, as que possuem a
natureza jurídica de sociedades anónimas são, em geral, as que
apresentam um grau mais elevado de complexidade. Parece, por
isso, legítimo considerá-las como um bom indicador da estrutura
empresarial, associando-lhes formas organizacionais e de gestão
mais sofisticadas e mercados mais amplos e exigentes.
Não surpreende que o peso relativo do emprego em sociedades anónimas na área metropolitana da principal cidade do
país (Figura VIII.3) seja bastante relevante (cerca de 40% do total)
e significativamente superior à média do resto do País (o dobro).
Repare-se, por outro lado, que dezassete das quarenta freguesias
com mais de 43% de emprego em sociedades anónimas se localizam no interior da cidade de Lisboa (Mapa VIII.2). Confirma-se,
assim, o papel simbólico que a área central do espaço metropolitano
continua a ter para as empresas com maior grau de sofisticação.
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Um importante pólo empresarial
A área metropolitana de Lisboa constitui, sem surpresa e
de forma destacada, a maior concentração empresarial do país.
Em 1991 encontravam-se registadas 70 716 sociedades1 nos concelhos da área metropolitana de Lisboa, isto é, cerca de 40% do
total do país. Em 1998 existiam quase 100 000 sociedades, responsáveis por 926 272 postos de trabalho (perto de 40% do emprego nacional neste tipo de entidades).
A dimensão empresarial da área metropolitana de Lisboa é
ainda mais evidente em termos de produção, já que a produtividade
por trabalhador é aqui quase 28% superior à média do país [Quadro
VIII.1 (Os valores apresentados nos Quadros, Figuras e Mapas encontram-se em escudos; 1€ = 200esc)]. Por outro lado, o facto de a área
metropolitana de Lisboa incluir cerca de 2.5 milhões de habitantes e
deter um PIB per capita 40% mais alto do que a média nacional
revela que se trata de um importante pólo de consumo, favorável
à expansão dos mais diversos tipos de actividades económicas.

repartem-se maioritariamente por uma das seguintes situações:
• novo centro terciário de Lisboa (Amoreiras/Avenidas Novas);
• Zona Oriental de Lisboa, desde o aeroporto da Portela
à frente ribeirinha;
• auto-estradas de acesso a Lisboa: Cascais/Lisboa (A5);
Oeste (A8); Norte (A1); Sul (A2).
Algumas das freguesias com uma dimensão média das
empresas superior a 14 pessoas localizam-se em área rurais.
Correspondem, em geral, a especializações criadas a partir da valorização de recursos endógenos. O caso dos mármores de Pero
Pinheiro constitui, talvez, o exemplo mais ilustrativo. Mas situações
idênticas podem ser encontradas no concelho de Mafra ou em
diversos municípios da margem Sul.
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1. AS EMPRESAS

metropolitana de Lisboa, duas eram de dimensão reduzida (menos
de 10 pessoas), quatro de dimensão intermédia (10 a 499 pessoas)
e quatro de grande dimensão (500 ou mais pessoas).
Durante a década de 90 a dimensão média das sociedades
diminuiu de forma sustentada, a um ritmo idêntico ao que se verificou no resto do país, parecendo estabilizar em torno de um valor
ligeiramente superior a 9 pessoas por empresa a partir de 1996 (Figura VIII.2). Dois factores contribuíram para esta evolução: a contracção de emprego nas empresas com mais trabalhadores e a
proliferação de novas empresas de reduzida dimensão. Como consequência, o peso relativo das sociedades de menor e de maior
dimensão na área metropolitana de Lisboa tornou-se semelhante
(1998), contrastando com a situação existente em 1991.

Mapa VIII.1 Sociedades: número médio de pessoas ao serviço. 1998
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Mapa VIII.2 Sociedades anónimas: peso do emprego no total de pessoas ao serviço. 1998

