PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO
ESTRATÉGICO DE VILA
NOVA DE POIARES

MENSAGEM DO PRESIDENTE
Lançado oficialmente em 2016, o POIARES CAPRILAND® tem proporcionado a oportunidade de gerar um intenso diálogo com os
diferentes atores locais na tentativa de promover o desenvolvimento
de uma marca âncora que potencie não só a economia como também a atratividade do território para as pessoas e o investimento,
aliada à divulgação das formas tradicionais de expressão dos saberes
autênticos e genuínos que são a marca de Poiares e dos Poiarenses.
O trabalho desenvolvido, que conta com importantes parcerias do
domínio científico, académico e empresarial, tem resultado na concretização de significativos avanços com vista ao desenvolvimento
de ideias de negócio e produtos diferenciadores e inovadores.
Com base nos recursos endógenos e no desenvolvimento das
potencialidades existentes, o Programa POIARES CAPRILAND®
pretende desenvolver um conjunto de ações e projetos que possam
dar ainda maior expressão a esta aposta.
É neste âmbito que surge esta compilação que pretende, resumidamente, explicar o alcance e a estratégia de desenvolvimento
inerente a esta marca.

[Dr. João Miguel Henriques]
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1 | PREÂMBULO
O Programa de Desenvolvimento Estratégico de Vila Nova de Poiares – POIARES CAPRILAND®
pretende organizar, a partir dos recursos endógenos e exógenos - numa perspetiva de
economia e sociedade abertas ao exterior - um conjunto de Ações e projetos que sustentem a
sua afirmação económica, social e cultural.
A construção de um Programa com esta ambição e desígnio estratégicos deverá ser capaz de
mobilizar energias em torno de uma ideia-força que constitua, ao mesmo tempo, a âncora do
Programa.
É assim que surge a designação POIARES CAPRILAND® inspiradora de um programa
estratégico e da marca que há-de convocar os contributos mais distintos para o seu
enriquecimento.
O POIARES CAPRILAND® resulta de um intenso diálogo com o Município e com outros atores
locais na tentativa de encontrar respostas que, integrando o Concelho de Vila Nova de Poiares
na região, destacassem as particularidades da sua economia e da sua cultura para formular
uma visão que promova não só o emprego, a atratividade do território para as pessoas e
o investimento. Bem como as formas tradicionais de expressão dos saberes e a inovação,
o empreendedorismo, o desenvolvimento tecnológico e o conhecimento numa tessitura
equilibrada de Ações. Espera-se que o debate a realizar no âmbito da parceria constituída, e
com os novos parceiros locais que a venham a integrar, contribua para o aperfeiçoamento e
consagração da moldura estratégica que aqui apresentamos.
A caprinicultura é o elemento distintivo que identificámos como atividade âncora
em torno da qual se poderá enriquecer a identidade do concelho e promover o seu
desenvolvimento e a sua competitividade. Num contexto claro de ambiente de mudança
em que a criação de caprinos surja como dinamizador de aglomeração e de clusterização
top-down (motivada por estímulos institucionais decorrentes de parcerias estratégicas,
conduzindo à propagação do conhecimento e de Atividades de inovação), através de um
cluster emergente de competências ligadas à tecnologia, à investigação e à formação e
com tipologia situada entre cluster local e industrial, de acordo com a OCDE e o PROINOV
- “Clusters e Política de Inovação” (2002).
Finalmente, quisemos afastar-nos das metodologias clássicas de avaliação das condições
em que se sustentam os programas de desenvolvimento do território. Porque são centrados
numa visão histórica e estática. Quisemos, em vez dessa abordagem, criar um programa
que sirva os objetivos de desenvolvimento a partir de um ecossistema de inovação aberto e
inclusivo de participação, nomeadamente dos atores locais, bem como, integrar a incerteza
no processo de previsão.
Ponderámos, por isso, temperar a informação estatística com a informação qualitativa
recolhida junto dos players locais de desenvolvimento que os contributos da parceria
poderão levar mais longe. Quanto à informação estatística aceitámos a mais distante
no tempo para variáveis com comportamentos mais estáveis em ciclos longos e o
inverso para as que sofrem mutações mais rápidas. Procurámos ainda a credibilidade
das fontes de informação socorrendo-nos fundamentalmente do Instituto Nacional
de Estatística (INE), da Base de Dados Portugal Contemporâneo (PORDATA), da
Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça (DUECEIRA) e da Food and Agriculture
Organization (FAO). Em qualquer destas fontes é grande a diversidade de informação
estatística relativamente ao Concelho de Vila Nova de Poiares que se encontra
disponível para outras abordagens. Utilizámos, por isso, apenas aquela que nos pareceu
mais relevante para este estudo.
Finalmente uma nota metodológica: o uso da informação estatística, quando estiver
em causa análise do concelho de Vila Nova de Poiares integrado no território, farse-á utilizando a moldura de NUT III Pinhal Interior Norte (NUTS 2002) ou Região de
Coimbra (NUTS 2013) conforme a informação estatística que for mais recente.
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2 | A Geografia, o Clima e
as Acessibilidades do Concelho
e da Região
O território de Vila Nova de Poiares estende-se por uma área de aproximadamente
84,45Km2, no centro do distrito de Coimbra, confrontando a norte com o concelho de
Penacova, a sul com os concelhos de Góis, Lousã e Miranda do Corvo, a oeste com o
concelho de Coimbra e a este com o concelho de Arganil. A sua distância de Coimbra
é de 27 Km. É um dos 17 concelhos do distrito de Coimbra e um dos 19 da Comunidade
Intermunicipal Região de Coimbra (CIM Região de Coimbra, NUT III 2015) e compreende
quatro freguesias: Santo André de Poiares, Arrifana, São Miguel de Poiares e Lavegadas
(figuras 1 e 2).
Figura 1: Divisão territorial e localização de Vila Nova de Poiares

É constituído por um vale limitado pelas serras da Lousã, Bidoeiro, São Pedro Dias
(estendendo-se apenas um pouco além desta) e Carvalho e é banhado pelos rios
Mondego e Alva. O contraste do mar (Figueira da Foz) e da zona montanhosa cria
grandes diferenças de clima, havendo zonas de clima temperado, muito próximo do
clima mediterrâneo, e zonas muito frias, no interior, onde é frequente a precipitação de
neve. A situação geográfica do concelho de Vila Nova de Poiares condiciona um clima
igualmente com frequentes nevoeiros, chuvas e temperaturas relativamente baixas no
Inverno, contrastando com as temperaturas veraneantes, por vezes, muito altas.
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Figura 2: Vila Nova de Poiares e concelhos limítrofes

Fonte: Direção-Geral do Território - CAOP

Gráfico 1: Temperaturas médias anuais de Vila Nova de Poiares

		

Fonte: CLIMATE-DATA.ORG

Vila Nova de Poiares tem um clima temperado. As temperaturas médias mensais
são de cerca de 9.5°C mínimos e 22.7°C máximos (temperaturas médias anuais).
Relativamente à distribuição da temperatura ao longo do ano, o clima aproxima-se do
Temperado Mediterrâneo.
Gráfico 2: Pluviosidade média anual de Vila Nova de Poiares

		

Fonte: CLIMATE-DATA.ORG

Relativamente à pluviosidade média anual, Julho é o mês mais seco com 10 mm de
pluviosidade. O mês de Janeiro apresenta maior precipitação, apresentando uma média
de 134 mm. 951 mm é o valor da pluviosidade média anual.
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Tabela 1: Altitude máxima (m) das unidades territoriais por localização geográfica

ALTITUDE MÁXIMA DAS
UNIDADES TERRITORIAIS POR
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
(NUTS – 2002)
m

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

Portugal

2351

Centro

1993

Pinhal Interior Norte

1415

Alvaiázere

617

Ansião

532

Arganil

1408

Castanheira de Pêra

1205

Figueiró dos Vinhos

1006

Góis

1205

Lousã

1205

Miranda do Corvo

938

Oliveira do Hospital

1243

Pampilhosa da Serra

1415

Pedrógão Grande

778

Penela

872

Tábua

517

Vila Nova de Poiares

456

PERÍODO DE REFERÊNCIA DOS DADOS: 2013
Fonte: INE

Concelho tem uma orografia pouco acentuada pelo que não condiciona o desenvolvimento de infraestruturas, nomeadamente de transportes. A altitude máxima é de
456m e é o concelho que tem a menor altitude deste conjunto de concelhos da região
NUT III 2002 do Pinhal Interior Norte

O concelho é servido por uma malha rodoviária de baixa densidade. As vias rodoviárias
de maior importância são a EN17 (Estrada da Beira) e a EN2. Estas duas vias são estruturantes na organização do território de Vila Nova de Poiares e garantem a ligação do concelho a Coimbra e ao resto do País e à rede fundamental do Plano Rodoviário Nacional.
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Tabela 2: Distâncias de Vila Nova de Poiares

Fonte: AUTORES

Figura 3: Rede rodoviária

Fonte: Mapa da Rede Rodoviária Nacional – Infraestruturas de Portugal

A extensão e perfil da malha rodoviária oferece uma cobertura débil do território limitando as soluções de transporte de pessoas e mercadorias e condicionando a mobilidade e o desenvolvimento homogéneo do concelho. Em contrapartida, a localização face
à rede rodoviária principal dota o concelho de uma boa centralidade no país, apesar do
perfil sinuoso das infraestruturas de ligação (principalmente a EN 17, a EN2 e o IP3).

