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I – Motivação

Ponto de partida: A localização das empresas não é aleatória. Os empresários tendem a localizar as suas
empresas de modo a maximizar os lucros, com o mínimo de custos possível.

 Distribuição heterogénea das atividades económicas e diferentes níveis de especialização 
regional.

Questões: 

É possível agrupar os municípios portugueses de acordo com os dados das empresas que aí 
desenvolvem as suas atividades?

 Rendibilidade 
 Produtividade
 Endividamento
 Dinâmica empresarial

Quais as diferenças entre os municípios? De que forma evoluíram os clusters? (…)
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III – Resultados: Características dos clusters
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Cluster A

• 36 municípios, localizados 
maioritariamente no litoral do país

• Percentagem de indústria de alta e 
média alta tecnologia elevada 

• Elevados níveis de produtividade e de 
rendibilidade

• Baixos níveis de endividamento
• Baixa percentagem de serviços de 

proximidade

Cluster B

• 101 municípios
• Elevada taxa de turbulência, i.e. elevada 

percentagem de empresas criadas e 
que cessam atividade em cada ano

• Elevados níveis de endividamento
• Percentagens elevadas de empresas 

com capitais próprios negativos e de 
empresas com crédito vencido

• Baixos níveis de rendibilidade
Cluster C

• 88 municípios
• Elevada exposição a crédito bancário
• Segunda melhor rendibilidade do ativo e 

baixas percentagens de empresas com 
capitais próprios negativos e de 
empresas com crédito vencido

Cluster D

• 83 municípios, localizados 
principalmente no interior do país

• Elevada percentagem de serviços de 
proximidade

• Baixa dinâmica empresarial 
• Níveis de produtividade e de 

rendibilidade baixos



IV – Evolução entre 2010 e 2016

Estabilidade dos clusters ao longo do tempo – análise do período entre 2010-2016

 Estabilidade em termos de caraterísticas distintivas dos clusters

 Estabilidade na alocação dos municípios aos clusters

Metodologia:  Comparação dos resultados anteriores com uma análise de clusters com dados pooled
para o período entre 2010 e 2016
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