As sedes das 500 maiores sociedades:
Lisboa, metrópole pós-industrial
A localização das sedes das 500 maiores sociedades da
área metropolitana de Lisboa em termos de pessoal ao serviço
constitui um bom indicador do modo como os diferentes sub-espaços desta área do país são valorizados como locais de implantação empresarial.
De uma forma geral (Mapa VIII.3), o centro tradicional
de Lisboa (Baixa-Chiado) e o novo centro terciário localizado um
pouco mais a Norte (Amoreiras/Marquês de Pombal/Avenidas Novas)
constituem um contínuo de forte densidade que engloba, em
número de empresas e total de emprego, 30 e 40%, respectivamente, do universo em causa. Exteriores a este coração central
destacam-se:
• a área de emergência recente (anos 80/90) compreendida
entre a Amadora (a Norte), a CRIL (a Este), a CREL (a Oeste)
e o rio (a Sul), e cujo epicentro de actividade se localiza em
Carnaxide-Alfragide;
• um pequeno núcleo a Norte de Oeiras, próximo de um
dos nós da auto-estrada Lisboa/Cascais e englobando o
parque de ciência e tecnologia Taguspark;
• os eixos Lisboa/Sintra (IC19) e Lisboa/Cascais, e ainda
a via de ligação Sintra/Cascais.
Em contraposição, tanto os corredores de penetração
metropolitana socialmente menos valorizados e de industrialização
mais antiga (Vila Franca de Xira, margem Sul, Loures) como as áreas
rurais revelam uma presença muito modesta de sedes das 500
maiores empresas. As poucas excepções, quando existem, não
correspondem, aliás, a empresas com uma posição de topo no
interior deste universo.
É curioso verificar que por detrás deste padrão geral se
escondem distribuições geográficas distintas, conforme o tipo de
capital predominante. As empresas com capital maioritariamente
público localizam-se sobretudo no interior da cidade, o que traduz
um comportamento locativo mais tradicional (Mapa VIII.4). No pólo
oposto, as empresas com capital maioritariamente estrangeiro
repartem-se de forma relativamente equilibrada por dois núcleos,
o novo centro terciário de Lisboa e a área de emergência recente
localizada a Oeste da cidade, entre a CRIL e a CREL (Mapa VIII.5).
Finalmente, a distribuição das sedes das empresas com capital
maioritariamente privado (nacional) acompanha de perto o padrão
mais geral acima descrito (Mapa VIII.6).
No final dos anos 60 iniciou-se um processo de afirmação
do novo centro terciário de Lisboa, através de um movimento
para Norte das sedes de muitas empresas. Este movimento
colocou em causa, pela primeira vez, a exclusividade do centro
tradicional como localização de prestígio. Cerca de vinte anos mais
tarde, correspondendo a um novo período de expansão e modernização da economia portuguesa, verifica-se um outro movimento, agora para Oeste e para espaços externos à cidade,
em boa medida estimulado por uma oferta imobiliária inovadora,
adequada e atractiva. Desenha-se assim, pela primeira vez, uma
estrutura metropolitana multipolar baseada em aglomerações
geograficamente descontínuas de empresas de serviços.
A anterior organização do território metropolitano, com
um centro terciário interno à cidade e uma periferia estruturada
por eixos radiais, ao longo dos quais se localizam as principais
empresas industriais, vai dando lugar a uma nova realidade,
funcionalmente mais complexa e fisicamente mais polinucleada
e reticular. Lisboa entrou, definitivamente, no período pós-industrial.

Figura VIII.4 Demografia empresarial. 1990/1997

Demografia empresarial:
dinamismo e reestruturação
O stock de empresas localizadas na área metropolitana de
Lisboa tem vindo a aumentar, embora com uma ligeira desaceleração nos últimos anos (Figura VIII.4). Em 1990 existiam cerca de
55 000 empresas. Em 1997 eram perto de 75 000, o que representa um acréscimo médio anual de aproximadamente 5,2%, um
valor bastante significativo. Durante este período a taxa anual de
surgimento de novas empresas rondou os 15%, embora com um
pico em 1993/1994, reflexo, em parte, da evolução das condições
macro-económicas que afectaram então o país. Ao mesmo tempo,
a taxa de mortalidade das empresas revelou um comportamento
mais regular, em torno dos 10%.
A criação de novas empresas face ao total de empresas
já existentes durante o período 1995/1997 foi particularmente
baixa nos dois principais núcleos urbanos, Lisboa e Setúbal
(Mapa VIII.7) – facto compreensível face ao efeito conjugado do
elevado stock de empresas aí instaladas e da tendência para um
movimento de desconcentração a favor das periferias imediatas –,
e ainda no concelho do Montijo. Pelo contrário, o município de
Alcochete apresenta uma elevada taxa de natalidade empresarial, característica de uma área rural de localização marginal
que, de súbito, vê a sua integração metropolitana radicalmente
alterada em virtude da construção de uma ligação directa à
capital (ponte Vasco da Gama, inaugurada em 1998, mas que
gerou enormes expectativas desde que foi publicamente anunciada).
A taxa de mortalidade das empresas, por sua vez, revela
que os processos de reestruturação industrial da península de
Setúbal e do eixo de Vila Franca de Xira ainda não terminaram
(Mapa VIII.8).
Em todos os municípios da área metropolitana de Lisboa,
o total de novas empresas criadas durante o período 1995/1997
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é superior ao número das que, nesses mesmos anos, foram
desactivadas ou se deslocalizaram para outras áreas. A consideração conjunta, para cada um dos concelhos, das taxas de natalidade e mortalidade empresarial indicia, no entanto, a existência
de contrastes significativos (Figura VIII.5): enquanto, por exemplo,
Azambuja e Alcochete apresentam saldos extremamente significativos, que se traduzem por uma forte expansão empresarial,
Lisboa, Setúbal e Montijo revelam saldos quase nulos, reflectindo
um ambiente empresarial mais estável. Já Palmela e Seixal evidenciam uma considerável turbulência, dado que ambas as taxas,
de natalidade e mortalidade, alcançam valores bem superiores à
média da área metropolitana de Lisboa.

2. O EMPREGO
Um perfil de especialização tipicamente metropolitano
Com uma população activa de cerca de 1.3 milhões de
pessoas, a área metropolitana de Lisboa apresenta taxas de
actividade, geral e por sexo, muito semelhantes à média nacional
(Quadro VIII.2). A taxa de desemprego, ultrapassando um pouco
os 6% tanto em termos globais como por sexos, pode ser considerada baixa no quadro das metrópoles europeias.
O perfil de especialização económica é claramente metropolitano. No conjunto da área metropolitana de Lisboa destacam-se,
pela percentagem de emprego que detêm, cinco tipo de actividades (Figura VIII.6): serviços às empresas, comércio retalhista,
comércio grossista, alojamento e restauração, e construção.
Estas actividades são responsáveis por mais de 60% do emprego
não público da área metropolitana de Lisboa. Este tipo de
especialização confirma o importante papel desta área do país como pólo de modernização económica, de consumo, de redistribuição e ainda de expansão urbanística.
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Mapa VIII.3 Localização* das sedes das 500 maiores empresas segundo a dimensão do emprego. 1998