11

Tabela 3: Duração média dos movimentos pendulares (min) da população residente empregada ou
estudante que utiliza modo de transporte coletivo ou individual por local de residência

Fonte: INE

A duração média dos movimentos pendulares depende do modo de transporte utilizado, conseguindo-se deslocações mais rápidas com o transporte individual. Esta duração
depende também da distância percorrida no par O/D residência emprego/local de
estudo. A maior duração média destas deslocações pode significar que ambos os destinos (emprego e local de estudo) se situam a maior distancia da residência e que ambos
poderão localizar-se fora do concelho.
A extensão da rede viária e a área de cada concelho explicam também esta duração.
Finalmente, o concelho de Vila Nova de Poiares é dentro da NUT III um dos que tem
menor duração deste tipo de deslocações. A duração dos movimentos pendulares parece não ser, portanto, uma condicionante de fixação de pessoas.

12

3 | População, Emprego e Qualificação
Para caracterizar a trajetória de crescimento da região de Vila Nova de Poiares é necessário
perceber o desempenho do concelho individualmente e sempre que possível dentro da NUT
III em que se integra (Pinhal Interior Norte ou Região de Coimbra – versões 2002 e 2013).

População
Vila Nova de Poiares em termos estatísticos pertence à NUT III da Região de Coimbra.
Com cerca de 7 069 habitantes na estimativa de 2015. De acordo com os censos 2011 a
população residente é de 7 278 indivíduos.
Tabela 4: Evolução da População residente em Vila Nova de Poiares

Fonte: INE/PORDATA

Estima-se ter havido um decréscimo da população nestes últimos 4 anos, contrariamente
aos anos anteriores cuja tendência foi crescente. Após o decréscimo na década de 80 (cerca
de -8%), verificam-se duas décadas de crescimento da população (+18%), prevendo-se novo
decréscimo, apesar de mais ligeiro (-3%), entre 2011 e 2015. Esta inversão da tendência de
crescimento da população residente do concelho parece não condicionar a vitalidade
demográfica do período anterior de horizonte temporal mais longo.
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Tabela 5: Evolução da população residente em Vila Nova de Poiares por grupos etários

Fonte: INE/PORDATA

Vila Nova de Poiares tem mantido ao longo do período 2011-2015 uma população residente
relativamente estável (em 2015 cerca de 56% da população situa-se entre os 25 e os 64 anos
e 11% entre os 15 e os 24 anos). A grande maioria da população encontra-se em idade ativa
o que configura uma situação de vitalidade demográfica relevante para o desenvolvimento
do concelho.
Tabela 6: Densidade populacional por Concelho

Fonte: INE/PORDATA

Estes concelhos com relativa homogeneidade geográfica dentro da NUT III Região de
Coimbra revelam redução persistente da densidade populacional. Vila Nova de Poiares
não detém um grau de desertificação humana que, como já evidenciámos, comprometa a vitalidade demográfica do concelho. Apesar da diminuição da sua densidade populacional, em linha com os restantes concelhos da Região de Coimbra, apenas Lousã,
Miranda do Corvo e Oliveira do Hospital têm mais habitantes/km2.
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Tabela 7: Taxa de crescimento natural (%) por Local de residência

Fonte: INE

A taxa de crescimento natural (diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade) no município, tem sido negativa e em linha com o que tem vindo a acontecer
na região de Coimbra, zona Centro e território nacional.

Tabela 8: Índice de renovação da população em idade ativa

Fonte: INE

Entendido como a relação entre a população que potencialmente está a entrar e a que
está a sair do mercado de trabalho, o índice de renovação da população em idade ativa
em Vila Nova de Poiares apesar de decrescente neste período, mantem-se ainda como
uma boa ratio. Uma vez mais Vila Nova de Poiares parece revelar aptidão demográfica e
pessoas para um programa de desenvolvimento centrado sobre os recursos humanos.
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Tabela 9: Índice de envelhecimento, 2015

		

Fonte: INE/PORDATA

Apesar da tendência de envelhecimento do concelho, verifica-se que o Índice de envelhecimento em Vila Nova de Poiares é um dos mais baixos dos concelhos vizinhos com
relativa homogeneidade geográfica, apenas superado pela Lousã.

Emprego
Considerando que a atratividade de um território é tanto maior quanto a sua capacidade de gerar emprego, em quantidade e qualidade capazes de atrair e fixar pessoas,
será este também um dos fatores que iremos analisar de seguida.
Tabela 10: População empregada por setor de atividade

Fonte: INE
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Gráfico 3: População empregada por setor de atividade em Vila Nova de Poiares

Fonte: INE

Analisando a população empregada por setor de atividade económica verificamos
que 70,7% trabalha no setor terciário, que é dominante. O setor primário (Agricultura,
Silvicultura e Pecuária) é responsável por empregar apenas 2,3% da população. Esta
distribuição do emprego revela a terciarização da economia de Vila Nova de Poiares
e a dependência excessiva do emprego de um setor de atividade pode ser fator de
precariedade e de estreitamento de competências necessárias à diversificação da
economia como base do desenvolvimento.

Tabela 11: Taxa de desemprego

Fonte: PORDATA
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Verifica-se que a taxa de desemprego da população com idade entre os 15 e aos 64
(inscritos no Serviço de Emprego) em todos os concelhos tem um comportamento
relativamente semelhante.
Vila Nova de Poiares, como a maioria dos restantes concelhos deste grupo, regista um
decréscimo desde 2013.
Tabela 12: População empregada fora de Vila Nova de Poiares

Fonte: INE

Cerca de 34,50% da população empregada residente em Vila Nova de Poiares encontra
emprego fora do concelho, o que revela o desequilíbrio entre a população ativa existente e a adequação do emprego oferecido às competências disponíveis na população ativa.
Este indicador fica, ainda assim, aquém dos registados nos concelhos de Lousã, Penela e
Miranda do Corvo.
Tabela 13: Pensionistas da segurança social por 1000 habitantes em idade ativa

Fonte: INE
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Analisando o triénio 2012-2014, verificamos que apesar de o número de pensionistas
da segurança social por 1000 habitantes em idade ativa ter um ligeiro crescimento
em Vila Nova de Poiares, este número é o mais baixo dos registados nos restantes
concelhos em análise.
Tabela 14: Rendimento Social de Inserção, 2011-2015

Fonte: INE/PORDATA
1

No ano de 2013, a atualização dos dados de acordo com o código da divisão administrativa, que decorre das Leis nº

61/2012 de 5 de Dezembro, nº 56/2012 de 8 de Novembro e nº 11-A/2013 de 28 de Janeiro, não se encontra
completa, prevendo-se a sua finalização até finais de 2015.

O concelho de Vila Nova de Poiares apresenta um número decrescente de beneficiários
do Rendimento social de inserção, situando-se em 252 o número de beneficiários em
2015 (aprox. 3,6% da população residente). O ajustamento orçamental do país ocorrido
naquele período não terá sido alheio para esta redução.

Qualificação
A importância da escolarização, formação e qualificação dos habitantes de uma região,
enquanto input determinante que se pretende de grande qualidade para alicerçar o
desenvolvimento territorial de qualquer região, fez-nos dar atenção a este tema através
de alguns dos dados que se seguem.
Tabela 15: Taxa de retenção e desistência no ensino básico regular 2011-2014

Fonte: INE
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Analisando a taxa de retenção e desistência no ensino básico regular, no período 2011-2014,
verifica-se um decréscimo de 11,6% em 2011/2012 para 8,1% em 2013/2014. Este valor é
o segundo mais baixo dos analisados e revelador da melhoria dos níveis de sucesso
escolar no concelho.
Tabela 16: População Residente por faixa etária e nível de escolaridade – 2011

Fonte: INE

Se analisarmos com detalhe, os intervalos de idades [15-24] anos e [25-64] anos (dados
Fonte: INE
de 2011), verificamos que existe uma percentagem
significativa de residentes apenas
com escolaridade básica (1º, 2º e 3º ciclos) - 687 residentes e secundária - 3378 residentes.
Este número equivale a quase 50% da população que pode e deve ainda ser objeto de
aumento de competências através de formação profissional, pensada especificamente
nas necessidades de um modelo de desenvolvimento do território em causa. Há, no
entanto, dois aspetos que devem ser salientados: 5,2% da população residente, com
idade ativa, não possui nível de escolaridade completo e 8,8% dessa população detém
formação de nível superior.
Tabela 17: Proporção da população residente com ensino superior

Fonte: INE
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Vila Nova de Poiares apresenta em 2011 uma posição interessante no grupo de concelhos
com identidade geográfica semelhante com uma percentagem (6,96%) de população total
com ensino superior. Valor que se situa a meio da tabela dos concelhos analisados dentro
daquele grupo. Mesmo assim, o reforço da qualificação das pessoas deverá ser objeto de
aposta estratégica.
Em resumo:
Vila Nova de Poiares, com uma população de aproximadamente 7000 habitantes, é
um dos concelhos da NUT III – Região de Coimbra que apresenta maior densidade
populacional e vitalidade demográfica, com um índice pouco inferior a 100% de renovação da população em idade ativa. Verifica-se uma percentagem de 56% da população com idade entre os 25-64 anos, apesar de se constatar que cerca de 35% da sua
população ativa encontra emprego fora do concelho. O que aparentemente denota
um desfasamento entre oferta e procura de trabalho no concelho. No que respeita
aos níveis de qualificação, constatamos que apenas 7% dos habitantes têm ensino
superior completo e aproximadamente 50% tem ensino básico e secundários.
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4 | Economia
Importa agora analisar a economia do concelho de Vila Nova de Poiares comparando-a,
sempre que possível, com a região nos últimos anos e procurando perceber as particularidades, caraterísticas, forças, limitações e vicissitudes. Socorremo-nos para isso de
informação de várias fontes ficando limitados neste objetivo pela informação estatística
disponível, que nem sempre satisfez as nossas pretensões.

