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Uma aplicação
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regional ao Noroeste
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Em artigo anterior, publicado no n.° 14
da ANÁLISE SOCIAL, foram estudados
alguns métodos de análise regional, com
vista à delimitação de regiões homogéneas
— aspecto essencial à compreensão da di-
versidade dos ritmos de desenvolvimento
económico e social existentes. No presente
trabalho efectua-se uma aplicação de dois
desses métodos — o da análise factorial e o da
média aritmética — a uma zona do Noroeste
português que abrange os distritos de Braga,
Viana do Castelo e Porto, por forma a fazer
ressaltar, à escala concelhia, algumas carac-
terísticas do desenvolvimento desta zona.

1. Generalidades

No sentido de apreciar a capacidade de interpretação de
alguns dos métodos que descrevemos em artigo anterior 1 e a ade-
rência à realidade dos seus resultados, apresentamos em seguida
um ensaio de aplicação dos métodos de análise factorial e da
média aritmética a uma zona englobando os distritos de Braga,
Viana do Castelo e Porto. A unidade-base adoptada neste estudo
foi o concelho, como dispondo de uma série apreciável de dados
estatísticos e atendendo a que proporciona uma malha aceitável
para trabalhos deste tipo. Ressalva-se o obstáculo, por agora irre-
movível, da forçosa aceitação dos limites administrativos cuja
aderência à realidade sócio-económica é, pelo menos, duvidosa.

Os índices escolhidos, tendo em atenção as limitações que

1966.
1 «Alguns métodos de análise regional» — Análise Social, n.° 14, 2.° sem.
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decorrem da imperfeita cobertura estatística do país, da dificul-
dade da desagregação para o nível concelhio de valores existentes
ao nível do distrito e ainda da não acessibilidade, à data do traba-
lho, aos dados do último censo populacional, foram os seguintes:

GRUPO I —POPULAÇÃO

1. Densidade populacional em 1960.
2. Percentagem da população residente em centros urbanos

na população total (1960).
3. Percentagem da população activa na população total

(1960).

GRUPO II — NÍVEIS DE VIDA

4. Percentagem de fogos sem água canalizada.

GRUPO in —INDÚSTRIA

5. Produto interno (agrícola e industrial) por activo.
6. Percentagem do Produto Interno Industrial na produção

total.
7. Percentagem da população industrial na população activa

total.
8. Produção industrial por km2.
9. Capital fixo por estabelecimento.

10. Valor adicionado bruto por trabalhador.
11. Percentagem do valor adicionado bruto referente às in-

dústrias químicas e metalo-mecânicas.
12. Percentagem do valor adicionado bruto referente às in-

dústrias alimentares e têxteis.
13. Produção média por estabelecimento.
14. Consumo de energia eléctrica por trabalhador.
15. Bens de equipamento por operário.
16. Percentagem dos salários e ordenados no valor adicio-

nado bruto. (V.A.B.)
17. Variação percentual da população activa industrial entre

1950 e 1960.

GRUPO IV — AGRICULTURA

18. Percentagem da população agrícola na população activa
total.
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19. Variação percentual da população activa agrícola entre
1950 e 1960.

20. Produto bruto agrícola por activo agrícola.
21. Produto bruto agrícola por hectare de superfície agrí-

cola útil.
22. Percentagem do Produto originado na Silvicultura no

Produto bruto agrícola. (P.B.A.)
23. Percentagem dos Cereais no P.B.A.
24. Percentagem do Vinho no P.B.A.
25. Percentagem dos produtos horto-frutícolas no P.B.A.
26. Percentagem da Pecuária no P.B.A.
27. Índice de Gini (concentração das explorações agrícolas).
28. Número de hectares de superfície agrícola útil por activo

agrícola útil (S.A.U.)
29. Número de Cabeças Normais por hectare de superfície

agrícola útil (S.A.U.)
30. Percentagem da superfície agrícola útil na superfície

total.
31. Número de Cavalos-vapor (tractores) por 100 hectares

de superfície agrícola útil em 1961.
32. Explorações por conta própria em relação ao número

total de explorações.
33. Explorações com mais de 6 parcelas em relação ao nú-

mero total de explorações.