Mapa VIII.4 Localização* das sedes de empresas com capital maioritariamente público. 1998 (stock: 500 maiores empresas)
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Mapa VIII.5 Localização* das sedes de empresas com capital maioritariamente estrangeiro. 1998 (stock: 500 maiores empresas)

Mapa VIII.6 Localização* das sedes de empresas com capital maioritariamente privado. 1998 (stock: 500 maiores empresas)

Uma distribuição geográfica desigual:
do centro que resiste aos núcleos terciários emergentes
A distribuição, por freguesia, do número médio de empregos 3
2
por km no interior da área metropolitana de Lisboa revela a
existência de contrastes fortíssimos, oscilando entre as poucas
dezenas em grande parte dos espaços rurais e as várias dezenas
de milhar nas pequenas freguesias do centro tradicional de Lisboa
(Mapa VIII.9), facto que retira significado ao valor médio de 189
postos de trabalho por km2, calculado para o conjunto da área
metropolitana de Lisboa.
Ao contrário de outras metrópoles europeias, a desconcentração de actividades económicas a partir da cidade de Lisboa,
visível desde finais da década de 60 e bastante mais intensa
nos últimos quinze anos, não modificou ainda, de forma radical,
o tradicional padrão de aglomeração de emprego metropolitano na
cidade-mãe. Mas é já evidente a expansão, para Oeste de Lisboa,
dos núcleos de forte densidade de emprego. Como se referiu
anteriormente, a emergência de novas localizações, sobretudo
terciárias, embora ainda sem força suficiente para romper em
definitivo com a tradicional estrutura monocêntrica da metrópole
de Lisboa, configura uma nova realidade, mais policêntrica, característica das metrópoles pós-industriais.

2. Rácio entre o peso do sector, em termos de emprego, na área metropolitana
de Lisboa ou no concelho de Lisboa e o peso do sector no País.
3. Como os Quadros de Pessoal constituíram a fonte de informação para este
capítulo, o emprego contabilizado não inclui os trabalhadores por conta própria.
Para se ter uma ordem de grandeza, note-se que, à data dos Censos 91,
a percentagem dos empregados por conta própria no total de emprego era,
Figura VIII.5 Taxas médias anuais de natalidade e de mortalidade de empresas, por concelho. 1995/1997

na área metropolitana de Lisboa, cerca de 10%.

No interior da cidade de Lisboa, o predomínio das actividades de serviços é ainda mais evidente (84%, contra 69% na área
metropolitana de Lisboa). Neste caso, para além das cinco actividades prevalecentes ao nível do conjunto da área metropolitana
destacam-se também, pelo elevado grau de especialização que
demonstram (quocientes de localização 2 superiores a 2,5), os sectores mais associados aos processos de internacionalização e de
modernização das economias actuais: transportes aéreos, telecomunicações, banca e seguros.

Taxas de desemprego e de actividade:
Área Metropolitana de Lisboa (AML)
e Portugal. 1999

45. CONSTRUÇÃO
51. COMÉRCIO POR GROSSO E AGENTES DO COMÉRCIO, EXCEPTO DE VEíCULOS AUTOMÓVEIS E DE MOTOCICLOS

1999

Taxa de desemprego

Taxa de actividade

52. COMÉRCIO A RETALHO, EXCEPTO DE VEíCULOS AUTOMÓVEIS, MOTOCICLOS E COMBUSTíVEIS PARA VEíCULOS; REPARAÇÃO DE BENS PESSOAIS E DOMÉSTICOS
55. ALOJAMENTO E RESTAURAÇÃO (RESTAURANTES E SIMILARES)

(%)

HM

H

M

HM

H

M

AML*
Portugal

6,3
4,5

6,4
4,1

6,2
5,0

50,8
50,6

56,3
57,4

45,8
44,3

62. TRANSPORTES AÉREOS
64. CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES
65. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA, EXCEPTO SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES
66. SEGUROS, FUNDOS DE PENSÕES E DE OUTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA SOCIAL

* Agregação das NUTS III da Grande Lisboa e da Península de Setúbal, dado
que não foi possível dispor de informação relativa aos concelhos de Mafra e
Azambuja.

74. OUTRAS ACTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS

Figura VIII.6 Quocientes de localização e emprego por divisão da Classificação das Actividades Económicas. 1998
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Quadro VIII.2

Algumas das novas aglomerações terciárias, como a Amadora ou Almada, constituíram até há pouco tempo importantes núcleos industriais. Mas esta conversão da base económica não é,
ainda, a regra. A reestruturação de muitas das áreas mais industrializadas, umas de finais do século passado e outras resultantes
do processo de modernização dos anos 60 e início de 70, estimulou
a expansão de subúrbios residenciais altamente deficitários em
emprego. Em alguns destes casos, a densidade de emprego
sofreu mesmo decréscimos, embora as recentes dinâmicas de
terciarização dessas áreas, nomeadamente ao nível do comércio,
dos serviços às famílias e mesmo de algum tipo de serviços às
empresas, tenham contribuído para inflectir, ou pelo menos para
estancar, essa tendência negativa.
Por comparação com metrópoles europeias de dimensão
equivalente, parece haver ainda um forte potencial de desconcentração de actividades para o exterior dos limites administrativos da
cidade, tanto por parte de empresas como de entidades públicas.
Por outro lado, a consolidação de algumas das novas áreas em
emergência baseia-se em iniciativas endógenas e em empresas
recém-criadas. Este conjunto de aspectos representam mais um
indício da transição definitiva de uma estrutura tradicional rigidamente monocêntrica para uma outra, mais complexa e polinuclear.

