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A crise do Norte 
2009-11-08 

Alexandra Figueira e Carla Soares 

Passam os anos e o discurso mantém-se: o Norte perde riqueza, perde poder e perde voz. E, com isso, 
perde o país.  

Vamos ver se, na saída da crise, o Norte retoma um ciclo de crescimento". A crise estará para acabar, mas 
os sinais que vamos tendo mostram que o desejo de Carlos Lage poderá muito bem não ser cumprido. 
Mais desemprego, menos exportações, líderes divididos entre a contestação ao centralismo e a 
necessidade de continuar a receber favores desse mesmo centro, a romaria generalizada para Lisboa, cada 
vez mais poderosa e rica, face a um Norte que, tudo indica, continua a perder terreno. 

É um problema só do Norte? Ou o desequilíbrio entre as sete regiões portuguesas é uma das razões pelas 
quais, ainda hoje, décadas e muitos milhares de milhões de euros depois, os índices de desenvolvimento 
de Portugal face à Europa são vergonhosos? O próprio ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, disse 
que "o país precisa do Norte". 

As perguntas apelam a uma reflexão sobre a coesão regional ou a aposta numa região (Lisboa) que 
"arraste" todas as outras, seguindo a lógica do "superior benefício da Nação", como ironiza Braga da 
Cruz.  

Ou uma terceira via, proposta pela OCDE, num documento de 2007, quando o país desenhava uma nova 
política regional, por imposição da União Europeia, de forma a receber o último grande pacote de ajudas 
financeiras comunitárias. Dizia a organização dos 30 países mais desenvolvidos que não é obrigatório ter 
que escolher uma daquelas duas vias. Pelo contrário, que os países devem apostar em todas as regiões, 
precisamente para potenciar o crescimento da nação no seu todo. Já na altura, segundo a OCDE, Portugal 
era o segundo país mais centralista do "clube", a seguir à França, mas admitia que a política regional 
então desenhada poderia vir a fazer de Portugal um exemplo de desenvolvimento a seguir por todos. 

Anos passados, o que aconteceu a esse modelo? Ouvindo o que têm a dizer vários dirigentes, líderes, 
pessoas de relevo de toda a região Norte, o cenário é mais negro do que o admitido pela OCDE. 

Em 2007, o Norte surpreendeu ao conseguir as primeiras boas notícias económicas em muito tempo: um 
crescimento ligeiramente acima do resto do país, que permitiria recuperar algum do muito terreno perdido 
nas últimas décadas. Mas, logo depois, a crise voltou a pintar a região de negro. Hoje, o desemprego está 
em níveis recorde e a quebra das exportações foi um golpe duro para as empresas, sobretudo as nortenhas. 
Dois anos passados, nada garante que o início daquele dinamismo económico tenha ganho raízes 
suficientes para medrar. Ou, em alternativa, que as deficiências estruturais da região se mantenham e 
voltem a servir de lastro a um Norte que não se consegue manter à tona de água. 
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Hoje, a larga maioria dos trabalhadores continua sem qualificações, as empresas permanecem em boa 
parte agarradas a formas de fazer as coisas arcaicas, o grosso dos produtos que saem das fábricas não têm 
nem a qualidade para combater os de regiões mais desenvolvidas nem o preço para vencer os que vêm do 
Extremo Oriente. 

Ou seja, o global da região continua a ter a mesma fraqueza que a impede de se afirmar: a incapacidade 
em vender no estrangeiro, como tem dito repetidas vezes o presidente da Cotec, Daniel Bessa. 

Até no que toca a indicadores de bem-estar a região aparece muito mal no retrato. Veja-se, só a título de 
exemplo, os cuidados médicos. No ano passado, o país tinha uma média de 3,7 médicos por mil 
habitantes. Mesmo esquecendo a média de 5,3 ostentada por Lisboa e arredores, o Norte até se 
enquadrava dentro do panorama geral, com uma média de 3,4 médicos. Mas o número é enganador, 
porque a região é tudo menos homogénea. Se o Porto exibe uma média de seis médicos e meio por mil 
habitantes, já as restantes zonas da região têm números indignos de um país da União Europeia: o Ave 
tem um rácio de 1,6 e o Tâmega não chega sequer a ter um médico por mil habitantes. A falta de 
equilíbrio dentro da própria região é, aliás, notória.  

