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I – Reindustrialização, Competitividade e Indústria 4.0 

 

O Ocidente começa de novo a pensar na indústria pois há uma ligação entre produção industrial, 

desenvolvimento tecnológico, inovação, serviços e emprego qualificados. 

 

Os EUA tinham assistido à liquidação de uma parte da sua base industrial tradicional, tendo-se 

transformado numa base de serviços avançados e respetiva indústria e serviços de suporte, assentes no 

conhecimento e inovação. Os EUA sofreram um processo de desindustrialização ficando apenas com as 

fábricas de produção de conhecimento que lhes permitiam conceber e fazer a engenharia de desenvolvimento de 

novos produtos mas deslocando a produção manufatureira para os países emergentes como o México e a China. 

 

Os EUA querem voltar a produzir de novo no seu território e desenvolveram programas como o da 

“manufatura aditiva”, da qual o exemplo mais evidente é o da impressão 3D.Ela difere da manufatura 

tradicional  que funciona através do corte ou da perfuração de materiais para obter o produto final. Na 

manufatura aditiva criam-se objetos pela adição sucessiva de “layers” de materiais, indo dos plásticos, 

ao metal e à cerâmica. 

Reindustrialização, Competitividade e Indústria 4.0 
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A Alemanha, que não teve um processo de desindustrialização, desenvolveu o conceito de Indústria 4.0 

quer para fazer o “up-grading” dos sectores industriais onde já era muito competitiva à escala mundial 

quer para desenvolver e oferecer à escala mundial um conjunto de tecnologias digitais que suportam o 

desenvolvimento da Indústria 4.0. Os meios de produção estarão  ligados digitalmente, as cadeias de 

abastecimento estarão digitalmente integradas e os canais de distribuição serão digitalizados. 

 

Da Indústria 3.0 à Indústria 4.0 

A Indústria 3.0 focava-se na automação isolada de máquinas e processos enquanto que a Indústria 4.0 

se foca na digitalização quer de produtos e serviços quer de todos os activos físicos e sua integração 

em ecossistemas digitais com parceiros da cadeia de valor. 

 

Integração vertical 

Digitaliza e integra processos verticalmente através de toda a organização, desde o desenvolvimento do 

produto até à manufatura, logística e serviços. Todos os dados sobre o processo de produção, eficiência de 

processo e gestão de qualidade e planeamento das operações estão disponíveis em tempo real, suportadas 

pela realidade aumentada e optimizadas numa rede integrada. 

 

Reindustrialização, Competitividade e Indústria 4.0 
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Integração horizontal 

Integra fornecedores e clientes de toda a cadeia de valor. 

 

Digitalização de produtos e serviços 

• Up-grading de produtos existentes adicionando sensores inteligentes ou dispositivos de comunicação que 

podem ser usados com ferramentas de análise de dados 

• Criação de novos produtos que se focam em soluções completamente integradas. 

• Integrando novos métodos de aquisição e análise de dados, as empresas são capazes de gerarem dados 

sobre o uso de produtos e a sua melhoria com vista a satisfazerem as necessidades crescentes dos 

consumidores. 

Reindustrialização, Competitividade e Indústria 4.0 
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Teremos pois a integração entre o mundo físico e o mundo digital, através dos chamados sistemas de 

produção ciberfísicos (CPS – cyber physical systems), repousando numa digitalização dos processos de 

produção com troca de dados, durante o processo de fabricação, entre produtos e máquinas por um lado e 

entre diferentes atores das cadeias de produção e das cadeias de valor por outro lado.  

 

Teremos assim: ao nível da fábrica, integração vertical e sistemas de produção digitalmente 

integrados; integração digital ao longo de todos os segmentos da cadeia de valor da empresa (“end-to-

end engineering”); colaboração digital entre as empresas, através da integração horizontal entre redes 

de valor . 

 

Reindustrialização, Competitividade e Indústria 4.0 
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A implantação da Indústria 4.0 é um processo multianual, e mais aplicações se desenvolverão à medida que as 

tecnologias se forem tornando maduras. 