Repartição espacial das actividades:
um mosaico complexo de especializações funcionais
As especializações económicas predominantes em cada
freguesia revelam um mosaico complexo, marcado pelos seguintes
traços gerais (Mapa VIII.10):
• centralidade geográfica das freguesias com maior grau
de especialização em actividades financeiras, operações
sobre imóveis e serviços às empresas, concentradas em
Lisboa e, secundariamente, no concelho de Oeiras;
• peso da indústria transformadora em grande parte da
margem Norte, no arco ribeirinho a Sul do Tejo e ainda
no núcleo Palmela/Setúbal;
• importância alcançada pelo conjunto de actividades
“indústrias extractivas, construção civil, electricidade, água
e gás” nas freguesias mais rurais da península de Setúbal e ainda em alguns espaços a Oeste da cidade de
Lisboa, caracterizados por intensos processos de suburbanização;
• padrão geográfico aparentemente fragmentado das
freguesias com significativa especialização no comércio,
reparação, alojamento e restauração, embora se destaquem diversos casos junto ao litoral que correspondem
a importantes estâncias balneares e de lazer (Ericeira, Praia
das Maçãs/Praia Grande, Guincho/Cascais/Estoril/Parede,
Costa da Caparica, Sesimbra);
• localização predominantemente periférica das freguesias
com especialização relativa no sector de transporte, armazenagem e comunicação, reflectindo o facto de serem
actividades fortemente consumidoras de espaço.

Mapa VIII.7 Taxa média anual de natalidade de empresas. 1995/1997

Este mosaico traduz a interacção de factores como o mercado imobiliário, o valor simbólico de determinados espaços naturais
ou construídos, as acessibilidades, ou ainda a localização de equipamentos estruturantes, desde os portos a um parque de ciência
e tecnologia ou a uma importante infra-estrutura logística. No seu
conjunto, estes vários factores estimulam especializações funcionais e complementaridades económicas com tradução visível na
organização do território da área metropolitana de Lisboa.
Mapa VIII.8 Taxa média anual de mortalidade de empresas. 1995/1997
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Mapa VIII.9 Densidade de postos de trabalho. 1997

Mapa VIII.10 Especialização sectorial*. 1997

Assalariados com ensino superior:
um indicador de qualificação
A percentagem de assalariados com um nível superior de
ensino era, em 1997, de 32% para o conjunto da área metropolitana de Lisboa. Este valor é substancialmente superior à média nacional (20%) e também à média da própria área metropolitana de
Lisboa verificada há escassos cinco anos (27%). O processo de
modernização da economia portuguesa ocorrido a partir de meados
dos anos 60, a concentração de funções de comando de entidades
públicas e privadas, a existência da maior concentração de consumo do país e ainda a importância das grandes infra-estruturas
de internacionalização, explicam este perfil de qualificação, claramente positivo em termos nacionais.
Apesar de globalmente favorável, o valor médio de assalariados com nível superior de ensino na área metropolitana de Lisboa
esconde contrastes geográficos bastante acentuados (Mapa VIII.11).
Num extremo, com os melhores resultados (mais de 25% de licenciados), ganham destaque Lisboa, todo o concelho de Oeiras e
ainda os eixos de industrialização mais qualificada (Sintra, Vila Franca
de Xira) e os núcleos circunscritos correspondentes a aglomerações
em acentuada terciarização (Almada, por exemplo) ou a investimentos industriais de amplitude significativa, nomeadamente de
origem estrangeira (AutoEuropa, em Palmela, por exemplo). No outro
extremo, ressaltam as áreas rurais de posição intersticial face aos
grandes eixos de circulação. A relação existente entre acessibilidade
e qualificação do emprego é bem clara.
O Mapa VIII.12, relativo ao peso dos assalariados com
baixo nível de instrução (4.ª classe ou menos), permite reforçar os
comentários apresentados no parágrafo anterior: no novo centro
terciário de Lisboa, ou no núcleo emergente Carnaxide-Alfragide,
a sua expressão é bastante inferior, ainda que nalgumas freguesias
possa rondar os 25%; no sector Este da península de Setúbal, pelo contrário, este segmento de assalariados é expressivamente
maioritário. O recrutamento de mão-de-obra com níveis de
instrução mais elevados tende, pois, a associar-se de forma
privilegiada à terciarização moderna e a boas acessibilidades,
enquanto as situações mais deficitárias em recursos humanos
qualificados coincidem sobretudo com enclaves rurais, alguns
deles localizados bem perto da malha urbana construída mas
na sua maior parte marginais face aos principais eixos de circulação.