Síntese do ambiente económico
Figura 4: Mapa de Ocupação do Solo – Nomenclatura Corine Land Cover (CLC)

Fonte: Direção-Geral do Território
Legenda: Nomenclatura Corine Land Cover
111- Tecido urbano contínuo

242- Sistemas culturais e parcelares complexos

112- Tecido urbano descontínuo

243- Agricultura com espaços naturais e semi-naturais

121- Indústria, comércio e equipamentos gerais

244- Sistemas agro-florestais

122- Redes viárias e ferroviárias e espaços associados

311- Florestas de folhosas

123- Áreas portuárias

312- Florestas resinosas

124- Aeroportos e aeródromos

313- Florestas mistas

131- Áreas de extração de inertes

321- Vegetação herbácea natural

132- Áreas de disposição de resíduos

322- Matos

133- Áreas em construção

323- Vegetação esclerófila

141- Espaços verdes urbanos

324- Florestas abertas, cortes e novas plantações

142- Equipamentos desportivos, culturais e de lazer e zonas históricas

331- Praias, dunas e areais

211- Culturas temporárias de sequeiro

332- Rocha nua

212- Culturas temporárias de regadio

333- Vegetação esparsa

213- Arrozais

334- Áreas ardidas

221- Vinhas

335- Neves eternas e glaciares

222- Pomares

411- Paúis

223- Olivais

412- Turfeiras

231- Pastagens Permanentes

421- Sacais

241- Culturas temporárias e/ou pastagens associadas a culturas permanentes

22

Segundo a cartografia e a nomenclatura Corine Land Cover (CLC) a ocupação do solo
de Vila Nova de Poiares é feita essencialmente com florestas de resinosas, folhosas e
mistas. Existem ainda pequenas manchas de ocupação por culturas temporárias e/ou
pastagens associadas a culturas permanentes, particularmente nas proximidades do
perímetro urbano da sede de concelho.
Tabela 18: Explorações Agrícolas por Área

Fonte: PORDATA

Tabela 19: Superfície Agrícola Utlizada

Fonte: PORDATA

Tabela 20: Superfície média regada nos últimos 3 anos (ha) das explorações agrícolas

Fonte: INE

Tabela 21: Superfície agrícola utilizada (ha) por orientação técnico-económica (2009)

Fonte: INE
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Tabela 22: Ocupação do Solo Rural

Fonte: Dueceira

Tabela 23: Ocupação do Solo Agrícola (Solo Agrícola e Florestal) - COS

		

Fonte: PDM- Revisão 2013

Pela estrutura fundiária e pela caracterização de usos do solo e das explorações de Vila
Nova de Poiares é possível concluir que as Atividades agrícola e florestal naquele concelho se distinguem pelos seguintes contornos:
Prevalência do minifúndio;
As explorações agrícolas concentram-se no escalão de dimensão média entre 1
e 5 ha e o seu número decresceu significativamente entre 1989 e 2009;
Predomínio da produção vegetal e mista;
Apenas 57 ha são de regadio;
A floresta ocupa mais de 80 % do solo rural;
O eucalipto tem a preponderância na floresta (> 60%). A ocupação por esta
espécie está normalmente associada à pouca qualidade/fertilidade dos solos.
Estas caraterísticas condicionam seriamente as opções por modelos de especialização
agrícola e florestal orientados para produções de elevado valor sem o recurso a pesados
investimentos de ordenamento e qualificação dos solos.
No entanto o espaço agrícola e florestal tem uma dimensão demasiadamente importante para poder ser negligenciado na programação do desenvolvimento do concelho
que deverá ter em conta estas condicionantes. Por isso a opção pela criação de caprinos, sendo um pequeno ruminante resistente e adaptado ás caraterísticas depauperadas dos solos, pode ser uma opção estrategicamente fundadora de um novo modelo de
organização económica do concelho de Vila Nova de Poiares.
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Tabela 24: Evolução do n.º de empresas 2011-2014

Fonte: INE

A tabela 24 permite-nos aferir o número de empresas por área geográfica, constatando-se
que o comportamento desta variável em diferentes escalas do território revela uma
tendência para o decréscimo do número de empresas entre 2011 e 2013, tendência que
se inverte no período seguinte. Em Vila Nova de Poiares, esta inversão de tendência só
se verifica em 2014 parecendo refletir a recuperação da vitalidade do tecido económico.

Tabela 25: Empresas por atividade económica, 2011 - 2014

Fonte: INE
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Gráfico 4: Empresas de Vila Nova de Poiares por setor de atividade 2014

Fonte: INE
Legenda:

Analisando a dinâmica empresarial do concelho de Vila Nova de Poiares, no período de 2011-2013, verifica-se um decréscimo do número de empresas no concelho (-44
empresas, correspondente a cerca de -5,7% até 2013, do total de empresas existentes no
concelho em 2011). Como se disse anteriormente esta tendência inverte-se em 2014.
Constata-se ainda que a sua concentração se situa nos setores do Comércio por Grosso
e a Retalho, da Construção e dos Serviços, afirmando a terciarização da economia local.
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Tabela 26: Empresas, 2013

Fonte: INE

Pela análise do Indicador de concentração do volume de negócios das 4 maiores empresas
do Município, verificamos que estas concentram 70,5% do volume de negócios, mas que este
VN (Volume de Negócios) apenas corresponde a 45,4% do VAB (Valor Acrescentado Bruto)
gerado no Município, fato que reforça a nossa perceção da necessidade de criar produtos e
serviços mais intensivos em valor. O tecido empresarial de Vila Nova de Poiares carece, por
isso, de um tecido empresarial mais diversificado por um maior número de empresas de
dimensão intermédia que facilite a “coopetição” empresarial e a clusterização.

Tabela 27: Empresas de Vila Nova de Poiares por escalão de pessoas ao serviço
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Quando analisamos a dimensão das empresas por escalão de pessoal ao serviço (dados
de 2014) constatamos que das 749 empresas existentes, 720 (96,13%) têm menos de 10
pessoas ao serviço, 27 (3,6%) têm até 49 pessoas ao serviço e apenas 2 (0,27%) empresas
têm mais de 250. Alinhada com a realidade europeia e nacional, Vila Nova de Poiares
caracteriza-se pela predominância de PME e em particular microempresas.
Tabela 28: Balança comercial do concelho, 2011-2015

Fonte:INE

A tabela 28 retrata o comportamento das exportações e das importações na economia
de Vila Nova de Poiares entre 2011 e 2015. As importações decresceram até 2013 e subiram
ligeiramente em 2014 e 2015. Já no que diz respeito às exportações tiveram um comportamento crescente, sendo o aumento mais significativo (44%) no período 2013-2015.
No período mais longo (2011-2015) o valor das exportações mais do que duplicou. O que
transformou o saldo negativo da balança comercial do concelho em 2011 (cerca de €17M)
em largamente positivo em 2015 (cerca de €14M, taxa de cobertura de 165,5%).
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Em síntese parece-nos ser possível caracterizar a economia do concelho de acordo com
as seguintes conclusões:
A estrutura fundiária é dominada pela pequena propriedade. A área agrícola
concentra-se em explorações com dimensões entre 1 e 5 hectares;
A floresta é dominante na ocupação do solo rural (80%);
O pinheiro e eucalipto (principalmente esta espécie), ocupam cerca de 90% de
área florestal;
As áreas agrícola e florestal estão, respetivamente, em cerca de 15% e 68% da
área do concelho. Este perfil florestal revela a baixa qualidade/fertilidade dos
solos e suscitam necessidade de um povoamento vegetal e animal adequados;
O número de empresas decaiu no período entre 2011 a 2013, revertendo-se esta
tendência em 2014, concentrando-se nos setores dos serviços, do comércio e da
construção numa clara situação de economia do setor terciário;
A capacidade hoteleira, muito reduzida, é uma série condicionante ao desenvolvimento turístico do concelho;
Uma forte concentração da produção quando mais de 70% do volume de negócios em 2013 era garantido pelas 4 maiores empresas;
O tecido empresarial é constituído quase exclusivamente por PME e de entre
estas as microempresas (menos de 10 pessoas) representam cerca de 96% das
empresas do concelho;
Este perfil de tecido empresarial é comum à região;
O saldo da balança comercial passou a ser positivo depois de 2013, com uma
taxa de cobertura das importações em 2015 de cerca de 160%. Este comportamento do comércio externo do concelho revela uma assinalável internacionalização da economia local.

A caprinicultura no país e no mundo
O perfil da economia do concelho de Vila Nova de Poiares que acabamos de apresentar
demonstra-nos que as pessoas e o território possuem uma importância determinante
para a definição de uma visão estratégica. O setor primário e os recursos que integra (a
paisagem, a floresta, o solo, a sua vocação e ocupação, os saberes, o conhecimento e as
tradições ligados à agricultura e à silvicultura) não podem ficar afastados da conceção
de um programa de desenvolvimento.
Como temos vindo a salientar, a restrição de recursos exige uma atenção acrescida
com a valorização e produtividade dos que estão disponíveis. Procurando combinar esses recursos numa ideia fundadora de um modelo de economia que promova, de forma
sustentada e equilibrada, o desenvolvimento do concelho.
É com este enquadramento que surge a aposta estratégica na caprinicultura.
Ao definirmos uma vocação para o território, estruturante do desenvolvimento económico, social e cultural para Vila Nova de Poiares, as opções estratégicas concentram-se,
assim, na criação de caprinos e na transformação de subprodutos que promovam a
cadeia de valor (desde o leite e fermentados à embalagem inteligente que garanta as condições de segurança alimentar da carne fresca e a internacionalização para destinos mais
longínquos, passando pelos novos usos criativos para a pele). É a aposta estratégica que
julgamos capaz de sustentar este desafio a partir de uma parceria forte de conhecimento
com as entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, as entidades ligadas ao
associativismo empresarial, as instituições vocacionadas para o apoio à formação e emprego e à gestão do território e os agentes económicos, sociais e culturais locais.
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A caprinicultura associada ao artesanato inovador, ao turismo, à animação desportiva
e cultural e a novas Atividades ligadas ao conhecimento e à tecnologia poderão apoiar
a organização deste cluster local e fazê-lo evoluir para a dimensão industrial.
Com esta moldura prospetiva que os dados analisados desenharam, achamos importante conhecer com algum detalhe a dimensão nacional da atividade e o perfil da
produção e do comércio mundial dos produtos da caprinicultura.
Sobre a produção e comércio mundial de animais, carne, leite e queijo de cabra a informação estatística mais relevante é encontrada nas estatísticas da FAO.