Estes índices foram alguns calculados por nós, outros forne-
cidos pelo Instituto Nacional de Investigação Industrial e Centro
de Estudos de Economia Agrária. Dentre os primeiros salien-
tamos a distribuição do P.B.A. pelos diversos sectores, calculada
com base em dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Esta-
tística (I.N.E.), o índice da concentração das explorações agrí-
colas, calculado com base nos dados do Inquérito às Explorações
Agrícolas do Continente (I.N.E.) ; o índice de mecanização (Fonte:
I.N.E.); o índice de densidade pecuária (Fonte: Arrolamento Geral
de 1955, conversões feitas segundo a tabela da O.E.C.E. modificada
por CASTRO CALDAS) ; e finalmente os índices relativos às formas
de exploração da propriedade rústica e à fragmentação da explo-
ração (Fonte: Inquérito citado).

2. Utilização dos índices

Os indicadores de que dispúnhamos proporcionaram a utili-
zação de dois métodos de delineamento regional, que já referimos,
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no artigo anterior,, e que são o método da média aritmética
e um dos métodos baseados no emprego da análise factorial.

Esta escolha de métodos obedeceu a vários factores, entre os
quais salientamos:

1. A necessidade de ensaiar métodos matemáticos para a
análise regional, que até agora só tinha sido abordada,
sistematicamente, em termos geográficos ou cartográficos.

2. A necessidade de dispor de uma informação sintética sobre
o estado de desenvolvimento global relativo das diversas
zonas do País.

"^ 3. A necessidade de introduzir métodos de análise objectiva
em um campo que até agora tem sido quase exclusiva-
mente observado sob um ângulo dominantemente subjec-
tivo; o que não quer dizer que a análise subjectiva esteja
sempre e forçosamente errada, mas tão-somente que é
necessário apoiar tal tipo de observação com um método
mais geral.

4. A necessidade de quantificar, embora só relativamente, as
diferenças de desenvolvimento global que mesmo subjecti-
vamente se observam no País.

Isto, mais propriamente, no sentido de justificar a escolha de
métodos numéricos. Dentro destes, atendendo à complexidade, apa-
rente à primeira vista, da região em estudo, a indeterminações
várias que pesam, ainda, sobre alguns dos métodos expostos ante-
riormente, e à correlação existente entre os resultados obtidos
pelos métodos de valores centrais, escolhemos a média aritmética
e a análise factorial como instrumentos de trabalho.

A média aritmética, dada a sua facilidade de cálculo, parece-
-nos, dentro dos métodos que afastam o problema da ponderação
dos indicadores, o mais expedito.

A análise factorial, como sendo o método que fornece um
critério de ponderação mais aceitável, pareceu-nos dever propor-
cionar uma informação final valiosa, além de marginalmente for-
necer indicações de igual valor sobre a estrutura económica da
região. Informações marginais que devemos advertir não foram
exploradas neste trabalho, porquanto não era esta a sua fina-
lidade.

2.1. Média aritmética

Tendo já anteriormente referido o significado e as proprieda-
des desta média, expomos seguidamente o seu processo de cálculo.
Este, de uma extrema simplicidade, consiste em, para cada uni-
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dade-base, somar os valores respeitantes a cada índice e dividir
a soma pelo número total de índices. Ter-se-á portanto

n

em que

Yi — Média aritmética para a unidade-base de ordem i
35

S Tu = Somatório (neste caso 2 dos valores dos
1

indicadores y referentes à unidade-base {.
n = Número total de indicadores, neste caso n = 33).

Os resultados obtidos constam do Quadro I. Estes resultados
foram agrupados em três classes e as zonas assim constituídas
estão representadas no mapa da Fig. 4.

2.2. Método baseado na analise factorial

Dentro deste grupo de métodos escolheu-se o descrito no pará-
grafo 2.4.2.3., do artigo citado, com algumas modificações.

O grupo de variáveis que se retiveram foram as constantes
da lista já citada em número de 33, agrupadas em 4 classes, repre-
sentando aspectos da população (3 variáveis) do nível de vida
(1 variável), da indústria (13 variáveis) e da agricultura (16).