3. O INVESTIMENTO NA ÁREA DA PRODUÇÃO
E DO APOIO À PRODUÇÃO

sectoriais, as indústrias automóvel e da construção naval destacam-se entre as principais beneficiárias destes programas. De
um ponto de vista geográfico, a península de Setúbal, alvo de uma
Operação Integrada de Desenvolvimento no valor de cerca de 86
milhões de contos, salienta-se com capitações bastante significativas.
Investimento directo estrangeiro:
importância das actividades terciárias
O total de investimento directo estrangeiro efectuado
durante o mesmo período é bastante superior aos financiamentos
canalizados através de programas com apoio comunitário: 2 031
milhões de contos (Quadro VIII.4).
Por outro lado, a sua distribuição sectorial e geográfica
compensa de certo modo o perfil privilegiado pelos investimentos
apoiados por fundos comunitários. Sectorialmente, o comércio

(14,3%) e sobretudo os serviços financeiros, operações sobre imóveis
e serviços às empresas (65,9%), ocupam, neste caso, uma posição de realce, embora a indústria mantenha um peso significativo
(18,7%). Geograficamente (Mapa VIII.14), a margem Norte, e em
particular o concelho de Lisboa, apresenta das capitações mais
elevadas. Palmela mantém uma posição cimeira em termos relativos, mas com uma capitação incomparavelmente inferior à que
se verifica no domínio dos investimentos financiados pelo QCA e
por Iniciativas Comunitárias.
O investimento directo estrangeiro realizado durante o
período 1989/1997 contribuiu de forma muito significativa para a
qualificação e modernização da base económica da área metropolitana de Lisboa e confirma esta região do país como um grande
foco de atracção internacional, responsável por 71% dos quase
3 000 milhões de contos investidos em Portugal por empresas
estrangeiras neste conjunto de nove anos.

Quadro VIII.3

Investimentos na área da produção e apoio à produção financiados pelo QCA
e por Iniciativas Comunitárias. 1989/1997
Grande área temática

Áreas temáticas específicas

Agricultura, silvicultura, pecuária
Produção

Pesca e aquacultura

e

Indústria

apoio
à
produção

milhares de escudos

euro

%

69 986 413

349 091

5,2

13 742 427

68 547

1,0

1 215 848 046

6 064 624

90,0

Comércio

18 771 137

93 630

1,4

Turismo

32 824 975

163 730

2,4

Serviços
Apoio à actividade produtiva

Total

0

0

0,0

307 108

1 532

0,0

1 351 480 106

6 741 154

100,0

Quadro VIII.4

Investimento directo estrangeiro na área da produção e apoio à produção. 1989/1997
Grande área temática

Áreas temáticas específicas

Agricultura, silvicultura, pecuária

milhares de escudos

euro

%

14 560 592

72 628

0,7

32 230

161

0,0

Produção

Pesca e aquacultura

e

Indústria

380 045 525

1 895 659

18,7

apoio

Comércio

290 032 590

1 446 676

14,3

à

Turismo

8 322 972

41 514

0,4

produção

Serviços

1 338 387 036

6 675 849

65,9

0

0

0,0

2 031 380 945

10 132 485

Apoio à actividade produtiva

Total

179

100,0
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Quadro Comunitário de Apoio e Iniciativas Comunitárias:
relevância das actividades industriais
Durante o período correspondente à vigência do Quadro
Comunitário de Apoio (QCA) I (1989/1993) e aos primeiros quatro
anos do QCA II (1994/1997) foram investidos, ao abrigo de diversos programas com apoio comunitário, cerca de 1 351 milhões de
contos com o objectivo de qualificar e modernizar as actividades
económicas localizadas na área metropolitana de Lisboa. Este avultado montante concentrou-se sobretudo num sector (Indústria)
(Quadro VIII.3) e assumiu particular relevo num concelho (Palmela) (Mapa VIII.13). O apoio PEDIP à AutoEuropa e o Projecto Ford
explicam, em boa medida, este resultado. Mas o valor médio por
posto de trabalho, mesmo retirando a componente respeitante
a esses dois investimentos, é de cerca de 650 contos, facto que
atesta o impacte potencial dos programas apoiados por fundos
comunitários no domínio das actividades económicas. Em termos

Mapa VIII.11 Percentagem de assalariados com instrução superior*. 1997
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Mapa VIII.12 Percentagem de assalariados com baixo nível de instrução*. 1997

4. COMÉRCIO INTERNACIONAL
Um importante foco de internacionalização do país
A área metropolitana de Lisboa concentra cerca de 59,2%
das entradas 4 do país ocorridas no período 1996/1998 (Figura VIII.7).
Este valor elevado reflecte a existência de uma significativa concentração espacial de empresas importadoras e de agentes representantes, confirmando o papel de Lisboa como rótula logística de
importância nacional e grande pólo de consumo. O peso relativo
da área metropolitana de Lisboa no que se refere às saídas 5 –
33,6% – é inferior mas ainda assim significativo. Curiosamente, em
ambos os casos os produtos da indústria transformadora representam mais de 90% do valor transaccionado. Também em ambos
os casos, os subsectores industriais dominantes são os mesmos (Quadro VIII.5): o material de transporte, o equipamento eléctrico e os
produtos químicos representam quase 60% do montante movimentado no seio da indústria transformadora.

4. Chegadas do mercado intra-comunitário e importações
do mercado extra-comunitário.
5. Expedições para o mercado intra-comunitário e exportações
para o mercado extra-comunitário.

Mapa VIII.13 Capitação do investimento do QCA e iniciativas comunitárias*. 1989/1997

Figura VIII.7 Comércio internacional. 1996/1998
Mapa VIII.14 Capitação do investimento directo estrangeiro*. 1989/1997
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Quadro VIII.5

Comércio internacional:
subsectores de actividade com maior peso
no conjunto da indústria transformadora.
1996/1998
Importações Exportações