A . NO PAÍS
Tabela 29: Exploração do efetivo caprino nacional

Fonte: I

A tabela 29 (dados de 2013) revela-nos o número de explorações agrícolas com caprinos
e a sua dimensão. Assim, constatamos que das 24.701 explorações existentes, 18.171
(73,5%) têm apenas um animal, 4.158 (16,8%) têm até 3 animais e apenas 0,1% tem
mais de 50 animais. Constatamos que a grande maioria destas explorações são de
subsistência e apenas um pequeno número tem vocação e dimensão empresarial. Este
é o desafio que se coloca ao cluster emergente POIARES CAPRILAND®.

B .NO MUNDO
Tabela 30: Comércio Mundial de cabras (cabeças)

Fonte: FAO

30

Os continentes asiático e africano são os que dominam o comércio internacional de
efetivos caprinos que revela uma tendência marcadamente decrescente entre 2011 e
2013. Este comportamento é, no entanto, irregular no período e por continente.
Tabela 31: Os 5 maiores importadores mundiais de cabras (cabeças)

		

Fonte: FAO

Tabela 32: Os 5 maiores exportadores mundiais de cabras (cabeças)

		

Fonte: FAO

No comércio mundial de cabras, a Arábia Saudita e os países islâmicos assumem uma
posição de relevo. Em 2013 a Arábia Saudita destacou-se como o país maior importador de
efetivos caprinos. A Somália foi em 2013 o país maior exportador mundial de caprinos.
Tabela 33: Os 10 maiores importadores de cabras (EUROPA) (cabeças)

		

Fonte: FAO
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Tabela 34: Os 10 maiores exportadores de cabras (EUROPA) (cabeças)

		

Fonte: FAO

O comércio europeu de cabras é pouco expressivo face à dimensão que o comércio
mundial assume.

Tabela 35: Produção Mundial de Carne caprina (em toneladas)

Fonte: FAO

A produção de carne caprina é essencialmente localizada uma vez mais nos continentes
asiático e africano e tem registado um ligeiro crescimento de tendência estável entre
2011 e 2013, particularmente em África.
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Tabela 36: Os 5 maiores produtores mundiais de carne caprina (em toneladas)

		

Fonte: FAO

No mundo, a China é a maior produtora de carne caprina, seguida da Índia a bastante
distância.

Tabela 37: Os 10 maiores produtores de carne caprina (EUROPA) (em toneladas)

		

Fonte: FAO

Na Europa, a Turquia é o maior produtor europeu de carne, seguida da Grécia e da
França com alguma dimensão.
Tabela 38: Os 5 maiores produtores de leite de cabra (em toneladas)

		

Fonte: FAO

Dos maiores produtores mundiais de leite destaca-se a Índia, o Bangladesh e o ex-Sudão.
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Tabela 39: Os 10 maiores produtores de leite de cabra (EUROPA) (em toneladas)

		

Fonte: FAO

Na Europa, França, Espanha, Turquia, Grécia, Ucrânia e Países Baixos destacam-se na
produção de leite de cabra.

Tabela 40: Produção Mundial de Queijo de Cabra (em toneladas)

Fonte: FAO

Na produção de queijo destacam-se a Europa, a África e a Ásia como principais produtores
e com crescimento sustentado entre 2011 e 2013.

Tabela 41: Os 5 maiores produtores mundiais de queijo de cabra (em toneladas)

		

Fonte: FAO
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Dos países maiores produtores mundiais de queijo, salientam-se o Ex-Sudão mas
também os países europeus (França, Grécia e Espanha).
Tabela 42: Os 10 maiores produtores de queijo de cabra (EUROPA) (em toneladas)

		

Fonte: FAO

Na Europa, França, Grécia e Espanha são os principais produtores de queijo de cabra.

Em síntese:
Em síntese: Com a análise da produção e comércio mundiais de efetivos caprinos, carne,
leite e queijo de cabra procuramos identificar os principais players internacionais nestes
mercados, o comportamento das principais variáveis, a escala dos mercados e as posições
relativas da Europa e de Portugal neste contexto.
Concluímos, com os quadros apresentados e o estudo realizado, que a caprinicultura predomina nos continentes africanos e asiático e nos países menos desenvolvidos, com exceção
da produção de queijo em que a Europa e em particular a França, a Espanha e os Países
Baixos assumem a liderança.
Ao mesmo tempo, a caprinicultura tem uma dimensão significativa a nível mundial, ainda
que geograficamente concentrada e ligada à cultura islâmica.
Assiste-se também a uma relativa estabilidade da atividade no mundo apesar de registar,
em período mais longo, uma tendência global de crescimento que, embora não muito
acentuada, é também relativamente estável. Salvo perturbações pontuais de tendência
também assinaladas.
A economia ligada à criação de caprinos em Portugal tem vindo a decrescer, por razões
essencialmente ligadas ao abandono da agricultura e da pecuária, ao invés da procura de
produtos como o leite e o queijo que está a revelar-se bastante dinâmica.
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O artigo da Revista Vida Rural, publicado no site da Associação Nacional dos Industriais
de Laticínios (ANIL) em 2014 (http://www.anilact.pt/informar/lista-actualidade/2804-leite-de-cabra-precisa-se) é um dos muitos testemunhos da insuficiência da produção
de leite para as necessidades da indústria. Poderá estar criada uma oportunidade comercial perante a escala da atividade internacional que ajuda a sustentar a opção pela
criação de caprinos e pelo aproveitamento industrial e criativo de subprodutos.
Finalmente, a semelhança da composição do leite de cabra com a do leite humano e a
riqueza dessa composição para a saúde humana tem vindo a revelar-se como fator de
crescente preferência e apreciação dos produtos derivados.
Todo este conjunto de informação, quando cotejado pelas características dos recursos
naturais e da economia local, levam-nos a acreditar no potencial de crescimento da
criação de caprinos e da indústria de derivados como atividade portadora de futuro.
Constituindo-se, por isso, como setor-chave para o desenvolvimento da economia de
Vila Nova de Poiares.

Atividades económicas tradicionais da região Artesanato e Gastronomia
Popularizada por Capital Nacional do Artesanato®, Vila Nova de Poiares é conhecida
pelos palitos floridos e pequenos artefatos de madeira, as ceiras e capachos, a cestaria
e a canastraria, a tecelagem, as mós, a latoaria, mas acima de tudo pela tradição mais
antiga do concelho que é sem dúvida a do fabrico de utensílios de barro preto.
As primeiras referências à existência de barro preto na região de Vila Nova de Poiares
reportam a 1800, sendo que “o primeiro documento conhecido onde se faz menção
específica a oleiros de loiça preta consta na «Contribuição extraordinária de Guerra»,
lançada em Portugal em 1808.” (Fernandes M., 2012) onde se descreve que Vila Nova de
Poiares se situa sobre barreiras com bom barro, motivo que levou ao estabelecimento
de oleiros naquela área. Verificou-se um fenómeno de migração dos oleiros, do seu local
de origem (Molelos, Tondela, Viseu) para Vila Nova de Poiares que era zona de produção
de barro preto, onde constituíram as suas oficinas.
Nesta região, o barro era transportado para a oficina pelos oleiros e seus familiares, às
costas, dentro de sacos ou em carro de bois. Quando o barro chegava à oficina do oleiro
levava uma série de voltas antes de ser considerado apto a ir à roda. De região para
região há diferenças no modo de o preparar e nos utensílios usados mas, de um modo
geral, pode dizer-se que o barro é esmagado, por vezes peneirado, e amassado com água.
Processos diferentes para um fim comum – preparar o barro, ou a mistura de barros,
de modo a que possam ser trabalhados na roda ou no torno. Antigamente era tarefa
árdua, executada pelas mulheres e pelos filhos menores.
O barro era pisado com os pés descalços e daí passava para uma mesa onde, depois de
ter levado umas voltas entre as mãos, se considerava pronto a ser trabalhado ao torno.
A loiça era cozida em “soenga” cova, que se situava no exterior da habitação, ao ar livre,
e produziam uma variedade de peças com destaque para caçoilas, cântaros, cântaras e
testos. A loiça era vendida pelas mulheres nos povos das redondezas, transportando-a
em carregos à cabeça.