Como havia interesse em analisar separadamente os níveis
de desenvolvimento de cada sector, calcularam-se os coeficientes
de correlação entre todas as variáveis de um mesmo grupo, que se
apresentam na matriz de correlação junta.

No cumprimento do passo c) do método descrito no já refe-
rido parágrafo 2.4.2.3., na base dos coeficientes de correlação
determinados afastaram-se algumas variáveis e retiveram-se
outras, adoptando como limite inferior da correlação significa-
tiva |r| = 0,557.

Assim, para cada grupo, temos:

GRUPO I — POPULAÇÃO

Variáveis retidas:

Xt — Densidade populacional
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GRUPO m —INDÚSTRIA

O processo de depuração de variáveis está representado no
seguinte quadro:

Variáveis retidas

X5 — Produto int. (ag+ind.)/
/activo

X6.— % do Prod. Ind. na pro-
dução total

X9 — Capital fixo / estabeleci-
mento

X n — % do V.A.B. nas indús-
trias químicas e metalo-me-
cânicas

X12 — % do V.A.B. nas indús-
trias alimentares e têxteis

X16 — % de salários e ordena-
dos no V.A.B.

X17 — Variação percentual da
população activa industrial
1950-1960

Coeficiente
de

correlação

+ 0,776

+ 0,865

+ 0,891

+ 0,764

+ 0,759

+ 0,650

NAO

NAO

NAO

NAO

Variáveis afastadas

X8 — Produção industrial por
kms

X7— % da popul. industrial na
população activa total

X10 — Valor adicionado bruto/
/ trabalhador

X13 — Produção média/estabe-
lecimento

X14 — Consumo de energia
eléctrica/trabalhador

X lg — Bens de equipamento/
/ operário

CORRELACIONADA

CORRELACIONADA

CORRELACIONADA

CORRELACIONADA
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GRUPO IV — AGRICULTURA

Da mesma forma representamos no quadro seguinte o pro-
cesso de afastamento de variáveis:

Variáveis retidas

X18 — % da população agrícola
na pop. activa total

X21 — Produto bruto agrícola/
/ha S.A.U.

X22 — % da Silvicultura no
P.B.A.

X24 — % do Vinho no P.B.A.

X29 — Cabeças normais por ha
de S.AU.

X31 — Cavalos-vapor por 100
ha S.AU.

X33 — % do n.Q de explor.
agrícolas com + de 6 parce-
la».

Coeficiente
de

correlação

— 0,860

— 0,604

NAO

NAO

— 0,646

— 0,640

+ 0,737

— 0,721

— 0,756

— 0,626

— 0,557

Variáveis afastadas

X20 — Produto bruto agrícola/
/activo

X27 — Índice de Gini

CORRELACIONADA

CORRELACIONADA

X23 — % dos Cereais no F.B.A.

X2g — % dos P. Horto-Frutí-
colas no P.A.B.

X26 — % de Pecuária na P.B.A.

X28 — N.2 de ha por activo
agrícola

X30 — % de S.A.U. na super-
fície total

X32 — % do n.s de explorações
por conta própria no n.2 to-
tal de explorações

X19 — Variação percentual da
popul. activa agrícola
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Xz—Percentagem da população activa na população total

Variáveis afastadas:

X2— Percentagem da população residente em centros
urbanos

A variável X2 está relacionada com Xlf com rx2, x2 = + 0,585,
sendo por esta representada.

GRUPO II — NÍVEIS DE VIDA

Havendo uma só variável neste grupo, esta foi retida para a
fase seguinte.

Na medida em que interessava definir as posições relativas
das diversas unidades-base não só sob um ponto de vista global,
mas também sectorialmente, introduziu-se no método atrás des-
crito uma modificação que já foi também apontada e que consiste
em determinar para cada sector, índices sintéticos parciais que
em passos posteriores serão combinados de modo a obter-se um
índice sintético global.