26%

39%

Fabricação de equipamento
eléctrico e de óptica

19%

19%

Fabricação de produtos
químicos

13%

7%

Área metropolitana de Lisboa:
intermediação a Norte, exportação a Sul
Do ponto de vista espacial, existe um nítido contraste entre
as duas margens da área metropolitana de Lisboa (Figura VIII.7).
Os concelhos a Norte, globalmente mais terciarizados e com maior
poder de compra, são sobretudo importadores. Pelo contrário, os
municípios da península de Setúbal, onde a presença das actividades industriais é mais expressiva, apresentam taxas de cobertura elevadas ou mesmo positivas, com uma única excepção –
Almada – que corresponde justamente ao concelho onde a terciarização do emprego está mais avançada e o poder de compra é
mais elevado, apresentando, por isso, características próximas das
que se verificam a Norte do rio.
Repare-se, por outro lado, que três concelhos – Lisboa,
Setúbal e Palmela – concentram uma parte muito significativa
das saídas (exportações e expedições) da área metropolitana de
Lisboa (cerca de 2/3). Nos dois primeiros casos, a localização de
numerosas sedes de empresas e a existência de infra-estruturas
de internacionalização (aeroporto em Lisboa, portos comerciais em
Lisboa e Setúbal) constituem dois dos factores explicativos mais
importantes. No caso de Palmela, o volume de saídas para o
exterior reflecte, no essencial, o elevado potencial de exportação
de uma empresa de grande dimensão, a AutoEuropa.

Figura VIII.8 Actividades de I&D efectuadas pelas empresas: evolução das despesas e do pessoal. 1995/1999

Despesas em actividades de I&D:
quem, como e onde
De entre as actividades que mais investiram em I&D
durante 1999 destacam-se a indústria transformadora, os serviços
financeiros e os serviços às empresas, responsáveis, no seu
conjunto, por quase 90% das despesas realizadas (Figura VIII.9).
Registe-se que uma parte muito substancial do investimento em
I&D foi directamente suportada pelas próprias empresas. Uma
análise por concelho das despesas em I&D por pessoal ao serviço
permite realçar as elevadas capitações alcançadas em Oeiras,
Amadora e Alcochete (Mapa VIII.15).

6. MERCADO IMOBILIÁRIO
Não existem dados sistemáticos sobre a evolução do
mercado imobiliário nos vários concelhos da área metropolitana de
Lisboa. A informação disponível, ainda que escassa, permite, no
entanto, detectar algumas tendências.
Preços de espaços para escritórios em Lisboa:
oscilações no tempo, convergência no espaço
A evolução do mercado de venda de espaço para escritórios no interior da cidade de Lisboa caracteriza-se, ao longo da
década de 90, por dois aspectos principais (Figura VIII.10).
Em termos temporais, existe para quase todas as áreas
um pico em 1992, decaindo os valores médios a partir dessa data
até 1996/1998, para voltar a inflectir em direcção a preços mais
elevados. O decréscimo verificado reflecte o contexto de alguma
crise económica que então se fez sentir. Mas traduz também uma
fase em que o mercado se revelou incapaz de absorver os novos
espaços postos à venda, a um ritmo acentuado, no contexto de
modernização e abertura ao exterior que se seguiu à entrada de
Portugal na Comunidade Europeia (1986).
Em termos espaciais, verifica-se a tendência para uma maior
convergência do preço por m2 entre as várias áreas consideradas:

5. INOVAÇÃO
Actividades de I&D:
um investimento crescente por parte das empresas
A inovação realizada nas empresas não resulta apenas do
esforço que estas efectuam em termos de investimento em Investigação e Desenvolvimento (I&D). Ainda assim, a análise das actividades de I&D desenvolvidas no interior das empresas constitui
uma boa aproximação ao potencial inovador do tecido empresarial de uma região. No caso das empresas localizadas na área
metropolitana de Lisboa, as despesas e o pessoal afectos a este
tipo de actividades têm aumentado, de forma sustentada, nos
últimos anos (Figura VIII.8). Entre 1995 e 1997, o total de despesas de I&D aumentou cerca de 92%. O pessoal, medido em ETI
(Equivalente a Tempo Integral), mais que duplicou.

Pessoal afecto a actividades de I&D:
perfil
Do total de 1 329 trabalhadores (Equivalente a Tempo
Integral) afectos, em 1999, a actividades de I&D desenvolvidas em
empresas localizadas na área metropolitana de Lisboa, 70% são
investigadores e 21% correspondem a técnicos médios. Os investigadores apresentam o seguinte perfil: 94% pertencem aos quadros da empresa, a idade média é de cerca de 35 anos, 75% são
do sexo masculino, 87% possuem uma licenciatura e os restantes
13% têm o grau de mestre ou são doutorados. A incidência relativa de pessoal ao serviço afecto a actividades de I&D é mais
favorável nos concelhos de Alcochete, Almada, Amadora, Oeiras
e Cascais (Mapa VIII.16).

Figura VIII.9 Despesas em I&D efectuadas pelas empresas. 1999
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os valores praticados em 1990 variavam entre 230 e 350 000
escudos/m2 de área útil, enquanto em 1999 os valores oscilam,
com uma única excepção (Avenida Almirante Reis), entre os 300 e
360 000 escudos. As áreas de registo de informação localizam-se,
no entanto, no centro terciário da cidade ou relativamente perto
dele (eixo Areeiro/Avenida Almirante Reis, por exemplo), não
havendo informação disponível para as zonas menos prestigiadas
e mais residenciais. A tendência de convergência pode, por isso,
não ser extensível a toda a cidade.
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Fabricação de material
de transporte

Preços de espaços para comércio em Lisboa:
uma subida sustentada no tempo
No que se refere ao mercado de venda de espaço para
comércio, a informação é ainda mais escassa, limitando-se a
quatro áreas de registo no interior de Lisboa (Figura VIII.10). A tendência para o agravamento dos preços médios é, neste caso, mais
marcada. Esse acréscimo é relativamente idêntico nas quatro
áreas (cerca de 40%), pelo que apenas muito ligeiramente se esbate
a diferença entre as zonas de maior prestígio e valor simbólico
(Baixa e Avenidas Novas, com valores médios que se aproximam
dos 500 000 escudos/m2 em 1999) e as de localização menos central (Campo de Ourique) ou com uma imagem socialmente menos
valorizada (Avenida Almirante Reis), que não atingem os 340 000
escudos/m2.