36

É importante referir que, na segunda metade do século XX, a decadência que se fez sentir nestas olarias familiares, quer ao nível da procura de peças (que diminui), quer na
alteração das relações familiares (a mulher deixa de colaborar ativamente em algumas
das tarefas produtivas, os filhos buscam no exterior trabalho menos árduo e com mais
rendimento), levou os oleiros a abandonar a arte ou a procurar novos processos de
fabrico, tendo, por isso, substituído as velhas estruturas de enfornamento. Por exemplo,
em Vila Nova de Poiares (Olho Marinho) onde a cova também foi substituída pelo forno
de duas câmaras coberto superiormente. Ao longo dos séculos, as técnicas utilizadas
vão evoluindo, se bem que, nos últimos anos, essas modificações se tenham feito sentir
de um modo muito mais acelerado.
Em Vila Nova de Poiares, o oleiro comercializava o produto nas redondezas e em Góis,
Lousã, Serpins, Penacova e Coimbra.
A relação entre a olaria de barro preto e o produto gastronómico é grande. A Chanfana,
confecionada no forno de lenha com carne de cabra velha num ‘caçoilo’ de barro preto
é o prato típico mais famoso do concelho, reconhecido como a “Capital Universal da
Chanfana®” e “Capital Nacional do Artesanato e da Gastronomia”. Para além da Chanfana, Vila Nova de Poiares tem ainda na riqueza da sua gastronomia o Arroz de Bucho
e os Negalhos.
Em Vila Nova de Poiares a gastronomia e o artesanato local constituem marcas de
referência e notoriedade do concelho. Com o POIARES CAPRILAND® pretende-se criar
um ambiente propício a iniciativas de estímulo à criação de novos produtos que
respondam às novas tendências de procura do mercado, aliando design, criatividade e
inovação na olaria.
Divulgando as artes tradicionais e aumentando competências nas áreas do empreendedorismo, gastronomia e design, através de workshops e formação pensada especificamente para este efeito, pretende-se criar uma nova dinâmica de desenvolvimento e
novas oportunidades geradoras de riqueza e emprego para a região, acrescentado valor
ao artesanato local.
Um Plano de Marketing ajudará também a dar visibilidade a estes produtos que não
poderão deixar de integrar qualquer uma estratégia de desenvolvimento do concelho.
Em síntese, o Programa de Desenvolvimento Estratégico de Vila Nova de Poiares POIARES CAPRILAND®, pretende potenciar o território de Vila Nova de Poiares integrando os saberes, as artes, as tradições e a gastronomia que têm raízes fundas na sua
cultura e devem aliar-se ao conhecimento (I&D) e à formação, à tecnologia, à inovação
e ao marketing, fomentando desta forma um círculo virtuoso de desenvolvimento para
o concelho e a região.
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5 | Os efeitos multiplicadores
sobre a agro-indústria em ambientes
assimétricos – litoral versus interior
O tema do desenvolvimento das regiões de interior é recorrente no estudo do desenvolvimento integrado do país. Numa análise deste âmbito e natureza é também incontornável.
Porque em planeamento será sempre importante tentar conhecer a reação da
economia aos impactos que lhe são dirigidos. Se possível em ambientes económicos
assimétricos, como são em Portugal o litoral e o interior.
Para este exercício socorremo-nos do trabalho de investigação de Ana Sargento e
outros, através do artigo “REGIONAL PLANNING INSIGHTS FROM A PORTUGUESE
BIREGIONAL INPUTOUTPUT MODEL – THE POTENTIAL IMPACT OF AGRIFOOD INDUSTRY”, ATAS 19.º Congresso APDR, Braga, 2013.
Segundo os autores e utilizando a classificação NUT III (2002) o litoral e interior
estão agregados de acordo com o mapa seguinte:
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No artigo referido, os autores procuram estimar o impacto sobre o Output, o Valor
Acrescentado Bruto e o Emprego regionais resultante do acréscimo exógeno de 106 € da
procura final dos produtos agroalimentares numa região de interior. Os resultados a
que chegaram estão expressos no quadro seguinte:
Impacto económico devido a acréscimo exógeno de 106 € na procura final dos produtos agro-alimentares
na região do interior

Fonte: Cálculos dos autores. Tradução nossa
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Se esse mesmo impacto incidir sobre uma região do litoral os resultados serão os
seguintes:
Impacto económico devido a acréscimo exógeno de 106 € na procura final dos produtos agro-alimentares
na região litoral

Fonte: Cálculos dos autores. Tradução nossa

Com estes resultados os autores concluem que não são indiferentes os resultados do
impacto sobre a procura se o acréscimo exógeno ocorrer no interior ou no litoral.
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Sem condicionarmos a análise de resultados pela influência, por exemplo, da produtividade
do trabalho e do efeito sobre os custos de produção e competitividade dos bens e produtos
da agroindústria, podemos concluir, acompanhando de perto os autores, que:
Não é indiferente estimular a procura no interior ou no litoral. Os resultados
totais (efeitos diretos, indiretos e induzidos) são maiores no interior nas variáveis output, emprego e VAB, ainda que com escalas de impacto diferentes;
O litoral é centrípeto na captação de impactos limitando o spillover sobre o
restante país (este efeito para o interior do estimulo da procura no litoral é
menor 10% no VAB e 15% no Emprego). Isto é, o litoral concentra impactos
enquanto o interior os dissemina.
A dimensão dos efeitos totais do mesmo estímulo sobre a procura de bens e
serviços na agroindústria é mais significativo sobre estas variáveis (sobretudo o
Emprego) no interior do que no litoral.

Apesar de todas as condicionantes decorrentes da construção e funcionamento do próprio modelo Input Output na sua dimensão regional e da influência da produtividade
do trabalho geograficamente assimétrica, é possível concluir que a influência dos estímulos gerados no interior do país, na procura do setor agroindustrial, tem um impacto
mais robusto sobre a economia do país, com efeitos multiplicadores de emprego e de
valor acrescentado mais significativos.
Acresce às limitações indicadas o elevado nível de agregação setorial – agroindústria
– que impede a perceção do impacto sobre os ramos que o compõem. Mas os autores
procuraram ultrapassar esta limitação também construindo informação sobre os efeitos totais do impacto gerado no interior sobre a agroindústria, mas construindo agora
um ranking das 10 indústrias com maior efeito total resultante daquele estímulo.
Podemos ver o resultado dessa análise setorial mais fina no quadro da página seguinte.
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“Top 10” indústrias with com maiores Efeitos Totais

Fonte: Cálculos dos autores. Tradução nossa.
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A “produção vegetal e animal, caça e Atividades dos serviços relacionados” ganha um
relevo inquestionável nesta avaliação de impactos totais mais desagregada, particularmente no domínio do emprego.
O exercício que acompanhámos nesta análise, pese embora as limitações que encerra e
que foram sendo identificadas, reforça a nossa convicção que a atividade económica
associada à agricultura reage de forma mais vigorosa aos estímulos da procura
quando esses estímulos são gerados no interior do que quando acontecem no
litoral.
Acreditamos, por isso, que a ambição do Programa POIARES CAPRILAND®, ao desenvolver-se em torno do cluster da caprinicultura em região do interior do país, reúne
condições para se constituir como determinante de uma matriz de Atividades que
gravitam em torno dela como a fileira alimentar, a floresta, o ambiente e os novos
conceitos de turismo (de afetos, de natureza e de experiências) sobre os quais pode
exercer um efeito de arrastamento sólido e sustentado, aprofundando as interdependências setoriais e adensando o ambiente relacional de concorrência e cooperação
(“coopetitividade”) entre atores.
Existem igualmente elevadas condições de replicabilidade numa região de interior,
relativamente homogénea, capazes de alargar a dimensão geográfica do cluster assente
em fortes princípios de “coopetitividade” e de inovação para o manter, mas também
numa rede estratégica de atores de inovação e de conhecimento que os propague no
território.
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6 | Análise SWOT do território de Vila
Nova de Poiares
Sintetizar toda a realidade observada e estudada numa análise desta natureza é um
exercício complexo e sempre limitado na caracterização do cenário territorial. Procurámos ir o mais longe possível, conscientes que resumir poderá ser reduzir.
O estudo efetuado poderá, no entanto, ser valorizado com os contributos dos atores
locais e externos que integram a parceria constituída.
Manifestamos, por isso, a nossa preferência pela abertura destes processos à participação o mais alargada e diversificada possível. A qualidade e solidez do processo de
planeamento que aqui iniciámos sairá seguramente reforçado.
A análise SWOT que aqui trazemos pretende-se, por isso, que seja um instrumento que
promova o debate e o confronto de ideias tendo em vista a qualidade final da estratégia para o desenvolvimento do concelho.

Análise SWOT do território de Vila Nova de Poiares
FORÇAS
Centralidade de Vila Nova de Poiares face à região e ao país;
Vitalidade demográfica do concelho;
Equilíbrio da pirâmide demográfica;
População em idade ativa;
Notoriedade da gastronomia local e em particular da Chanfana;
Riqueza da cultura, saberes e tradições;
O artesanato e a sua relação com a gastronomia;
Condições para o turismo de natureza e desportos de natureza;
Qualidade potencial de recursos disponíveis para desenvolvimento do turismo,
da natureza ao artesanato, passando pelo kartódromo potenciador do desporto
motorizado e da visibilidade do concelho;
Proximidade de centros de saber e inovação e de propagação de ciência e
tecnologia;
Potencialidades decorrentes de parcerias de conhecimento e inovação;
Disponibilidade de apoios públicos;
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FRAQUEZAS
Longo processo de abandono da agricultura;
Estrutura fundiária de pequena propriedade;
Frágil atividade agrícola, florestal e pecuária;
Baixo nível de qualificação das pessoas;
Débil atratividade do emprego no concelho;
Fragilidade do tecido empresarial no qual predominam as microempresas com
baixo nível de cooperação e associação;
Terciarização da economia;
Economia pouco diversificada;
Preconceito social sobre a atividade agrícola;
Baixo nível de investimento em formação profissional;
Deficiente ligação aos principais eixos estruturantes da rede rodoviária principal;
Insuficiência de recursos especializados de apoio ao acolhimento do investimento.

OPORTUNIDADES
Ambiente institucional favorável ao desenvolvimento de regiões de baixa densidade;
Condições motivadoras da cooperação regional para o desenvolvimento;
Estratégia nacional de apoio ao desenvolvimento da agricultura e da agro-indústria;
Potencial económico associado às atividades agrícola e florestal, recursos dominantes no concelho;
Novo perfil da procura turística orientada para a natureza, as emoções, a cultura;
A crescente preocupação com a relação entre saúde e alimentação potenciadora
de inovação industrial na fileira alimentar;
Os apoios públicos à formação e ao emprego.