Indicadores de bem-estar como os relativos a cuidados médicos são reflexo directo da capacidade de uma 
comunidade de criar e gerir riqueza, neste caso a comunidade do Norte. O problema, insistem tantas 
vozes da região, é que cria pouca riqueza e gere ainda menos, já que os centros de competência que lhe 
permitiriam fazê-lo continuam a rumar para Lisboa, cuja força de gravidade actua como um íman 
poderoso sobre empresas, conhecimento e mais valias. Dito de outra forma, o centralismo, que recua até 
ao tempo do Império, tornou-se de tal forma "um vício" que as pessoas "acabam por lhe reconhecer 
legitimidade", diz Braga da Cruz, presidente do Conselho Geral da Universidade do Minho. 

A denúncia do centralismo está a transformar-se numa "crescente irritação face ao exercício do poder, 
quase rotineiro, a partir de Lisboa", de que fala Carlos Lage, presidente da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N). E as oportunidades para o fazer multiplicam-se. É o 
caso recente da decisão política de instalar em Lisboa os gestores dos fundos comunitários, apesar de as 
verbas para os pagar saírem dos fundos destinados às regiões mais pobres e de todos os seus 
interlocutores se encontrarem no Norte, no Centro e no Alentejo, lembra Luís Ramos, especialista em 
desenvolvimento regional. 

Os exemplos são inúmeros e têm dado espaço a cada vez mais denúncias da excessiva concentração de 
poder e à reclamação de maiores competências e autonomia regional. Insuspeita, a OCDE, que reúne os 
30 países mais ricos do mundo, é uma dessas vozes. Em 2007, um estudo sobre Portugal concluía que o 
país é o segundo mais centralizado no seu "clube", a seguir à França e elogiava o esforço feito pelo 
Governo de criar políticas de desenvolvimento regional, apesar de afirmar que só existiam porque a 
União Europeia assim exigia, a troco de 21,5 mil milhões de euros para desenvolver as regiões.  

A OCDE reconhece que o Governo criou estruturas representativas nas cinco regiões. "Tal como é 
demonstrado pelo exemplo de França (…) este tipo de escolha organizacional ajuda a assegurar coerência 
à política regional, mas deixa pouco espaço para a integração de conhecimento local específico" - 
precisamente um factor que entende ser imprescindível ao bom desenvolvimento regional. 

O estudo, publicado em 2008, terminava dizendo que o empenho dos agentes regionais na transformação 
da estrutura do Norte era fundamental para que as medidas tomadas em papel tivessem impacto real. Dois 
anos passados, o que dizem esses mesmos agentes regionais? Que o centralismo continua a aumentar e, 
em muitos casos, que desconcentrar competências públicas não chega, apelando a uma verdadeira 
descentralização, possível só mediante a criação de regiões administrativas eleitas pelo povo. 

Hoje, no início de uma nova legislatura, contudo, os defensores desta reforma não podem estar seguros 
que seja desta que a regionalização avança. Pelo contrário. Não há unanimidade de opiniões dentro do 
partido do Governo, quanto mais entre as cinco forças presentes no Parlamento. Dentro do PS, a reforma 
já está a ser atirada para lá das eleições presidenciais e o líder parlamentar socialista, Francisco Assis, 
nem sequer arrisca assumir um compromisso de que será feita nesta legislatura. É certo que a 
regionalização consta do programa deste segundo governo de José Sócrates. Mas já constava do anterior, 
até com maior entusiasmo, e continuou enterrada numa gaveta. 
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Protagonistas há 20 anos... 
2009-11-08 

Eurico de Melo Grande era o peso de Eurico de Melo, tanto no seio do Partido Social-Democrata como 
enquanto figura de proa da região, de tal modo que se lhe colou o epíteto de "vice-rei do Norte", antes 
propriedade de Pires Veloso, comandante da região militar nos tempos conturbados do período pós-
revolucionário.  