VALORES DE OFERTA NO IMOBILIÁRIO
Milhares de escudos por m2 de área útil

Comércio

Milhares de escudos por m2 de área útil

Escritórios

Mapa VIII.15 Capitação das despesas em I&D efectuadas pelas empresas*. 1999

Baixa

Almirante Reis

Avenidas Novas

Areeiro / Alameda

Praça Espanha / Sete Rios

Parque Eduardo VII

Campo de Ourique

Amoreiras / Rato

NOTA: CONSIDERARAM-SE OS VALORES PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE CADA ANO

Figura VIII.10 Preços médios de venda de espaços
para comércio e escritórios em Lisboa. 1990/1999
Mapa VIII.16 Actividades de I&D efectuadas pelas empresas*. 1999
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Preços de espaços para a indústria:
um forte contraste entre as duas margens
A informação relativa ao mercado de venda de terrenos
para a indústria (produção, armazenagem, transportes) não contempla um número considerável de concelhos da área metropolitana de Lisboa (Figura VIII.11). Por outro lado, os dados disponíveis dizem respeito a um período temporal mais curto (1994/1999).
Ainda assim, é possível verificar a existência de forte contraste de
preços no interior da área metropolitana de Lisboa, sendo superior
a 3,5:1 a diferença entre os valores médios mais elevados e mais
baixos: os primeiros no eixo Cascais/Oeiras, já fortemente urbanizado e com uma ocupação globalmente mais qualificada; os
segundos em áreas rurais de fraca densidade e ainda com bastante espaço disponível para construção (Montijo/Alcochete, por
exemplo).
Em 1999, o preço médio na área Amadora/Loures/Vila
Franca de Xira ultrapassou pela primeira vez os valores médios
praticados no eixo Cascais/Oeiras, contribuindo para acentuar
o contraste entre a margem Norte (com preços bastante mais
elevados) e a península de Setúbal.

NOTA: CONSIDERARAM-SE OS VALORES
PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE CADA ANO

Figura VIII.14 Importância da Internet nas empresas. 2000

Figura VIII.12 Repartição percentual das empresas por escalões
de número de computadores por dez trabalhadores. 2000

Estes resultados globais ocultam contrastes importantes
por sectores de actividade e por escalões de dimensão das
empresas. A utilização regular de computadores pela maioria dos
trabalhadores é particularmente significativa na área das telecomunicações e dos transportes, mas tem uma incidência também
muito significativa no comércio, na construção civil e em vários
sectores industriais (alimentação, química e material de transporte,
por exemplo). A maioria destes sectores ocupa igualmente uma
posição cimeira no que se refere à percentagem de trabalhadores
com acesso à Internet ou à percentagem de empresas com uma
página própria na Internet, o que confirma a sua presença privilegiada em redes globais de informação e comunicação e o papel
de destaque que ocupam na modernização da base económica
da área metropolitana de Lisboa. O efeito dimensional é também
importante. A presença na Internet através de página própria, por
exemplo, varia directamente com a dimensão da empresa, sendo
particularmente relevante nas que têm mais de 50 pessoas ao
serviço. Mas as percentagens mais elevadas de trabalhadores
envolvidos na utilização regular de computadores ou da Internet
são alcançadas justamente nas empresas que não atingem aquele
limiar de activos.

Figura VIII.15 Repartição percentual das empresas por escalões
de trabalhadores (%) com acesso à Internet. 2000

Figura VIII.11 Preço médio de venda de terrenos para indústria. 1994/1999

Na segunda metade da década de 90, o avanço das
novas tecnologias de informação e comunicação nas empresas
localizadas na área metropolitana de Lisboa fez-se sentir de forma
bastante acentuada. Em meados do ano 2000, um inquérito realizado a uma amostra significativa do conjunto do tecido empresarial
(excepto banca) permitiu identificar a situação então existente.
Os concelhos da NUTIII da Grande Lisboa destacam-se pelos
resultados particularmente positivos que as suas empresas apresentam (Figuras VIII.12 a VIII.16): cerca de 1/4 têm pelo menos um
computador por trabalhador; em quase 50%, mais de metade dos
trabalhadores utilizam regularmente computadores; 2/3 encontram-se
ligadas à Internet e quase 40% têm presença na Internet. Os resultados relativos à NUT III da Península de Setúbal são inferiores,
aproximando-se (mais) da média do país.