Para chegar a qualquer destes índices utilizou-se a fórmula
já indicada

8 = Oi «i + a2 z2+ ... + an zn

em que

S = índice sintético respeitante ao conjunto de variáveis
considerado

«i = coeficientes de ponderação

Zi = variáveis na forma reduzida.

Recorde-se que se tem

^ ^*—Xi . ,
S = 2J #Í o u ainda

Ti

Ti

em que o último somatório é constante.
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Os coeficientes de ponderação obtidos foram para cada grupo:

1. Indústria: 2. Agricultura:

a5 =0,8229 a18 = 0,61798
a6 =0,8910 a21 =-0,5082
a9 = 0,0492 a22 = 0,6031
alt = 0,5423 a24 = 0,1879
a12 = 0,0081 a29 = 0,2045
Oxe •= 0,3612 a31 = -0,6180
a17 = 0,3344 a33 = 0,5983

Com estes coeficientes de ponderação ficaram definidas as
equações que nos dão os índices sintéticos para a indústria e agri-
cultura: ,

8ind = 0,8229 ( Xs~Xs ) + 0,8910
T5

0,0492 ( X s X a ) + 0,5423

0,0081 ( X"~X" ) + o,3612

.+ 0,3344 (

ou, mais simplesmente

flta = 0,2088 Z3 + 0,0313 X6 + 0,0004 X9 + 0,0750 Z1X +

+ 0,0040 X12 + 0,0367 X16 + 0,0146 X17 — 6,852

em que, recorde-se,,

X5 = Produto interno (ag.+ind.) por activo
X6 = % do Produto Interno industrial no Prod. total
X9 = Capital fixo / estabelecimento
Zn = % das ind. químicas e metalo-mecânicas no V.A.B.
X12 = % das ind. alimentares e têxteis no V.A.B.
X16 = % salários e ordenados no V.A.B.
X17 = Variação percentual da popul. activa industrial

Do mesmo modo, para a agricultura tem-se

8ag = 0,0249 X18 — 0,1172 X21 + 0,1770 X22 + 0,0146 X2á +

+ 0,2853 X29 — 0,0353 Z81 + 0,0388 Z33 — 3,259
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em que
X18 = % da Pop. agrícola na pop. activa total
X21 = Produto bruto agrícola / ha S.A.U.
X22 •= % da Silvicultura no P.B.A.
X2á = % do Vinho no P.B.A.
X29 = Cabeças normais / ha S.A.U.
Xsi = Cavalos-vapor / 100 ha S.A.U.
-X33 = % do número de explorações com mais de 6 par-

celas no número total de explorações.

Os índices obtidos, depois de sofrerem uma translação posi-
tiva, figuram no Quadro I.

A partir deles construíram-se os mapas 1 e 2, que representam
as zonas industriais e agrícolas da região estudada, sobre as quais
nos voltaremos a debruçar.

Para o grupo População (representado nesta fase por dois
índices) caberia do mesmo modo constituir um índice sintético
que representasse este sector. Contudo, atendendo a que a ponde-
ração seria igual para os dois índices e ainda a que na fórmula
final

(h #3 #i ds
bpop = = A I ~r A.3 — ( JCi ~r A3)

Ti T3 Ti T3

<Xi
o peso do termo Xx viria extremamente reduzido (n=1162,617

Tl

e r3 = 3,009) decidiu-se optar pela exclusiva representação deste
grupo pelo índice Xz — % da população activa na população total.

Deste modo, para a fase final da análise, dispomos de 4 indi-
cadores, a saber:

1 — Sind — índice sintético do sector «Indústria».
2 — 8ag. — índice sintético do sector «Agricultura».
3 — X3 — % da população activa na população total
4 — Xá — % de fogos sem água canalizada.

Para estes quatro indicadores o processo de síntese é o mesmo.

1 — Cálculo dos coeficientes de correlação
2 — Factorização da matriz de correlações
3 — Determinação dos coeficientes de ponderação.
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Assim, a partir da matriz

obtiveram-se, pelo método iterativo de HOTELLING, os seguintes
coeficientes de ponderação.

a =0,596

av = 0,680

com os quais se entra na fórmula do índice sintético global

a, a.Sind Sag X
o i Cf _|_ "V" _i_ "* V v? V^

g &ind i &ag \ ^*-3 i ^*-4 A **•*
T T T T T .

resultando

^ = -0,094 8ind + 0,379 8aç + 0,198 Z3 + 0,057 Xé —14,1703

Os valores deste índice sintético, global,, depois de uma trans-
lação positiva, figuram no Quadro I.