Natural de Santo Tirso, foi ministro em governos de Francisco Sá Carneiro e de Aníbal Cavaco Silva, 
eurodeputado, governador civil de Braga, banqueiro... Há 20 anos, era ministro da Defesa e vice-
presidente do PSD. 

Fernando Gomes Sempre Fernando Gomes, que assumia há 20 anos a presidência da Câmara Municipal 
do Porto, deu a ideia de ter ambições políticas mais altas, embora a passagem por um dos governos de 
António Guterres, após o que falhou um terceiro mandato na Invicta, o tenha desgastado politicamente. 
Foi enquanto autarca no Porto que, dando ao cargo essa pose de Estado que até então pouco lhe era vista, 
surgiu como importante protagonista da Região Norte, tanto por situações inerentes ao cargo - da 
adjudicação do metro à classificação do centro histórico como património da Humanidade - como pelo 
empenho de dar à região e à cidade protagonismo no contexto transfronteiriço do Noroeste peninsular. 

Artur Santos Silva Desde o 31 de Janeiro de 1891, tentativa frustrada de implantar a República a partir 
do Porto, que a família Santos Silva está intimamente ligada à cidade. Artur, filho de Artur, nascido em 
1941, era há 20 anos, como hoje continua a ser, uma referência incontornável. Fundador do PPD, não é 
tanto pela vida política que se destaca. No vasto currículo ligado ao Norte e à cidade, são múltiplas as 
formas de intervenção, mesmo as que não pôde levar a termo, como a passagem pela sociedade Porto 
2001. Mas é como fundador do BPI, o primeiro banco privado após as nacionalizações de 1975, que mais 
fica associado a uma pujança que o Norte parece ter perdido. 

Ludgero Marques Chegou em 1985 à presidência da Associação Industrial Portuense, que, quando a 
abandonou, em 2008, era a Associação Empresarial de Portugal. Ludgero Marques, empresário feirense, 
era, nos tempos áureos, figura cimeira, valendo-se da projecção dada pela instituição, fundada em 1849, 
para dar peso reivindicativo ao Norte. A mudança de nome da associação poderá, simbolicamente, ser 
ligada ao gradual processo de enfraquecimento da região, que passará, também, pelo enfraquecimento dos 
protagonistas. 

Luís Valente de Oliveira Há 20 anos, ocupando a pasta do Planeamento e da Administração do 
Território no Governo de Cavaco Silva, Valente de Oliveira havia já assumido o papel de protagonista 
nortenho em posições anteriores, destacando-se o período em que presidiu à Comissão de Coordenação da 
Região Norte (1979-1985). Tem reflectido amiúde, por exemplo, sobre o tema da regionalização, de que é 
acérrimo defensor. 

Jorge Nuno Pinto da Costa É impensável retirar a qualquer lista de protagonistas nortenhos o nome do 
presidente do F. C. Porto. Pode pensar-se que a introdução das problemáticas regionais no discurso de um 
dirigente desportivo tenha servido, apenas, para prosseguir objectivos desportivos (e serviu), mas a 
verdade é que Pinto da Costa, pelo que representa, tem um poder mobilizador invejável, além de que, 
mesmo que agora com menos pujança, sempre manteve um discurso coerente sobre tais assuntos. 
Conseguiu fazer do F. C. Porto uma estrtura desportiva ao nível do que de melhor há no Mundo, além de 
fazer do clube do coração uma das marcas portuguesas mais reconhecidas internacionalmente. 

José Silva Peneda Ministro nos XI e XII governos constitucionais, ocupando em ambos a pasta do 
Emprego e da Segurança Social, José Silva Peneda é há muito visto como um protagonista do Norte, 
embora não seja um arauto da regionalização. Nos tempos a que nos reportamos, era um dos membros do 
informal "grupo da sueca", a par de outros sociais-democratas, como Eurico de Melo ou José Vieira de 
Carvalho, então presidente da Câmara da Maia. 



 

5 
 

Faltam apoios e voz legitimada 
Regiões administrativas são apontadas pelos nortenhos como única forma de romper ciclo 

2009-11-08 

Carlas Soares 

O centralismo imposto pela capital e a falta de uma voz legitimada pelo voto e consensual na região que, 
por sua vez, se imponha em Lisboa são as duas faces do mesmo problema.  