  

A convergência entre o mundo físico, as tecnologias digitais, os sistemas biológicos e as ciências da 

vida dá origem à 4ª revolução Industrial. 

 

  

Reindustrialização, Competitividade e Indústria 4.0 

As Revoluções Industriais 

RI País Líder Tecnologia Energia 

1ª Reino Unido Máquina a Vapor Carvão 

2ª E.U.A. Eletromecânica e Sistemas Analógicos Petróleo 

3ª E.U.A. / Ásia Eletrónica e Sistemas Digitais Petróleo + Gás Natural 

4ª  

Inteligência Artificial, Biotecnologia, Biologia e 

Biossistemas, Ciências da Vida, Engenharia 

Genética 

Energias Renováveis 

Fonte: Luís Mira Amaral, ECONOMIATECH, Bnomics, 2008. 
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Reindustrialização, Competitividade e Indústria 4.0 

Uma nova Revolução Industrial provoca mudanças na maneira como se produz, consome e como as empresas 

interagem com os clientes: 

Mudanças do modelo de produção e da organização empresarial 

• Produção personalizada em pequenas séries 

• Máquinas a comunicarem e a fornecerem dados de produção 

• Desenho e fabrico no mesmo processo 

• Cadeias de valor multidimensionais em vez de especialização 

• Redes inteligentes conectando equipamentos com equipamentos e equipamentos com pessoas. 

• Monitorização da produção ao longo de toda a cadeia de valor 

• Manutenção preditiva com sensores, passando do controlo estatístico ao controlo em tempo real. 

Mudança do modelo de marketing e da relação com o cliente 

• Alteração dos canais de distribuição (multicanais e omnicanais) 

• Resposta às necessidades dos clientes recorrendo ao Big Data 

• Hiperconectividade do cliente através de uma interconexão digital cada vez maior entre as pessoas e as 

coisas 

• Soluções digitais de resposta à personalização com o cliente 
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Reindustrialização, Competitividade e Indústria 4.0 

O que determina a nova Indústria 4.0 não é a digitalização mas sim a inteligência disruptiva que altera os 

modelos de relação com o cliente e de negócio. 

 

A política Industrial portuguesa tem obviamente que apoiar as empresas na introdução do modelo da 

Indústria 4.0 mas não se pode reduzir a isso! Com efeito ainda temos um conjunto de fragilidades que os 

alemães já resolveram! Em certos casos, como diriam os franceses, já não será mau agarrarmos a 

Industria 3.0! 
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II – As Tecnologias da Indústria 4.0 
A Indústria 4.0 é um mosaico de tecnologias em três áreas: 

I. Sistemas Avançados de Informação 

 Sistemas digitais de integração horizontal (entre empresas) e vertical (interempresas). 

 Simulação 3D de produtos, materiais ou processos ao longo da cadeia de produção. 

 Inteligência artificial e algoritmos preditivos. 

 Análise avançada de dados (“Big Data e “Advanced Data Analytics”). 

 Cloud Computing. 

 Cibersegurança. 

II. Conetividade entre sistemas, equipamentos, produtos e pessoas 

• Sensores avançados e Internet das Coisas (IoT). 

• Operação remota. 

• Realidade virtual e aumentada. 

• Inteligência Artificial e Máquinas Cognitivas (as máquinas – e os robots – passam a ser inteligentes na medida em que dizemos 

o que queremos fazer e a máquina diz como se faz) 

• Interfaces inteligentes com os utilizadores através de sistemas biofísicos e psicométricos. 

III. Sistemas Avançados de Produção 

• Produtos e materiais avançados e conectados (nanotecnologias, fotónica, polimeros e materiais compósitos, ligas metálicas, 

têxteis técnicos) 

• Operações modulares. 

• Manufactura aditiva e Impressoras 3D. 

• Robôs autónomos e colaborativos que podem trabalhar ao lado dos humanos copiando inteligentemente (robots com visão + 

computação). 