Como é patente depois desta exposição de métodos, não fize-
mos uso de um dos complementos que tínhamos indicado no capí-
tulo dedicado a métodos. Trata-se da introdução de características
geográficas para assegurar uma continuidade das regiões defini-
das pelo processo da análise factorial. O motivo principal que nos
levou a dispensar esta contribuição foi a dimensão assaz reduzida
da zona em que trabalhamos. Na verdade, pensou-se que facilmente
se conseguiria obter conjuntos homogéneos contínuos sem recor-
rer à introdução de características geográficas.

Quanto à utilização dos coeficientes de semelhança, como
prova do método, limitámo-nos a utilizá-los nos casos em que os
resultados obtidos não pareciam muito aderentes à realidade, ou
por inexactidão dos dados originais ou mesmo provocada pela pon-
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QUADRO I

CONCELHOS

Amares
Barcelos
Braga
Cabeceiras de Basto ..
Celorico de Basto
Esposende
Fafe
Guimarães
Póvoa de Lanhoso ....
Terras do Bouro
Vieira do Minho
V. Nova de Famalicão.
Vila Verde

Amarante
Baião
Felgueiras
Gondomar
Lousada
Maia
Marco de Canaveses ...
Matosinhos
Paços de Ferreira ....
Paredes
Penafiel
Porto
Póvoa de Varzim
Santo Tirso
Valongo
Vila do Conde
Vila Nova de Gaia ....

Arcos de Valdevez ....
Caminha
Melgaço
Monção
Paredes de Coura
Ponte da Barca
Ponte de Lima
Valença
Viana do Castelo
Vila Nova de Cerveira.

índice
Agrícola

8,898
9,724
7,571
9,866
9,912
9,832
9,245
7,779

10,326
11,076
9,626
7,632
9,230

9,012
8,465
6,998
8,955
7,903
6,488
7,879
5,861
6,452
8,849
8,188
0,000
7,081
7,796
8,709
7,305
6,253

11,261
8,890
9,265

11,058
10,238
10,610
9,433

10,520
9,185

12,893

índice
Industrial

2,023
3,204
5,387
1,168
1,288
1,569
3,065
5,192
1,535
4,416
1,160
6,957
1,189

3,692
1,051
4,024
4,936
2,673
4,338
2,921
9,285
3,819
4,355
2,617

10,177
2,811
5,612
7,524
3,592
6,101

0,409
3,169
0,000
1,173
0,716
0,972
1,398
3,099
4,197
2,944

índice
global (AiF.)

3,588
4,045
1,566
4,110
4,207
3,554
4,983
3,369
4,236
3,974
3,592
3,448
3,717

0,000
3,609
2,794
3,948
2,116
3,697
2,153
3,427
1,256
3,163
2,962
1,154
1,453
3,946
2,718
3,181
1,706

6,161
2,298
4,076
4,103
5,023
4,404
5,389
4,288
2,536
4,895

índice global
(Média

Aritmética)

38,201
67,365
90,102
31,185
30,895
40,543
75,852

145,748
50,252

282,279
114,329
203,536
37,119

49,210
32,794
65,585

101,732
51,100

126,875
50,854

422,989
59,615
59,460
42,420

1350,970
71,175

152,279
140,513
86,211

171,278

31,293
41,736
31,598
36,294
32,723
37,177
38,105
55,951
68,762
36,601
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deração obtida. Em devido tempo exporemos quais os casos em
que se determinaram coeficientes de semelhança.

3. Resultados

Os resultados obtidos figuram no Quadro I.
No sentido de facilitar a sua apreensão constituíram-se diver-

sas classes conforme os valores dos índices determinados. Note-se
que permanece um factor de indeterminação em qualquer dos mé-
todos usados, na medida em que a divisão em classes é subjectiva.
Contudo parece ser este um problema que não se pode recusar.