Enquanto não houver regionalização, garantem os adeptos da reforma, os nortenhos continuarão a ser 
prejudicados e os "cérebros" e as empresas a rumar para Sul. O actual modelo, argumentam, já provou o 
insucesso. Milhares de pessoas deslocam-se até Lisboa para tratar de papéis. E a crise, dizem, não pode 
ser desculpa para adiar a regionalização, bem pelo contrário. Falta de capacidade reivindicativa ou de 
atenção do Governo? Perante a dúvida, todos acabam por responder positivamente às duas questões. 

Porque os apoios não são desculpa para tudo, Braga da Cruz, ex-ministro da Economia e presidente do 
Conselho Geral da Universidade do Minho, diz que, "enquanto houver fundos estruturais, não 
acertaremos o caminho". "Precisamos de ser desmamados dos fundos" e de "respirar sozinhos", defende. 
Mas tal não o impede de atacar o "vício centralista". 

"Portugal sempre se habituou a uma visão imperial. E Lisboa é o centro do império", constata Braga da 
Cruz. A seu ver, "o Estado tende a olhar para o país de forma homogénea". "Há, objectivamente, uma 
desatenção em relação ao Norte", diz o antigo ministro, vincando que, uma vez que a região "deu um bom 
score ao PS" nas eleições, "tinha a obrigação de olhar para o Norte com mais carinho". Mas "sem 
regionalização, não se vai lá" porque "há um défice de legitimidade". 

Questionado sobre se crê que a reforma avança nesta legislatura, como promete o PS, mostra-se pouco 
optimista. "Não acredito", respondeu o ex-deputado socialista. Quanto à saída ou não captação de 
organismos nacionais, diz que, "em Portugal, não fazemos sequer experiências". E "decisões como a de 
colocar a Direcção Regional da Cultura em Vila Real são para fingir que se regionaliza". 

Também para Francisco Araújo, presidente do Conselho Regional do Norte, este "merecia uma atenção 
mais específica da Administração Central" porque "tem um terço da população do país". E "o centralismo 
tem sido um obstáculo ao desenvolvimento da região". O presidente da Câmara de Arcos de Valdevez 
(Viana do Castelo) lidera o conselho que reúne todos os municípios, junto da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N). Além disso, é vogal da Comissão Política Nacional do 
PSD. "Todos os dias, há milhares de pessoas que se deslocam a Lisboa só para tratar de papéis. É 
dramático. A gestão dos recursos financeiros, das opções políticas, dos apoios do QREN, é tudo feito à 
distância, telecomandado por um centralismo que vai secando o país", critica. 

Perante o facto de a liderança do PSD não ser favorável à regionalização, respeita a posição dos 
companheiros. Mas diz-se "profundamente convencido de que o país ganhará com a regionalização". 

A seu ver, não há motivo para adiar. "A prioridade é a crise, mas para a conter há que eliminar os 
estrangulamentos do país que são potenciadores dessa mesma crise. Um deles é, sem dúvida, o 
centralismo", que "não poupa dinheiro". A região, constata Francisco Araújo, "tem sido a mais penalizada 
com o centralismo crescente". O primeiro passo a dar, defende, é uma revisão constitucional que elimine 
"a dupla maioria" exigida no referendo. Ou seja, a votação favorável em todas as regiões, destacou 
Francisco Araújo. 

Também Carlos Lage, presidente da CCDR-N, fala de "uma deslealdade constitucional". Num quadro 
"propício a acordos parlamentares", diz que a revisão ordinária da Constituição deve ser aproveitada para 
"aplanar" o artigo "que exige uma expressão maioritária no referendo", e torná-lo "mais justo". "O que há 
agora é uma blindagem contra a regionalização porque exige-se uma maioria em todo o país e em todas as 
regiões", diz Lage. 
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"Não me parece que a crise possa ser invocada como argumento" para adiar, destaca, ainda, o presidente 
da CCDR. Porém, admite que só "após as eleições presidenciais", de 2011, haverá "um espaço" para 
avançar com a regionalização. Seja como for, "a causa regional depende da capacidade do Norte de 
convencer o país", alerta, notando que "o centralismo a que o país chegou é um escândalo". 