AMEÇAS
Debilidade económica do país;
Envelhecimento da população;
Inexistência de um ecossistema de inovação e empreendedor;
Desequilíbrio persistente do mercado de trabalho entre as competências disponíveis e as necessárias;
Competitividade de outros territórios no domínio do emprego;
Ordenamento do território e debilidade das estratégias nacionais e setoriais
para a sua competitividade;
Diferenciais geográficos de rendibilidade do investimento que tornam difícil a
sua atração.
A partir deste cenário procuraremos de seguida estruturar um programa de
desenvolvimento para Vila Nova de Poiares que complete a abóbada entre as pessoas,
o conhecimento, a inovação e a abertura à região, ao país e ao mundo. Tentando
posicionar este território para o confronto com novos desafios de desenvolvimento e
de atratividade territorial, a partir dos seus recursos endógenos e paisagens naturais,
apostando em recursos humanos mais qualificados, criando sinergias entre vários atores
dos diversos setores de atividade. Em síntese, procurando as parcerias institucionais e
de saber que permitam romper o casulo protetor da estagnação económica e social e
inibidor da abertura ao conhecimento e à inovação. Esta vontade traduz-se no POIARES
CAPRILAND® - Programa de Desenvolvimento Estratégico de Vila Nova de Poiares.
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7 | POIARES CAPRILAND®
Programa de Desenvolvimento
Estratégico de Vila Nova de Poiares
Introdução
Procurámos com este estudo avaliar as condições e os meios necessários para que
Vila Nova Poiares inicie o referido círculo virtuoso de desenvolvimento concelhio já
citado anteriormente.
Como também dissemos noutro momento deste texto, pretendemos afastar-nos das
abordagens clássicas de avaliação das relações de determinismo económico para
fundamentar o planeamento estratégico.
O dinamismo social e cultural encarregou-se, ao longo do tempo, de provar a fragilidade desta construção teórica e conceptual.
Preferimos assumir as limitações do conhecimento económico, a fragilidade da
análise estatística nas projeções/formulações estratégicas e dar também relevo às
interdependências culturais e sociais que se estabelecem para, da ponderação equilibrada de todas, organizarmos este Programa de Desenvolvimento Estratégico de Vila
Nova de Poiares – POIARES CAPRILAND®. Até porque o planeamento, desejavelmente
aberto à participação, é um processo dinâmico que se inicia com este trabalho mas
que não se conclui com ele.
Passamos, depois desta clarificação metodológica, a desenvolver as linhas de orientação do POIARES CAPRILAND® a partir das condicionantes endógenas e exógenas que
se colocam.
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Visão e Estratégia de Desenvolvimento
Durante este estudo encontrámos dois recursos que serão estratégicos para o desenvolvimento de Vila Nova de Poiares: as pessoas, cuja qualificação e atitude criativa e
inovadora devem ser reforçadas, e o território que se encontra apetente para o melhor
aproveitamento das suas vocações agrícola e florestal.
A criação de valor nos setores da agricultura e ambiente, indústria alimentar, tecnologia, inovação, cultura e turismo com base nos recursos endógenos da região, delineada
no POIARES CAPRILAND® justifica uma visão otimista sobre o posicionamento futuro
da região nos referenciais de crescimento inteligente e sustentável.
Com o objetivo de definir um modelo de especialização centrado na criatividade, inovação, valorização do território, criação de valor, internacionalização, visão alargada do
espaço e intermunicipalidade e atrativo para as pessoas e as Atividades económicas, o
POIARES CAPRILAND® pretende constituir-se como elemento distintivo para a competitividade de Vila Nova de Poiares e da região. A inovação e criação de valor é uma
ambição transversal a todos os objetivos do projeto. Naturalmente que com graduações
diferentes, mas presente em todos eles.
POIARES CAPRILAND® é um programa de desenvolvimento do concelho de Vila Nova
de Poiares criado com o objetivo estratégico de promover a especialização da economia
do território do concelho em torno das Atividades identificadas como estratégicas: a
caprinicultura, o turismo, a investigação, a inovação e o empreendedorismo, o lazer, os
eventos e a animação turística, cultural e desportiva.
Este Programa não resulta, como se disse atrás, de uma definição estática das etapas de
trabalho. Pelo contrário apoia-se num processo dinâmico e flexível como garantia da
disponibilidade para, durante a execução do Programa, aperfeiçoar, corrigir e integrar
novos projetos e Ações que robusteçam a sua ambição.

Parcerias estratégicas regionais
A construção e execução do Programa POIARES CAPRILAND® pressupõe uma parceria
estratégica entre entidades que visam dotá-lo daquele perfil de especialização com
relações de proximidade da investigação, da tecnologia, da inovação e do empreendedorismo. Lideradas pelo Município de Vila Nova de Poiares, essa parceria associa
o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), a Faculdade de Farmácia da
Universidade de Coimbra (FFUC), a Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação
da Universidade de Coimbra (FPCEUC), a Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra
(EHTC), a Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC), o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra (ISCAC) e a Associação Empresarial de Poiares
(AEDP). Com esta parceria, e outras que venham a revelar-se oportunas tais como a
DUECEIRA, a Cooperativa Agropecuária de Poiares, a Confraria da Chanfana, a QUALIFICA e a ADXTUR, pretende-se também renovar o tecido empresarial do concelho com
uma rede de conhecimento que promova a vitalidade económica do território e a sua
afirmação nacional e internacional.
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Recursos disponíveis, Inputs necessários e
Atividades estratégicas
Ao longo deste estudo fomos depurando alternativas e selecionando recursos que nos
pareceram disponíveis e aptos para sustentar o processo de transformação do perfil de
especialização do concelho de Vila Nova de Poiares. Identificámos os seguintes recursos
disponíveis no concelho para a formulação desse objetivo estratégico:
Pessoas
Apoios Públicos
Notoriedade da marca Capital Universal da Chanfana®
Cultura/Saberes/Costumes
Localização geográfica na região
Parcerias de conhecimento
Parcerias institucionais

Mas só por si aqueles recursos seriam insuficientes para alcançar patamares mais
sofisticados de valor e competitividade (ou “coopetitividade” dentro da eficiência coletiva
e da clusterização). Identificámos também a necessidade dos seguintes Inputs para
essa transformação:
Empreendedorismo
Inovação
Tecnologia e transferência de saber
Formação

Da combinação destes recursos e inputs achamos possível criar um modelo de desenvolvimento organizado a partir das seguintes atividades-chave em torno de uma
atividade-âncora – a Caprinicultura:
Turismo de afetos e natureza
Desporto, animação e lazer
Inovação no artesanato
Áreas de negócio inovadoras e intensivas em conhecimento e tecnologia
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Este modelo pode ser graficamente apresentado da seguinte forma:
Figura 5: Atividades-chave do POIARES CAPRILAND ®

No quadro seguinte desenham-se os fluxos e a mediação que se estabelecem entre estes
grupos de recursos, inputs e atividades estratégicas permitindo uma melhor compreensão
da moldura relacional deste Programa.
Figura 6: Relação entre Recursos, Inputs e Atividades
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Modelo de Governance e contributos para um Plano
de Ação aberto
Ficaram assim identificadas as áreas que consideramos chave para o êxito do POIARES
CAPRILAND® enquanto Programa de Desenvolvimento Estratégico de Vila Nova de Poiares, bem como os recursos e os novos inputs necessários para alcançar aquele objetivo.
Será a partir da gestão da rede de relações de interdependência setorial, económica e
social que o êxito do POIARES CAPRILAND® se poderá afirmar.
A viabilidade deste programa dependerá muito da capacidade e da qualidade da organização de todos os players (internos e externos) relevantes para o processo de planeamento e da motivação e empenho para alcançar os objetivos e apostas que identificamos
como estratégicos.
Como referimos anteriormente, de forma reiterada, não é razoável elaborar um Plano
de Ação a longo prazo detalhado para o Programa. Para além de poder ser um espartilho
inibidor da criatividade que desejamos que o oriente, o dinamismo económico e social
encarregar-se-iam fácil e rapidamente de o por em causa e, com isso, destruir a motivação e adesão dos agentes de desenvolvimento locais e externos. O que constituiria um
dano de difícil e longa recuperação, admitindo-a como possível. Destruir expectativas
seria insensato e conduziria à debacle do Programa e do trabalho de planeamento. No
entanto, ensaiaremos no ponto seguinte um pequeno exercício de programação de Ações,
que pretende ser meramente ilustrativo.
Estas razões e as que foram enunciadas ao longo da formulação do POIARES CAPRILAND® aconselham a dar ao Plano de Ação um carácter aberto a novos e renovados
contributos, nomeadamente aos mais inovadores, provenientes do maior número de
stakeholders, acolham as suas expectativas e os conquistem para o processo indispensável de mudança de paradigmas. Mas enquadrando-as no quadro de desenvolvimento
estratégico que formulámos.
Por tudo isto, achamos que a materialização do POIARES CAPRILAND® não deverá ficar
pelo habitual Plano de Ação, mas ao invés, deve constituir-se a partir de um modelo de
governação que molde a sua evolução. Sem, contudo, deixar de elencar possíveis exemplos de Ações/projetos que poderão apoiar a operacionalização do desenvolvimento
estratégico.
Mas serão exemplos e não compromissos, cabendo à governance do programa a avaliação do interesse e alinhamento de cada projeto e Ação e o contributo que poderão trazer
para o desenvolvimento do Concelho.
É com este entendimento do que deve ser o planeamento estratégico que passaremos a
desenvolver os seguintes temas:
Modelo de Governance
Contributos para um Plano de Ação aberto
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MODELO DE GOVERNANCE
A abertura do Plano de Ação à participação alargada de stakeholders na sua construção sendo uma condição importante para a aferição da robustez e vigor do processo de
planeamento do território traduzida no POIARES CAPRILAND®, é igualmente portadora
de novas exigências de governance do Programa de Desenvolvimento Estratégico e da sua
operacionalização através do Plano de Ação.
Esta abordagem é também partilhada por Chamusca, P., no artigo Novos desafios e objetivos de governação territorial: discutindo a reorganização do Estado e a conceptualização
da governance como modelo de gestão dos territórios, publicado na Revista Eletrónica
Geografia e Ordenamento do Território, n.º 4, do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território que citamos:

“As profundas transformações que caracterizaram a segunda metade do século XX –
designadamente a multiplicação dos problemas de natureza social, económica, cultural
e ambiental, a crescente complexidade dos processos de transformação e tomada de
decisão e a fragmentação social e morfológica dos territórios –, as alterações nos modelos de organização política e económica dos territórios e os processos de reestruturação
do Estado produziram importantes efeitos na alteração dos princípios de governação
territorial, motivando de uma forma geral (ainda que gradual e diferenciada) a passagem de um modelo de Estado centralista para um sistema de organização tripartida do
poder e da autoridade.
É neste contexto que devemos considerar a emergência do conceito de governança
territorial nos últimos anos do século XX, como alternativa aos conceitos de governo
(government) ou governação (governing), estes em crescente descrédito face à sua incapacidade de responder às necessidades de intervenção num período de maior complexidade de problemas. Com efeito, a reconstrução conceptual e valorização da governança ocorre numa circunstância em que se assume que os territórios, sejam eles urbanos
ou rurais, de baixa ou alta densidade, se caracterizam por dinâmicas que afetam a sua
capacidade de desenvolvimento e influenciam a qualidade de vida das pessoas. Reconhece-se, contudo, que não existe uma fórmula mágica de como planear e gerir um
território, uma vez que a governação de um espaço não é avaliada apenas por indicadores de urbanismo, índices de engenharia ou fórmulas matemáticas, sendo necessário
considerar também razões de “coração” e “alma”, que traduzem o grau de satisfação de
cada indivíduo face ao espaço em que vive e às estratégias e políticas adotadas. Neste
contexto, as lógicas de transparência e accountability assumem-se como princípios
centrais, ancorando-se na especificidade de cada espaço, na corresponsabilização dos
agentes e na monitorização (e aprendizagem permanente) de processos e resultados.”
Citando outro autor, Chamusca, P. distingue diversos entendimentos da governance no
período contemporâneo, que, segundo ele “traduzem também as diferentes trajetórias
das agendas de governação.”
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Atentemos no que designa por “Governança como Redes Autónomas (Self-Organizing
Networks)” que caracteriza da seguinte forma:
“organização da ação coletiva através de redes estabelecidas entre os três setores (público, privado e sociedade civil), num quadro de grande complexidade e autonomia em
relação ao Estado. Esta corrente define a governança como um conjunto de acordos de
governação que resultam da coordenação entre os atores numa rede que não está dependente de um organismo governamental e onde há interação contínua entre atores,
de acordo com os objetivos definidos e com a necessidade de partilhar recursos, sendo
que estas relações são baseadas nas regras internas das organizações e na confiança
(Carrington et al., 2008).”

Também PEREIRA, Margarida (e-Geo – Centro de Estudos de Geografia e Planeamento
Regional, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa) aborda esta temática no artigo Cultura de Planeamento e Governação: Contributos para a
coesão territorial, apresentado no 15.º Congresso da Associação para o Desenvolvimento
Regional (APDR) referindo na Introdução:

“As alterações económicas, sócio-demográficas e políticas das últimas décadas exigem
formas de planeamento e de governação territorial capazes de atuar com eficácia em
contextos complexos e instáveis. A fragmentação territorial (e social) tem-se agravado (a
diferentes escalas), o que se justifica a recente valorização da coesão territorial. A par de
uma governação moderna multi-nível, também o conceito governança territorial ganha
relevância na consensualização dos múltiplos interesses que conflituam nos territórios.”

E concluindo:

“As exigências impostas à Administração por contextos complexos, instáveis e imprevisíveis, têm induzido processos de reorganização político-administrativa e reterritorialização da ação pública. As reformas apresentam incidência diversa, mas as mais
comuns estão focadas na descentralização (central-regional e municipal-local), na
modernização organizacional, no planeamento estratégico territorial e na governança
urbana. Num contexto de partilha de poder, a Administração tem de assegurar formas
de governo multi-nível, capazes de garantir as melhores condições de desenvolvimento
para as populações e as empresas, no respeito pelos princípios da sustentabilidade, da
subsidariedade e da eficácia (a melhor gestão dos escassos recursos públicos). O envolvimento dos atores económicos e sociais nos processos de decisão, na linha da democracia participativa, reforça a governança e ajuda a combater a dispersão de interesses e
de atuações. A cultura do planeamento estratégico revela-se essencial para ajudar a (re)
definir o rumo a seguir e para testar os resultados da sua aplicação.”
A abertura a contributos de stakeholders locais e regionais que defendemos para o
Programa de Ação que deve operacionalizar o Programa de Desenvolvimento Estratégico de Vila Nova de Poiares é um conceito que é partilhado noutros estudos sobre a
temática da governance do território.
A tendência de descentralização e participação na gestão do território acaba por
assumir um crescente papel central para garantir maiores níveis de eficiência na sua
governação e para a qualidade do planeamento estratégico.
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Daí resulta que a conceção do POIARES CAPRILAND® e a sua operacionalização através do Plano de Ação exige um modelo de governance que envolva todos os atores que
intervêm no processo de desenvolvimento económico e social que se pretende atingir.
É com esse objetivo que apresentamos de seguida uma proposta de instrumento de
gestão do POIARES CAPRILAND®.

CONSELHO CONSULTIVO DO POIARES CAPRILAND®
Vocação – Este órgão deve ter uma clara vocação de aconselhamento do Executivo
Municipal no desenvolvimento do programa POIARES CAPRILAND® através do Plano de
Ação e em articulação com o PDM, como instrumento de planeamento do território.
Constituição - A constituição deste órgão consultivo tem uma natureza informal e a
seguinte matriz de referência da sua composição:
Presidente da Câmara ou seu representante;
Uma das Faculdades da Universidade de Coimbra que integrem a parceria
estratégica;
Uma das escolas do Instituto Politécnico de Coimbra que integrem a parceria
estratégica;
Um membro da direcção da AEDP – Associação Empresarial de Desenvolvimento de Poiares;
Um membro da equipa que concebeu o Programa de Desenvolvimento Estratégico de Vila Nova de Poiares.
Funcionamento – Este órgão assume natureza informal e organiza a sua atividade a
partir de regulamento próprio.
Competências - Também o leque de competências é meramente indicativo, não comprometendo nem a vocação que lhe é dada nem o âmbito que o Executivo Municipal
considere mais adequado. Assim sendo, poderão constituir competências deste órgão:
Divulgar o POIARES CAPRILAND® e elencar projetos que integrem o Plano de Ação;
Contribuir para o upgrade tecnológico dos projetos a realizar;
Propor medidas de inovação económica e social;
Monitorizar a execução do POIARES CAPRILAND® e o enquadramento dos
investimentos do Plano de Ação nos objetivos estratégicos;
Adaptar a rede de parceiros a novas exigências que a execução do Programa
Estratégico venha a exigir, nomeadamente, captando novos parceiros de
conhecimento e inovação que contribuam para os objetivos estratégicos e
para o Plano de Ação;
Dinamizar a rede de parceiros;
Propor metas para o POIARES CAPRILAND® através do Plano de Ação;
Propor revisão do Programa quando for considerado oportuno;
Desenvolver outras ações de aconselhamento que lhe sejam solicitadas pelo
Executivo Municipal.
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Figura 7: Conselho Consultivo do POIARES CAPRILAND® na orgânica da CMVNP

CONTRIBUTOS PARA UM PLANO DE AÇÃO ABERTO E INCLUSIVO
Como dissemos anteriormente o Plano de Ação deve ser aberto à participação dos
stakeholders relevantes no processo de desenvolvimento económico e social do concelho
de Vila Nova de Poiares.
O Plano de Ação podendo ser um caleidoscópio de opções diversificadas, mas coerentes
com o POIARES CAPRILAND® deve mobilizar e incluir energias internas e externas ao
concelho no processo de desenvolvimento que se pretende inclusivo e eclético. O Plano
de Ação deve, assim, ser um instrumento vivo e não um espartilho à iniciativa.
Espera-se que a construção e calendarização do Plano de Ação seja, em articulação com
a Autarquia, o resultado do contributo consultivo da Parceria no modelo de governance
que propomos neste documento.
Mesmo assim e apenas com o propósito de ilustrar possíveis Ações que se constituam como referência para um possível Plano de Ação, apresentamos de seguida um
pequeno exercício de identificação e calendarização, num horizonte de cinco anos, de
iniciativas que poderão informar o Plano de Ação.
São apenas exemplos que elegemos para demonstrar a ambição do POIARES CAPRILAND®, mas que não poderão constituir qualquer compromisso com a sua execução.
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POSSÍVEIS PROJETOS PARA UM PLANO DE AÇÃO
CAPRINICULTURA
Criação de marca e mascote
I&D&I - Embalagem inteligente para carne e novos produtos a partir do leite
de cabra
Criação de explorações agropecuárias a partir de exploração modelo
Desenvolvimento criativo dos subprodutos da cabra, nomeadamente a pele (moda,
decoração, design, etc.)
Formação para o empreendedorismo
Criação do Manual do Produtor - Criação de Caprinos
Internacionalização e disseminação de boas práticas