As Tecnologias da Indústria 4.0 
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A manufactura aditiva está a ser combinada hoje em dia com métodos de produção tradicional, os quais por 

sua vez são melhorados através das tecnologias digitais. As impressoras 3D estão a ter mais  aplicação porque 

os “tinteiros”  estão a aperfeiçoar-se graças aos avanços nas ciências dos materiais. A impressão 3D  cria 

disrupção nas cadeias de valor globais.  

 

A manufactura do futuro poderá consistir duma rede global de impressoras 3D junto aos clientes. 

Nesse contexto, a logística entregará ficheiros com desenhos digitais e não partes ou componentes 

para serem assemblados! 

 

Por outro lado, as impressoras 3D e as “smart” fábricas aproximarão a produção dos consumidores, dando 

origem a produções descentralizadas. 

 

As Tecnologias da Indústria 4.0 
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A estratégia chave da Indústria 4.0 é a inovação nos “smart systems” em que se incluem os produtos, os 

sistemas logísticos e as redes, tudo baseado na integração através da internet (internet das coisas) com 

software de controlo para assegurar a sustentabilidade física e ambiental. 

 

Como já vimos, a Indústria 4.0 levará a uma integração crescente de dados ao longo do ciclo de vida do 

produto, do planeamento do produto e engenharia de desenvolvimento até à manufatura e às vendas. 

Desde há anos que as empresas mais avançadas estão a tentar usar sistemas de gestão do ciclo de vida dos 

produtos (PLM – product life cycle management), ou seja um conjunto de soluções que permitem o uso 

consistente dos dados de definição do produto desde a sua conceção até ao seu uso final. 

 

Os sectores da indústria chamados tradicionais são tão passíveis de modernização tecnológica como 

os outros considerados mais avançados. Os sectores do têxtil e confeção, calçado, cerâmica, vidro, 

mobiliário, metalomecânica são bons exemplos e o sucesso atual desses sectores em Portuga confirma essa 

modernização. Como Ministro da Industria e Energia (1987-95), eu defendia que não havia sectores 

obsoletos. Há  em todos os sectores empresas que se modernizam e outras que não o fazem e 

desaparecem. Sector tradicional significa apenas que faz parte da nossa tradição industrial o que é 

comprovado pelo sucesso de empresas portuguesas desses sectores no mercado externo. 

 

As Tecnologias da Indústria 4.0 
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III - A Dimensão Social da Indústria 4.0 

A introdução de tecnologias disruptivas e a crescente digitalização  com a difusão cada vez maior dos robots e 

das máquinas de controlo numérico põem desafios socio-laborais consideráveis. 

  

Na Indústria 4.0 teremos desejavelmente uma nova infraestrutura social no ambiente de trabalho, 

permitindo uma mudança no paradigma da interação do homem com a tecnologia. Deverão ser as 

máquinas a adaptar-se às necessidades do ser humano havendo cada vez mais: 

  

- “e-learning” tecnológico no posto de trabalho na lógica do “workplace-based training”. 

- formação e desenvolvimento profissionais contínuos (CPD – “continuing professional development”) 

  

As tecnologias das plataformas digitais que estiveram na origem dos mais conhecidos exemplos da economia 

da partilha (Airbnb, eBay) estão agora a facilitar novas formas de organização e prestação de trabalho. 

 

A evolução tecnológica provoca sempre a destruição de empregos numas áreas e a criação noutras. 

Assim está a acontecer com a crescente digitalização da economia e com a Indústria 4.0. 

 

A Dimensão Social da Indústria 4.0 
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 Estima-se que 10 a 15% dos atuais empregos no sector industrial irão desaparecer nos próximos 10 

anos, mas serão criados outros. 

  

Temos empregos menos qualificados que podem ser automatizados, mas serão criados outros. 

  

Haverá destruição de emprego: nos serviços administrativos; na manufatura e produção industrial; na 

construção civil; no sector das artes, diversão e media; nos serviços jurídicos; na instalação e manutenção de 

equipamentos. 