Lage refere que "algo que o Estado poderia fazer para reequilibrar algumas medidas seria desconcentrar 
funções próximas das capacidades competitivas e de exportação da região. Não faz sentido estudantes 
saírem daqui para Lisboa e integrarem-se em serviços centrais que vão tratar de empresas do Norte", 
criticou. 

Luís Ramos, especialista em desenvolvimento regional e professor na Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, fala de uma "centralização e burocratização que não beneficiam o Norte". Como exemplo, 
falou das equipas técnicas que gerem o QREN a partir de Lisboa. Emprego "que deveria ter sido criado 
nas três regiões de convergência", que financiam as equipas. "O país é gerido a partir de Lisboa sem que 
os técnicos conheçam realmente o país", lamenta. A única forma de romper este ciclo "é criando regiões 
com autonomia política", defende. 
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Um Norte com futuro? 
2009-11-08 

Émídio Gomes, prof. Catedrático da Universidade do Porto e Administrador Executivo da Junta 
Metropolitana do Porto 

Os valores publicados em 2008 pelo Instituto Nacional de Estatística, relativos às contas regionais de 
2007, são inequívocos quanto à trajectória que a Região do Norte de Portugal tem seguido durante os 
últimos anos: 

O índice do PIB "per capita" é o mais baixo de todo o território nacional, com 80% da média nacional, 
atrás da Região do Centro com 85% e da Região Autónoma dos Açores com 89%. A situação agrava-se 
quando comparada no quadro da União Europeia a 27, em que se observa um valor relativo de 61%. 

- As taxas de crescimento do PIB, sempre próximas ou abaixo da média nacional, estão longe da média da 
EU, em especial a partir do ano de 2001. 

- A taxa de desemprego, que até 2002 esteve próxima ou abaixo da média nacional, disparou para valores 
bem superiores a partir dessa data. 

- As trajectórias sub-regionais de convergência e divergência revelam um fenómeno preocupante: as 
várias NUT III aproximam-se do Grande Porto, apenas e só, porque esta sub-região passou de 115% da 
média nacional para 100% em 2007. Ou seja, o nivelamento sub-regional acontece pelo empobrecimento 
relativo do Grande Porto e não pelo aumento da riqueza nas outras sub-regiões. 

A saída desta situação implica muito trabalho, sacrifício e persistência com objectivo bem definido. 
Exigirá ainda algo que não tem acontecido nos últimos anos: políticas públicas que influenciem de forma 
positiva o esforço que só à região e às suas populações competirá desenvolverem. A região terá que saber, 
e conseguir, criar riqueza de forma continuada e consistente, de forma a alcançar o objectivo de deixar de 
pertencer ao grupo das designadas "regiões de convergência", ou seja, das regiões com rendimento médio 
mais baixo na EU. Traduzido para uma linguagem simples: a Região do Norte quer a médio prazo deixar 
de receber os subsídios da EU destinados às regiões mais pobres, conhecidos em linguagem "Bruxelense" 
fundos FEDER. Ou seja, queremos ser ricos!  

Para o conseguir a região terá que aceitar vencer o desafio de um novo paradigma da competitividade, 
assente na capacidade de conceptualizar, analisar e perspectivar o desenvolvimento de novos produtos, 
serviços ou negócios, em alternativa ao modelo baseado na competição pelo preço baixo ou pela 
encomenda de terceiros. A competitividade dos países e das regiões assenta hoje qualidade e rapidez da 
informação, no conhecimento e na competência dos seus recursos humanos e por isso os factores de 
competitividade decisivos passaram a ser a inovação, o desenvolvimento tecnológico, a capacidade 
estratégica e de organização das pessoas e das empresas. O crescimento e o desenvolvimento sustentável 
passam pela promoção de uma cultura empreendedora, designadamente junto dos jovens, estimulando-os 
a criar empresas, da adaptação de cursos de formação para gestores e quadros de PME, pela oferta no 
local do trabalho de sistemas de ensino e formação em gestão e consultoria, de conhecimentos e 
disseminação de conhecimentos sobre tecnologias dirigidas às PME para que estas empresas possam 
identificar, seleccionar, adaptar e utilizar as novas tecnologias de informação e produção com o objectivo 
de aumentar a competitividade e garantir a empregabilidade dos colaboradores das empresas.  