TURISMO DE AFETOS E NATUREZA
Desenvolvimento de iniciativas empresariais no TER (Agroturismo, por exemplo)
Elaboração de rotas temáticas ligadas a experiências e às tradições e costumes
Inovação gastronómica
Percursos Pedestres; Trail running; Trial; Bike trail; Cicloturismo

DESPORTO, ANIMAÇÃO E LAZER
Promoção de provas e prática de desportos motorizados (automobilismo e
karting)
Programa cultural integrado em redes de programação
Maior jogo da Cabra Cega
Festival de música celta

INOVAÇÃO NO ARTESANATO
Marketing do artesanato local
Formação de novos artesãos e design de novos produtos
Internacionalização
Co-branding e gestão de marcas

ÁREAS DE NEGÓCIO INOVADORAS E INTENSIVAS EM CONHECIMENTO E TECNOLOGIA
Mostra internacional de novas abordagens de negócio
Concurso anual de ideias e projetos inovadores
Captação de investimentos intensivos em conhecimento e valor acrescentado
nacional
Introdução de tecnologias nas áreas da energia e ambiente
Desenvolvimento de inovação de negócios no setor social
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Figura 8: Cronograma de Ações
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8 | Alinhamento com a
estratégia Ris3 do Centro
e outros documentos estratégicos
A avaliação do POIARES CAPRILAND® no âmbito da Estratégia de Investigação e Inovação
para uma Especialização Inteligente (RIS 3) e a aposta nas plataformas de inovação vai
permitir-nos compreender em que medida a estratégia definida pode contribuir para
um novo perfil de especialização do país e da Região Centro.
Como pilar essencial para a reunião de recursos do conhecimento em torno do objetivo
da competitividade do território. Particularmente quando o Programa de Desenvolvimento
Estratégico de Vila Nova de Poiares procura captar energias de inovação e investigação
para o território.
Ao mesmo tempo tentaremos compreender o alinhamento do POIARES CAPRILAND®
com a ENEI (ESTRATÉGIA DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO PARA UMA ESPECIALIZAÇÃO
INTELIGENTE 2020), o PO Centro 2020 e Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial
da Região de Coimbra.
Esse será o exercício que ensaiaremos de seguida.

RIS 3 DO CENTRO
PLATAFORMAS DE INOVAÇÃO
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O alinhamento revelado pelo POIARES CAPRILAND® com as plataformas de inovação das
RIS 3 Centro mostram-nos a capacidade do Programa para contribuir para especialização
inteligente da região e do país. A partir dos recursos endógenos e novas formas de
organização económica em que se quebra o ostracismo de conhecimento, tecnologia
e saber que marca os baixos níveis de especialização e de qualificação das pessoas dos
territórios de interior.
Mas para além dos recursos endógenos, também as soluções industriais não ficam
apartadas deste processo de mudança e inovação pois, no momento da elaboração
deste texto, é já visível o interesse de associação entre os operadores empresariais
e do sistema científico e tecnológico nacional, no âmbito da parceria estratégica,
para elevarem a escala de desenvolvimento de soluções tecnológicas avançadas em
atividades tradicionalmente de baixa incorporação de valor.
Acreditamos que o processo de mudança é possível e que a modernização, atratividade
e competitividade de Vila Nova de Poiares não são uma miragem e a coesão territorial
uma utopia.

ENEI (ESTRATÉGIA DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO PARA UMA ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE 2020)
A ENEI elege cinco objetivos estruturantes:
I. A promoção do potencial da base de conhecimentos científicos e tecnológicos;
II. O fomento da cooperação entre as instituições de I&D públicas e privadas e entre
empresas, com o reforço da política de clusterização e a promoção da transferência e
circulação do conhecimento, para melhoria do nível de intensidade tecnológica e de
conhecimento dos bens e serviços produzidos;
III. A aposta em bens e serviços transacionáveis e com valor acrescentado, a internacionalização das empresas e a diversificação de mercados;
IV. O fomento do empreendedorismo, promovendo a criação do emprego e a qualificação
de recursos humanos;
V. A transição para uma economia de baixo teor de carbono.

Com estes objetivos estruturantes cria 5 eixos temáticos. Salientamos para confirmar o
alinhamento com a ENEI os Eixos 4 (RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE - Agro-alimentar,
Floresta, Economia do Mar e Água e Ambiente) e 5 (SAÚDE, BEM-ESTAR E TERRITÓRIO Saúde, Turismo, Indústrias Culturais e Criativas e Habitat).
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PO CENTRO 2020
O CENTRO 2020 organiza sete Prioridades Nucleares das quais destacamos as seguintes:
Sustentar e reforçar a criação de valor, através de uma nova dinâmica produtiva e empreendedora, que promova a subida da posição da Região Centro nas
cadeias de valor das atividades e setores com potencial ou em que o Centro de
Portugal já se afirmou;
Afirmar um tecido económico industrializado e exportador, assente numa
competitividade produtiva direcionada para os mercados internacionais, na
captação de IDE estruturante, no reforço de I&D&I vocacionado para gerar
valor, na especialização inteligente e na substituição de importações por
produtos nacionais;
Reforçar a coesão territorial, através de uma redução das disparidades e das
assimetrias territoriais existentes, combinando os vetores de coesão económica
e social com a coesão territorial e o equilíbrio ambiental;
Gerar, captar e reter talento qualificado e inovador, apostando na capacidade
de educar os jovens, na existência de condições para promover a sua fixação na
Região Centro e na captação de talento exterior;
Dar vida e sustentabilidade às infraestruturas existentes, por via da promoção
de atividades que lhes confiram maior utilização, suprindo carências das
populações e promovendo o emprego, nomeadamente através de processos
de refuncionalização;
Consolidar a capacitação institucional, melhorando o desempenho das organizações
na prestação de serviços aos cidadãos e às empresas, através da qualificação dos seus
recursos humanos, da utilização de novos métodos de trabalho e do funcionamento
em rede, baseado em verdadeiras parcerias.
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ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE COIMBRA
Finalmente a estratégia de desenvolvimento da região de Coimbra fundamenta-se em
três áreas de intervenção prioritária - Valorização e Gestão dos Recursos Endógenos,
Inovação e Capital Humano e Coesão e Inclusão Social.
Sobre as duas primeiras (Valorização e Gestão dos Recursos Endógenos, Inovação e
Capital Humano) constituiu os seguintes objetivos:

VALORIZAÇÃO E GESTÃO DOS RECURSOS ENDÓGENOS
Conservar e valorizar o espaço florestal e rural;
Conservar e valorizar o património construído e imaterial;
Diversificar a atividade económica dos territórios rurais, tendo em vista o
aumento do valor acrescentado, exportações e emprego qualificado;
Reduzir custos de ineficiências na produção, abastecimento e o consumo de
água e energia;
Assumir o rio Mondego, a mancha florestal, a costa litoral, as Aldeias do Xisto e o
património cultural e construído de Coimbra como os principais recursos integradores
das várias intervenções de valorização e gestão dos recursos endógenos.

INOVAÇÃO E CAPITAL HUMANO
Reforçar a especialização produtiva da região em atividades intensivas em
tecnologia e conhecimento;
Melhorar a capacidade exportadora regional;
Aumentar a capacidade de absorção do tecido empresarial regional dos recursos
humanos qualificados.
A análise deste documentos de estratégia demonstra o alinhamento do POIARES
CAPRILAND® com as opções de planeamento consagrada em cada um deles.
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9 | Conclusões
Percorremos ao longo deste estudo um conjunto amplo de temas com o propósito de
obter a compreensão suficiente da realidade económica e social local para desenharmos um Programa de Desenvolvimento Estratégico para Vila Nova de Poiares.
Pensamos ter alcançado durante este processo a informação testada para podermos,
com alguma segurança, estabelecer linhas de orientação estratégica para o território
de Vila Nova de Poiares e potencialmente dos concelhos vizinhos dada a homogeneidade económica que reúnem.
Não pretendemos com este trabalho alcançar soluções estáveis para realidades dinâmicas. Afastámos desde início qualquer perspetiva determinística desta abordagem e
das soluções encontradas.
Como se disse acima, estava em causa a pesquisa, face ao elenco de recursos disponíveis
(internos e externos ao território do concelho, mas facilmente mobilizáveis) de um
conjunto eficiente e articulado de áreas-chave para o desenvolvimento competitivo e
inovador do território, procurando otimizar o alinhamento com a Estratégia Europa
2020, consagrada no Portugal 2020, e a disponibilidade de apoios públicos no âmbito
dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) e das opções estratégicas
para Portugal no período de programação 2014-2020.
A caprinicultura parece-nos ser a atividade-âncora do Programa de Desenvolvimento Estratégico para Vila Nova de Poiares que designámos, por POIARES CAPRILAND®.
Em torno desta atividade e articulando-se com ela outras quatro (turismo de afetos e
natureza; desporto, animação e lazer; inovação no artesanato; novas áreas de negócio
nos domínios da inovação conhecimento e tecnologia) poderão alavancar o crescimento económico e o bem-estar social do concelho e da região, privilegiando sempre o
recurso estratégico: as pessoas.
Ao mesmo tempo, parece ter ficado demonstrada o significativo diferencial de efeitos
de disseminação de impactos, nomeadamente económicos, e a capacidade de arrastamento quando o acréscimo da procura ocorre no interior do país face ao mesmo efeito
gerado no litoral. Este Programa pode ser, também por isso, virtuoso no contributo
para a mudança de paradigmas e no contributo para a coesão do território e para sua
capacidade de inovação.
Finalmente, quisemos reforçar a natureza dinâmica do processo de planeamento, sendo este estudo apenas um primeiro passo para os futuros ajustamentos de estratégia
que o desenvolvimento económico e social esperado venha a provocar.
Se assim for, cumpriu o seu objetivo.
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