Nesta linha, apresentamos em seguida as divisões regionais
a que chegámos, fazendo de passagem algumas observações.

Em primeiro lugar, a divisão correspondente ao índice sinté-
tico para a indústria apresenta-se do seguinte modo:

1.° GRUPO: Sind < 2,000

Amares, Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Póvoa de
Lanhoso, Vieira do Minho, Vila Verde, Arcos de Valdevez, Mel-
gaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima
e Terras do Bouro.

Este grupo, que se pode designar por «grupo de cauda», inclui
Amares, que com um índice de 2,023 poderia caber noutro grupo, e
Terras do Bouro, que a ocupar a posição que o índice lhe confere
(4,416) estaria colocado no grupo de cabeça. Contudo, atendendo
a que este valor é derivado, principalmente, de um valor do capi-
tal fixo por estabelecimento muito alto sem que isso corresponda
à realidade industrial do concelho, parece justificar-se a sua inclu-
são no grupo em causa.

2.° GRUPO: 2,000 < 8inã < 4,300

Inclui:
Barcelos, Fafe, Amarante, Felgueiras, Lousada, Marco de

Canaveses, Paços de Ferreira, Penafiel, Póvoa de Varzim, Vila do
Conde, Caminha, Valença, Viana do Castelo, Vila Nova de Cer-
veira, Baião e Esposende.

Incluímos neste grupo, por motivo puramente geográfico,
Baião e Esposende, que na informação do índice estariam coloca-
dos no 1.° Grupo.

3.° GRUPO: 8ind > 4,300

Inclui:

Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Gondomar, Maia,
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Matosinhos, Paredes, Porto, Santo Tirso, Valongo, Vila Nova
de Gaia.

No mapa da Fig. 2 está representada a divisão que agora
apresentamos.

Não pode deixar de se salientar que tudo nos aparece como
existindo um grupo de cabeça (3.° Grupo) com um desenvolvimento
industrial assaz marcado que parece desempenhar em relação ao
resto da zona uma função polar no sentido de dele irradiar o pro-
gresso industrial. Na verdade, o eixo Porto-Famalicão aparece-nos
como a coluna dorsal do desenvolvimento industrial da região em
estudo.

No ponto de vista agrícola devemos reconhecer que já o pano-
rama não se apresenta tão simples, como aliás era de prever.
Apesar de certas dificuldades ,̂ podem, no entanto, reconhecer-se
algumas divisões, que vamos apresentar:

1.° GRUPO: Sag > 10,000

Inclui:

Terras do Bouro, Arcos de Valdevez, Monção, Paredes de
Coura, Ponte da Barca, Valença, Vila Nova de Cerveira e Melgaço.

No sentido de constituir conjuntos contínuos incluímos neste
grupo Melgaço (Saç — 9,265) e dele excluímos, pela mesma razão,
Póvoa de Lanhoso (Saç = 10,326)

2.° GRUPO: 8,000 < 8ag< 10,000

Inclui:

a) Amares, Barcelos, Esposende, Caminha, Ponte de Lima e
Viana do Castelo.

b) Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Fafe, Póvoa de
Lanhoso, Vieira do Minho.

c) Amarante, Baião, Marco de Canaveses (8ag = 7,879), Pa-
redes, Penafiel, Gondomar e Valongo.

Apesar da distribuição do índice agrícola não permitir qual-
quer subdivisão do género da que apresentamos, julgamos, contudo,
mais aceitável esclarecer desde já que não supomos que a classifi-
cação seja obrigatória nem que o mesmo valor de índice seja pro-
duto de combinações únicas de características. É nesse sentido
que propomos que dentro deste grupo se distingam 3 subgrupos
de dominância litoral, interior e duriense, respectivamente.

3,° GRUPO: Sag < 8,000
Inclui:
Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Felgueiras, Lou-
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sada, Maia, Matosinhos, Paços de Ferreira, Porto, Póvoa de Var-
zim, Santo Tirso, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia.