Urge definir um sistema que permita acelerar os processos de inovação e apoio à regeneração e à 
adaptação evolutiva do sistema produtivo do Norte de Portugal, assim como dar sinais de orientação para 
a formação dos recursos humanos necessários e condições à sua afirmação numa perspectiva empresarial. 
Esta amarração reforçará de forma significativa os factores de competitividade disponíveis na Região. De 
facto, como os números testemunham, existe um conjunto de condições de base (investigadores, 
diplomados, unidades de I&D, universidades.) na região que representam uma ordem de grandeza de 
cerca de 30% dos totais nacionais mas que não é concretizável em mais valias para a região no que diz 
respeito a PIB regional e atracção de IDE de significativo impacto para a economia nacional ou outros 
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indicadores relevantes. Então a sugestão seria, além dos "exercícios obrigatórios" fazer um exercício de 
concentração de algumas dessas condições que se acabam por "esfumar" para que fosse possível 
identificar a região como uma zona de elevada atractividade nas áreas escolhidas (por ex. biotecnologia, 
ou TIC ou outras...). Hoje em dia a multidisciplinaridade é universal por isso para escolher não seria 
necessário eliminar ou desprezar competências ou outro tipo de condições existentes na região, mas antes 
fazer uma focalização através das condições existentes. A existência de um número elevado de novas 
empresas emergentes de base tecnológica numa região, representa hoje um dos factores que pode 
influenciar de forma decisiva a tomada de decisão de localização de investimentos por parte das grandes 
empresas de todo o mundo. Na procura sistemática do reforço do tecido produtivo da região, esta terá que 
potenciar as exterioridades positivas. A reputação e a dimensão estratégica são hoje factores críticos para 
as empresas, que terão que ser, obrigatoriamente, os centros de criação de riqueza da região e do país. Só 
haverá emprego se houver mercado de trabalho.  

Uma nota final para a questão das políticas públicas. O que faz o Governo na gestão das verbas do 
Quadro de Referência Estratégico Nacional, QREN 207-2013? Centraliza na totalidade a gestão dos 
programas operacionais, imputando na quase totalidade (95%) os custos dessa gestão às regiões mais 
pobres. Ou seja, é o Norte que paga muitos, muitos mesmo, empregos qualificados, sem que nenhum 
deles se situe na região. Os nossos jovens deslocam-se centenas de quilómetros para conseguir um 
emprego que, pasme-se, é pagos por eles próprios! Não será por aqui que teremos grande ajuda. Nesta 
matéria os Governos da nação têm sido todos muito maus, pelo que o pior de todos será sempre o que 
está. No final do QREN 2007-2013 dirão que estamos ainda mais pobres, acima de tudo porque fomos 
incompetentes na utilização do dinheiro que nos garantem ter sido investido na região. Daí a solução: 
fugir rapidamente dessa dependência. Mas isso, só nós próprios podemos conseguir. 
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O que o Norte tem e o que perdeu... 
2009-11-08 

Tiago Rodrigues Alves 

Nada é eterno. Uma região é uma entidade autónoma, dinâmica e em constante mutação para o melhor e 
para o pior. Se a regra é a evolução, há casos em que as mudanças nem sempre são para o melhor. No 
Norte, há imagens de marca que se mantêm e se apuram, mas outras há que apesar do seu potencial e 
mais-valia foram perdidas. Perdidas para outro local, ou perdidas de vez.   

