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1. Imagem
Uma imagem algo diferente (1) de Alto Trás os Montes: “um triangulo 

para o futuro” (Bragança. Macedo de Cavaleiros, Mirandela). Vídeo.

2. Inovação
A inovação é essencialmente um processo social, de redes sociais que 

ligam mundos diferentes, e de recombinação de experiências anteriores 
e noutros domínios, mais do que um processo emergente do stock de 
conhecimentos científi cos e tecnológicos. É na intersecção de mundos e 
trajectórias diferentes que se criam as oportunidades (2). Logo as politi-
cas pró-inovação devem preocupar-se pelo menos tanto com a promo-
ção da mobilidade e da interacção dentro e fora da região como com o 
crescimento da oferta local de ensino da tecnologia e as capacidades de 
investigação e desenvolvimento.

3. “Brokerage”
A oferta educativa de nível superior é muito importante: a interacção 

social precisa de actores capazes de reconhecer as oportunidades, de 
navegar entre mundos diferentes e de descobrir e fazer a ligação local. A 
formação superior, mas não só, ou principalmente, cientifi ca e técnica, 
contribui em muito para a capacidade local de “brokerage” entre mun-
dos diferentes (3).
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4. Capital Social
As regiões periféricas têm habitualmente duas fragilidades: um capi-

tal social frágil e pouca capacidade de infl uencia sobre o poder central. 
A segunda deriva e depende fortemente da primeira (4). As rivalidades 
locais muitas vezes difi cultam a construção do capital social, mas a co-
operação (intermunicipal, por exemplo) pode ser a chave para o reforço 
do capital social regional.

5. Oferta e procura
As políticas de reforço da oferta de capacidades locais e regionais 

é geralmente a mais fácil, mas é claramente insufi ciente. Sem procura 
exigente não se desenvolvem competências e capacidades locais com-
petitivas. Por si só a oferta difi cilmente gera procura exógena sustentá-
vel enquanto que a procura interna numa região periférica é em geral 
insufi ciente. Logo a chave das políticas públicas (centrais, regionais ou 
locais) está na dinamização da procura, muito mais do que da oferta. 
Mais do que apoios à oferta, são precisos apoios e politicas voluntaristas 
de canalização da procura para as periferias, que suprimam as lacunas 
do mercado associadas à condição periférica e que promovam o apa-
recimento e desenvolvimento de uma oferta local. Um balanceamento 
entre a promoção da procura e da oferta é obviamente necessário, em-
bora deva ser liderado pelo lado da procura. As politicas pró-inovação 
mais efi cazes serão as que ajudarem a encaminhar para as periferias 
procura exigente. Alto Trás os Montes tem já as capacidades mínimas 
necessárias para garantir uma oferta de recursos humanos qualifi cados 
necessária (5), como a experiência o tem vindo a demonstrar.

6. Políticas públicas
O efeito de acções de demonstração de procura (de serviços de tec-

nologias de informação e comunicação) pode ser catalizador (6). O poder 
central pode e deve desconcentrar serviços desse tipo para as perife-
rias, estando ao seu alcance a defi nição de politicas e o lançamento de 
iniciativas que façam a ignição dessas processos nas periferias. A re-
engenharia da administração pública em curso pode constituir uma 
oportunidade única. Mas terão as periferias um capital social e uma 
força de infl uência sobre o poder central e sobre os agentes económicos 
sufi ciente para isso? 
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7. Agências e actores locais
Os actores locais não se podem demitir da sua promoção e infl uencia 

junto do poder central (e regional) e dos decisores políticos e empresa-
riais, mas para isso precisam de meios fi nanceiros (que dependem do 
poder central) e de instrumentos organizativos locais, que são peças im-
portantes do seu capital social. A fragilidade destas agencias entre nós 
é manifesta (caso das ADRs, agencias regionais, ...), especialmente nas 
periferias (7). 

8. Periferia e ensino superior
A oferta de ensino superior pode ter um efeito dramático nas zonas 

periféricas e o caso de Alto Trás os Montes é bem exemplar disso. Para 
além de um atractor de talentos para a região (docentes, técnicos e alu-
nos), garante uma oferta qualifi cada de competências. Mas esperar da 
sua actividade (incluindo alguma I&D) a solução dos problemas locais 
ou a geração directa de oportunidades económicas é ingenuidade e mui-
to perigoso (8). O papel dessas instituições não é esse e pode haver um 
potencial confl ito entre a necessidade que uma instituição regional tem 
de afi rmação nacional (e internacional) e o seu excessivo envolvimen-
to local. Mas nesse mecanismo interactivo de envolvimento com redes 
multipolares podem estar oportunidades de “brokerage” da inovação. 
No entanto o actual regime de ensino superior pouco valor atribui a 
essas “linkages”.

9. Lobbying
O lobbying pode (e deve) ser uma actividade para levar a sério: vol-

tamos ao capital social e à sua instrumentalização como mecanismo 
informal de infl uência sistemática. As periferias precisam de uma ac-
ção permanente para recordar ao centro que existem e que querem ter 
acesso às oportunidades (de investimento, por exemplo) numa base de 
igualdade, sem favores mas com transparência.

10. Redes sociais
A inovação (regional) constrói-se e procura-se fora e dentro da re-

gião através de um complexo processo de navegação em redes sociais 
diferentes por uma variedade de agentes. O sucesso das políticas pró 
inovação (tecnológica) nas periferias depende acima de tudo disso e 
muito pouco da tecnologia em si. 
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