 

Mas teremos criação de empregos: nas operações financeiras com o advento de novos modelos de negócios 

provocados pela disrupção tecnológica que as FINTECHS estão a gerar; na gestão associada aos novos 

modelos de negócios provocados pela disrupção que a digitalização gera; na análise e tratamento de dados; na 

matemática; na indústria de software e computadores; na robótica; no avanço da inteligência artificial, do “Big 

Data”, da “cloud” e dos veículos autónomos; na engenharia e na arquitetura com a introdução dos modelos da 

Indústria 4.0 e Construção 4.0; nas vendas e atividades relacionadas ligadas à introdução de novas plataformas 

digitais; na educação e formação profissional. 

A Dimensão Social da Indústria 4.0 
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Não existem, face à crescente digitalização, sectores ou profissões imutáveis.  

Por isso temos que educar e formar jovens não para as profissões atuais que poderão vir a desaparecer, mas 

sim para lhes fornecer um conjunto de competências transversais que os ajudem a ter permanentemente os 

“skills” de empregabilidade para as necessidades dos mercados de trabalho e emprego ao longo da sua futura 

vida ativa. 

  

O que se precisa é de competências e aptidões para o futuro. 

  

Portugal, através duma estratégia para o crescimento e de adequadas políticas de educação e formação 

profissional, deve estar do lado certo, aproveitando as oportunidades de investimento e emprego 

associadas a esta digitalização da economia. 

 

Temos que formar engenheiros e quadros técnicos que combinam as competências técnicas com as 

“soft skills”. Temos que formar líderes empresariais com espírito empreendedor, sensibilidade humana e 

competitivos internacionalmente. 

  

 

A Dimensão Social da Indústria 4.0 
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IV – A Política Industrial – o caso Português 

É uma das políticas públicas a par das políticas monetária, orçamental, fiscal, emprego e de educação. 

A eficácia dela depende obviamente da qualidade da sua implementação na prática. A política industrial não 

pode ser vista como um assunto exclusivo dos governos mas deve sim corresponder a um quadro 

coerente permitindo a todos as partes (Governo, sector privado, sector financeiro) desempenhar o seu 

papel de forma optimizada. 

A justificação clássica para a política industrial era de colmatar falhas de mercado, através do 

fornecimento de bens públicos, ou do apoio a sectores ou atividades com externalidades positivas, em que 

pelo facto de ser socializada uma parte dos benefícios gerados também fazia sentido socializar uma parte dos 

custos (casos dos apoio a projetos de I&DT e Inovação e formação profissional). 

O pensamento corrente vai para além das falhas de mercado para abarcar a noção de falhas de sistema 

(Política Industrial 2.0) no que toca à inovação, à mudança tecnológica e ao financiamento da 

economia. Então uma abordagem sistémica foca-se nos problemas de coordenação quer no contexto de 

promover o desenvolvimento, a visibilidade e a exploração de novas oportunidades tecnológicas, quer de 

promover formas de financiamento que vão para além do crédito da banca comercial. 

A Política Industrial – o caso Português 
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Enquanto que nas concepções antigas e ultrapassadas de Política Industrial a ideia era de selecionar os 

vencedores (“picking the winners”), a nova terminologia é mais a de fazer apostas e escolher trajetórias 

(“choosing races and placing bets” – Hughes, 2012) 

Neste contexto, devemos ver os mercados e os governos como complementares, trabalhando em conjunto. 

Não é puramente uma escolha dos mercados ou de governos, é uma questão de desenharmos um sistema 

económico no qual governo e mercado interagem construtivamente, sem qualquer posição dominante do 

Estado. 

Numa concepção antiga e ultrapassada, o governo atuava como principal, desenhando incentivos e apoio para 

o “agente” que era o sector privado. Num contexto moderno, deverá haver uma cooperação estratégica e 

coordenação entre o governo e o sector privado, sendo a Política Industrial embebida no sector 

privado (“embeddness” – Rodrik, 2006). 