Este grupo recobre grosseiramente a zona industrial mais
desenvolvida, estando nele incluídas as zonas do Douro Litoral e
parte da Bacia do Ave.

No mapa da Fig. n.° 1 apresentamos a divisão que agora
acabamos de descrever.

Finalmente, vamos expor a divisão a que chegámos através
de um índice sintético global, apresentando em seguida a divi-
são baseada nas médias aritméticas.

Devemos, desde já, fazer a advertência de que a arbitragem
de classes de valores de índice não foi para este caso muito fácil
e bastantes inconsequências foram aplanadas pelo cálculo de coefi-
cientes de semelhança para unidades cuja colocação parecia du-
vidosa.

Em princípio, a divisão foi feita em 3 zonas cujos limites eram

S9 > 3,800
2,000 < B9 < 3,800
8, < 2,000

Nesta base, os concelhos ficariam agrupados do seguinte
modo:

GRUPO I: iŜ  > 3,800

Barcelos, Cabeceiras, Celorico, Fafe, Póvoa de Lanhoso, Ter-
ras do Bouro, Gondomar, Santo Tirso, Arcos de Valdevez, Melgaço,
Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença
e Vila Nova de Cerveira.

GRUPO II: 2,000 < Sg < 3,800

Amares, Esposende, Guimarães, Vieira do Minho, Vila Nova
de Famalicão, Vila Verde, Baião, Felgueiras, Lousada, Maia,
Marco de Canaveses, Matosinhos, Paredes, Penafiel, Valongo, Vila
do Conde, Caminha e Viana do Castelo.

GRUPO III: 8g < 2,000

Braga, Amarante, Paços de Ferreira, Porto, Póvoa de Varzim
e Vila Nova de Gaia.

Contudo, a observação dos dados originais levantava dúvidas
sobre a colocação de algumas unidades, nomeadamente: Gondo-
mar, Vieira do Minho, Amarante, Santo Tirso e Barcelos.

No sentido de esclarecer melhor a posição relativa destes
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DIVISÃO AGRÍCOLA

VIANA DO
CASTELO

SAG > 10.000

10.000 >SAB > 8.000

8.000 > SAG

Fig. 1

677



WMSAQ INDUSTRIAL

VIANA DO
CASTELO

SIND « 2.000
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Fig. 2
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concelhos, determinaram-se coeficientes de semelhança para os
pares:

Gondomar — Gaia + 0,980
Gondomar — Santo Tirso + 0,800
Gondomar — Valongo + 0,880

Vieira do Minho — Cabeceiras — 0,264
Vieira do Minho —Vila Verde —0,133

Amarante — Marco de Canaveses — 0,917
Amarante — Vila Nova de Gaia — 0,526

Santo Tirso — Vila Nova de Famalicão — 0,986
Santo Tirso —Ponte de Lima — 0,286

Barcelos — Braga — 0,847
Barcelos — Vila Nova de Famalicão — 0,876
Barcelos — Ponte de Lima — 0,634

Na base destas informações decidimos alterar a posição das
seguintes unidades

Gondomar —para o 3.° Grupo
Amarante —para o 2.° Grupo
Santo Tirso — para o 2.° Grupo
Barcelos —para o 2.° Grupo

O caso de Vieira do Minho, embora não houvesse, nesta base,
forte razão para alterar a sua colocação, observado do ponto de
vista da continuidade das zonas a definir, mereceu a passagem
para o 3.° Grupo, tanto mais que a existência no conjunto original
de um valor aberrante se supõe suficiente razão para deturpar
ou pelo menos ocultar parcialmente a informação dos coeficientes
de semelhança.

Posto isto, ficou definida uma divisão em 3 grupos, revista na
base anterior, que no entanto nos pareceu conveniente reduzir a
2 grupos, salientando no entanto a posição dominante de alguns
concelhos. Deste modo, teremos:

1.° GRUPO: 8Ç > 3,800

Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Fafe, Póvoa de La-
nhoso, Terras do Bouro, Arcos de Valdevez, Melgaço, Monção,
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DIVISÃO GLOBAL

VIANA 00
CASTELO

Sg > 3.800

Sg < 3J800

Sg<? 2

Fig. 3
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DIVISÃO SEGUNDO A MÉDIA ARITMÉTICA

VÍAMA 63
CASTRO

r «s 50.000

140,000í>I > 50.000

I > 140.000

Fig. 4
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Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença, Vila
Nova de Cerveira e ̂ Vieira do Minho.