Tecido Fabril Na década de 80, surgiram às dezenas as fábricas de têxteis e de calçado no Vale do Ave e 
no Vale de Sousa. Apostando numa mão de obra intensiva, com pouca qualificação e preços baixos, 
rapidamente atingiram o apogeu com as exportações e tornaram-se numa das imagens de marca da região. 
Nos anos 90, usufruíram de inúmeros subsísidos comunitários para a sua modernização e modificação do 
tipo de produção. O resultado não foi o esperado. Pouco a pouco, os preços de produção que outrora eram 
baixos tornaram-se altos para um mercado global que acabara de descobrir o Oriente. Hoje, as poucas 
fábricas que ainda existem lutam pela sobrevivência e contam-se pelos dedos das mãos aquelas que não 
passam dificuldades. 

Bancos Com a reprivatização da banca, após as nacionalizações do 25 de Abril, foi no Norte e no Porto 
que, novamente, surgiram algumas das principais instituições financeiras de Portugal. O Banco Borges e 
Irmão e o Banco Português do Atlântico são dois exemplos históricos que marcaram a segunda metade do 
século XX. Hoje, após sucessivas aquisições e fusões restam dois grandes grupos: o Millenium BCP e o 
BPI. Apesar de ambos ainda manterem as suas sedes no Porto, cada vez mais deslocam os seus centros de 
poder e de decisão para a capital.  

O Comércio e o Janeiro Fechou as portas aos 151 anos de idade o histórico jornal que, desde a sua 
fundação, tinha sido a voz da cidade que lhe emprestara o nome. Fundado em 1854, pelas suas páginas 
passaram textos de Camilo Castelo Branco, Guerra Junqueiro, Carolina Michaelis, Bordalo Pinheiro, José 
Malhoa ou Alfredo Keil. Teve o seu momento mais alto nos períodos conturbados do pós 25 de Abril de 
1974 atingindo tiragens superiores a 120 mil exemplares diários. Nos anos 90 foi perdendo 
progressivamente leitores e, a 30 de Julho de 2005, O Comércio do Porto foi para as bancas pela última 
vez. Ainda não extinto, mas muito longe do que já foi, sobrevive o Primeiro de Janeiro, um matutino 
portuense que já foi de referência nacional, mas que vive tempos conturbados.  

AEP Apontada como o exemplo do dinamismo e capacidade empreendedora das gentes do Norte, a 
Associação Empresarial de Portugal (AEP) é a maior associação nacional do género com centenas de 
membros. Fundada em 1849, sempre teve a sua sede no Porto, mas não a terá por muito mais tempo. Em 
Outubro passado, concretizou-se a fusão da AEP com a Associação Industrial Portuguesa, passando a 
nova associação a intitular-se Confederação Empresarial de Portugal e que irá ter sede em Lisboa. 

Bovista FC e SC Salgueiros O futebol, um dos pontos fortes da região, também não atravessa tempos 
felizes. O Boavista FC passou do céu ao inferno em menos de um década. O campeão nacional de futebol 
na época 2000/01, milita, agora na II Divisão B e, por causa de dificuldades financeiras, a queda não dá 
sinais de abrandar e até já se fala em fechar as portas. Quem já fechou as portas do futebol sénior, em 
2004, foi o Salgueiros. Todavia, em 2008/09, qual Fénix renascida das cinzas, surge, já sem estádio, o 
Salgueiros 08. No seu ano de estreia no escalão mais baixo das competições distritais do Porto, o típico 
clube de Paranhos terminou a sua série no primeiro lugar e subiu à 1ª Divisão Distrital, o que já deixou os 
seus adeptos a sonhar com voos mais altos. 

Bolsa de Derivados Em 1996, o mercado bolsista nacional vibrou com a criação da Bolsa de Derivados 
do Porto, a primeira a introduzir em Portugal a negociação de contratos de futuros. No ano de 2000, a A 
Bolsa de Valores de Lisboa e Bolsa de Derivados do Porto fundem-se e é criada uma nova sociedade 
anónima denominada Bolsa de Valores de Lisboa e Porto (BLVP). Apenas dois anos decorridos, entra em 
cena a Euronext N. V. que se funde com a BVLP, dando origem à actual Euronext Lisbon. No final de 
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2002, são inauguradas as instalações oficiais da Euronext Lisbon na Praça Duque de Saldanha, em 
Lisboa. 