Figura VIII.13 Repartição percentual das empresas por escalões
de trabalhadores (%) que utilizam regularmente computadores. 2000
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Figura VIII.16 Evolução da percentagem de empresas
com acesso à Internet e com Website, até 2000
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7. EMPRESAS E SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

8. AGRICULTURA
As três coroas de intensidade de ocupação agrícola
Mesmo no interior de uma área metropolitana existem
espaços significativos dedicados a actividades agrícolas. O caso
da área metropolitana de Lisboa não constitui excepção, embora
o crescimento extensivo, em mancha de óleo, dos espaços construídos tenha vindo a contribuir para um forte recuo dos solos com
uso agrícola.
Segundo os resultados do Recenseamento Geral Agrícola
de 1999, cerca de 33% da superfície da área metropolitana de
Lisboa tem utilização agrícola. Mas a percentagem de superfície
agrícola utilizada em cada concelho é bastante variável (Figura VIII.17).
Nos municípios mais urbanizados, com melhor acessibilidade a
Lisboa e, em alguns casos, com menor dimensão, a percentagem
tende a ser inferior a 14%, raramente ultrapassando os 20%: é o
que sucede nos concelhos, de ambas as margens do rio, localizados mais a Oeste, de Sintra a Sesimbra. Numa segunda coroa,
contígua a este primeiro conjunto de municípios, predominam valores de superfície agrícola utilizada que ultrapassam ligeiramente
1/3 da área total existente (arco Mafra/Alcochete/Setúbal). Por
último, na coroa mais externa (Azambuja, a Norte; Montijo e
Palmela, a Sul), quase metade da superfície total dos concelhos
corresponde a actividades agrícolas.

Indicadores como a percentagem de explorações agrícolas com contabilidade organizada (13,4% na área metropolitana
de Lisboa versus 6,7% no país) ou com tractores (41,1% versus
32,6%), ou o peso do emprego não familiar no total do emprego
permanente (19,5% versus 9,9%), revelam uma agricultura bem
mais moderna e empresarializada, com particular destaque para
os concelhos de Oeiras, na margem Norte, e de Montijo e Alcochete, na península de Setúbal (Figura VIII.18).

Quadro VIII.6

Especialização agrícola da AML
face a Portugal. 1989 e 1999
Quocientes de localização

1989

1999

Horticultura intensiva
Vinha
Floricultura e plantas ornamentais
Citrinos
Frutos frescos

9,14
2,13
11,23
2,23
2,07

10,57
2,28
8,06
1,81
1,66

Nota: cálculo efectuado pelos autores

As duas agriculturas empresariais:
da extensão em área à intensidade de trabalho
As sociedades agrícolas, que representam o segmento
empresarial da agricultura, revelam a existência de duas lógicas
contrastadas (Figura VIII.20). Nalguns concelhos, predominam
as explorações de dimensão significativa (dezenas ou mesmo
centenas de hectares) mas com reduzido recurso a pessoal
permanente: é a situação, por exemplo, de Sesimbra, Vila Franca de
Xira, Azambuja e, num plano inferior, Palmela e Setúbal. Noutros
concelhos, uma dimensão média bem mais reduzida das explorações (inferior a 10 hectares) é acompanhada por uma significativa
utilização de mão-de-obra, reflectindo uma agricultura de tipo
intensivo: é o caso de Sintra, Alcochete ou Moita. Embora as
sociedades agrícolas envolvam apenas uma pequena parte do
total das explorações agrícolas (3,2% na área metropolitana de
Lisboa 6), estas duas agriculturas não deixam de confirmar a diversidade de situações que é possível encontrar no interior da área
metropolitana de Lisboa.
6. O valor para Portugal é de 1,3%.

Figura VIII.18 Indicadores de desenvolvimento agrícola por concelho. 1999

Figura VIII.17 Superfície agrícola utilizada por concelho. 1999

Os efeitos da proximidade de um grande mercado consumidor:
modernização, empresarialização e especialização
A proximidade de um mercado consumidor de cerca de
2.5 milhões de habitantes com um poder de compra elevado para os padrões médios do país e ainda, embora com efeitos bem
menores, a existência de boas condições de acesso aos mercados externos, explicam as características ímpares da agricultura
peri-urbana da área metropolitana de Lisboa no contexto nacional.

Uma presença mais competitiva no mercado estimula a
especialização. Não surpreende, por isso, verificar a existência de
bolsas de especialização agrícola no interior da área metropolitana
de Lisboa, que assim se transforma num mosaico relativamente
equilibrado de perfis produtivos complementares (Figura VIII.19).
Especialização em horticultura intensiva (Sintra e Loures), floricultura e planta ornamentais (Montijo e Alcochete), citrinos (Sesimbra
e Loures), frutos secos (Mafra e, secundariamente, Barreiro e
Sesimbra) e, embora de forma menos marcada, vinha (Palmela
e Azambuja). Repare-se que, em geral, os municípios tendem a
especializar-se num único tipo de produto. Com apenas três
excepções (Vila Franca de Xira, Moita e Setúbal), nos concelhos
que não apresentam qualquer especialização significativa as actividades agrícolas alcançam uma importância meramente residual.
Assinale-se, por último, que a área metropolitana de Lisboa acentuou,
durante a década de 90, o seu papel de pólo nacional especializado
em vinha e sobretudo em horticultura intensiva, continuando, ao
mesmo tempo, a concentrar uma percentagem muito relevante da
produção de floricultura e plantas ornamentais (Quadro VIII.6).
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Figura VIII.20 Dimensão média das sociedades agrícolas por concelho. 1999

Horticultura
intensiva

Vinha

Floricultura
e plantas
ornamentais

Citrinos

Frutos frescos

Especialização agrícola:
Avaliada pelo quociente de localização
(rácio entre o peso, em termos de superfície agrícola utilizada,
da cultura no concelho e o peso da cultura,
em termos de superfície agrícola utilizada, na AML).
Para analisar a especialização dos concelhos da AML
face ao país, basta multiplicar os quocientes concelhios expressos
no cartograma pelos quocientes do Quadro VIII.6
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Figura VIII.19 Especialização agrícola por concelho. 1999