2.° GRUPO: S/< 3,800

a) Amares, Esposende, Guimarães, Vila Nova de Famalicão,
Vila Verde, Baião, Felgueiras, Lousada, Maia, Marco de Canave-
ses, Matosinhos, Paredes, Penafiel, Valongo, Vila do Conde, Cami-
nha, Viana do Castelo e Amarante.

&) Braga, Paços de Ferreira, Porto, Póvoa de Varzim, Vila
Nova de Gaia e Gondomar.

É o que se representa no mapa n.° 3.

A divisão traduz de certo modo a existência de duas linhas
de desenvolvimento conjugadas — uma, a influência litoral e outra
mais marcante, a existência da zona desenvolvida do Porto, cujos
efeitos, se bem que apoiados por pólos secundários, nos parecem
determinantes para a divisão regional da zona.

Aliás, o facto torna-se ainda mais evidente ao analisar os
resultados obtidos pela média aritmética em que, para além de
uma dominância dos aspectos industriais, se nota a existência de
um núcleo alongado Porto-Famalicão, de maior índice de desen-
volvimento, circundado por zonas decrescentes a respeito do mesmo
fenómeno.

Dispensamo-nos de repetir a fastidiosa enumeração dos con-
celhos, até porque o mapa n.° 4 nos parece dispensar mais comen-
tários.

Note-se, somente, que algumas alterações em relação à posição
que conviria ao valor da média se devem ou a considerações de
continuidade ou a uma correcção de um valor aberrante da
mesma média.

4. Conclusão

Reafirmamos a nossa convicção do interesse da utilização
de métodos numéricos em matéria de análise regional, como única
via para a quantificação das diferenças de estados e ritmos de
desenvolvimento existentes no espaço nacional e internacional.

No entanto, essa convicção necessita para o caso presente de
ser temperada por algumas observações referentes, fundamental-
mente, ao emprego da análise factorial no sentido atrás descrito.
Assim, devemos reconhecer que:

— o método pondera os índices pela sua variância dentro da
zona estudada;
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— esta variância não se demonstra que esteja associada ao
maior ou menor peso real dos fenómenos traduzidos;

— o método não corresponde, deste modo, a uma ponderação
por importância económica;

— o método prosseguido no único fim de obter um resultado
global oculta diferenças profundas de estrutura económica.

Em contrapartida, deve salientar-se que:

— a aplicação do método fornece indicações, agora margi-
nais, de grande interesse sobre a correlação entre as diver-
sas variáveis, indicações que devem ser exploradas siste-
maticamente, ao contrário do que se fez, por não ser essa
a finalidade do trabalho;

— a aplicação sistemática dos coeficientes de semelhança
parece oferecer uma confirmação de resultados que deve
ser estendida a todo o espaço e não limitada, como agora
fizemos, aos casos duvidosos;

— a introdução de condições de localização geográfica deve
praticar-se sempre que o espaço a analisar seja maior do
que o considerado neste estudo, tendo em vista algumas
dificuldades surgidas na composição das zonas.

Quanto ao emprego da média aritmética para o delineamento
de zonas homogéneas, embora sejam válidas algumas das obser-
vações acima feitas, merece outros comentários.

Em primeiro lugar, recomendado que as variáveis sejam apre-
sentadas em uma forma reduzida, no sentido de evitar a influência
(agora nítida) de valores muito altos que vão afectar substancial-
mente a média de cada unidade-base.

Em segundo lugar verifica-se (talvez pela deficiência citada)
que não existe uma alta correlação entre os resultados dos dois
métodos.

Em terceiro lugar, atendendo a facilidade de cálculo desta
média, e na medida em que se procura unicamente um índice
global, parece que este processo conduz a indicações gerais acei-
táveis, tendo sobre o anterior a enorme vantagem de uma evidente
facilidade.
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