Ensino e Investigação As Universidades do Norte dão cartas a nível nacional e internacional. Desde 
logo, temos a Universidade do Porto, a maior do país e com reconhecimentos de mérito além-fronteiras, 
destacando-se as inovações atingidas no campo das Engenharias. A esta instituição ainda podemos 
adicionar as Universidades do Minho e de Aveiro que, embora menores em tamanho, não ficam atrás nas 
áreas da investigação e pesquisa. Realce ainda para o Laboratório de Nanotecnologia de Braga que se 
encontra na vanguarda daquele ramo de investigação. 

Empresas Fortes Só os mais fortes sobrevivem. No Norte ainda há muitas empresas que sobrevivem e 
que dominam os mercados. Seria exaustivo enunciá-las a todas, mas não se pode deixar de fazer 
referência ao Grupo Sonae, ao Grupo Amorim,à EFACEC, à Lactogal ou à Bial, entre muitas outras, que 
têm mostrado que o tecido empresarial do Norte não se restringe às pequenas e médias empresas. 

F. C. Porto Referência incontornável, o F.C. Porto leva o nome da cidade a todo o Mundo. O grande 
dominador do futebol nacional das duas últimas décadas, conquistou ainda, graças à raça que o 
caracteriza, várias troféus internacionais. Em clara desvantagem no que concerne aos recursos 
financeiros, o clube ombreia lado-a-lado com os gigantes do futebol europeu. Um bom exemplo de que 
raça e determinação são tão ou ainda mais fulcrais que o dinheiro para atingir um determinado objectivo. 

Serralves A Fundação e em especial o Museu de Serralves são bons exemplos de que a Cultura não 
precisa de subsídios estatais para sobreviver. Precisa é de ter qualidade. Com o número de visitantes a 
bater recordes a cada ano que passa, Serralves marca a diferença num país onde a cultura ainda é 
secundária. Milhares e milhares de visitantes mostram que as ideias preconcebidas do estereótipo do 
homem do Norte, sem cultura, e de que só na capital é que se aprecia a arte não podiam estar mais londe 
da realidade.  

Sá Carneiro e Leixões O aeroporto Sá Carneiro foi considerado como o melhor do mundo na categoria 
de até cinco milhões de viajantes anuais. Não foi por acaso que a companhia low-cost Ryan Air o 
escolheu para ser uma das suas bases de operações. Com legítimas ambições de ser o líder no noroeste 
peninsular, o futuro permanece incerto com a possível privatização da ANA para financiar o novo 
aeroporto de Lisboa. Recentemente, as vozes do Norte reclamaram mais autonomia para o Sá Carneiro, 
com medo que a necessidade de rentabilizar o novo aeroporto corte as suas pernas. Também o Porto 
Marítimo de Leixões é uma das mais-valias para a indústria no Norte e um dos pontos nevrálgicos para o 
escoamento dos seus produtos. Sofreu recentemente obras de remodelação que permitem o acesso a mais 
navios e de maiores dimensões. O novo terminal de cruzeiros de Leixões estará concretizado em 2011 e 
irá colocar a cidade na rota turística marítima mundial. 

Douro e Vinho do Porto Um vale e um vinho únicos no mundo. Dotado de uma beleza sem igual, é no 
Vale do Douro que nasce o produto mais típico do Norte e de Portugal, que há séculos seduz os paladares 
mais selectos e que, ainda, hoje, é uma das nossas mais conhecidas e valorizadas iguarias. Recentemente, 
tem-se visto uma renovada aposta no Vale do Douro como um destino turístico de excepção, 
aproveitando as várias potencialidades e meios de transporte da região: o vinho, os barcos e o comboio.  

Turismo e Air Race Com o aumento dos voos low-cost, a cidade do Porto tem vindo a acolher um 
número crescente de turistas de curta estadia. Basta passear pela cidade, a qualquer altura do ano, para se 
sentir o cosmopolitismo crescente que as dezenas de jovens turistas trazem à Invicta. Uma mais-valia que 
poderá não regressar à cidade é a Red Bull Air Race que, este ano, trouxe um milhão de pessoas às 
margens do rio Douro durante um fim-de-semana, transformando-se no maior evento desportivo em 
Portugal. Ainda não há confirmação para a edição de 2010. 

 

 