A Política Industrial – o caso Português 
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Neste contexto, o objetivo duma Política Industrial “soft” é desenvolver caminhos para que governos e 

empresas trabalham em conjunto para estabelecer prioridades estratégicas, tratar com problemas de 

coordenação, permitir experimentação aceitando o “trial and error”, evitando a captura por interesses espúrios 

(combatendo o capitalismo de compadrio…) e aumentando a produtividade e a competitividade. 

 

Também nos nossos dias, a inovação social é tão importante como a inovação tecnológica na qual os 

economistas tradicionalmente se focam. 

Como instrumentos muito importantes dessa nova Política Industrial 2.0 favorável à criação dum 

ecossistema propício à reindustrialização temos então: 

• Políticas de I&D e Inovação, concentradas em incentivos no lado da procura e não da oferta, em que 

são as empresas que contratam universidades e em que se diferenciam os incentivos à inovação 

incremental (incremental engineering) dos incentivos à inovação disruptiva. 

• Políticas de apoio à formação e qualificação. 

• Clusterização. 

A Política Industrial – o caso Português 
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Qualificação da Mão-de-obra 

Os recursos humanos em quantidade e qualidade adequada são indispensáveis ao processo de 

desenvolvimento. 

Num mercado totalmente aberto, no qual concorremos livremente com outros países, é fundamental para o 

sucesso da reindustrialização conseguir manter custos baixos e uma produtividade alta. 

Os custos unitários de trabalho são um fator crítico para a nossa competitividade e não podem ser dissociados 

da produtividade, intimamente ligada a qualificação profissional e às leis laborais, áreas onde há um esforço 

continuado de adaptação às necessidades das empresas. 

Há desafios crescentes na manutenção de níveis de produtividade pois que, apesar de salários 

relativamente baixos no contexto das economias avançadas, a relação do custo completo do trabalho 

versus produtividade é pouco favorável. 

A Política Industrial – o caso Português 
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Há uma notória falta de quadros intermédios que têm de ser formados pelas empresas, obrigando-as a 

um nível de investimento substancial e contínuo na formação dos seus colaboradores. 

O mesmo se começa a sentir a nível de engenheiros, onde a evolução socioeconómica dos últimos anos, 

para além da alteração demográfica, trouxe uma clara redução nos candidatos aos cursos de carácter mais 

técnico, onde os conhecimentos de matemática e física são determinantes. 

A Indústria 4.0 levanta a necessidade de formação em competências digitais. 

Há cada vez mais necessidade de soft skills: capacidade de adaptação a novas realidades culturais, 

trabalho em equipa, novas competências no domínio da comunicação e do conhecimento de línguas 

estrangeiras (inglês, espanhol, alemão, francês, mandarim e russo). 

Temos que gerir o binómio educação-formação profissional de forma contínua por forma a que os nossos 

recursos humanos estejam em permanência a ter skills de empregabilidade, ajustando-se continuamente às 

necessidades dos mercados de trabalho e emprego. 

A Política Industrial – o caso Português 
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Temos que atuar a montante do sistema de ensino superior, onde se começa a dar o divórcio dos alunos com a 

matemática e física, por forma a garantir um afluxo suficiente de candidatos às escolas de engenharia. Impõe-

se: 

• Reformular os Centros de Formação Protocolares do IEFP de modo a formarem os talentos que a 

indústria hoje necessita. A indústria hoje já não tem o velho operário indiferenciado, mas sim técnicos 

e engenheiros qualificados! 

• Revitalizar as Escolas Tecnológicas lideradas pelo Ministério da Economia, funcionando em rede com as 

infraestruturas tecnológicas e as empresas industriais, e não sob alçada do sistema formal de ensino, como 

está a acontecer. 

• Integrar a nível nacional o sistema técnico-profissional no modelo DUAL, estruturado, em combinação 

com o Ensino Superior e com os “Clusters”, aproximando escolas e empresa. 

• Programa de formação em Competências Digitais. 

O modelo de governação do sistema técnico-profissional deve privilegiar as parcerias com a iniciativa privada, 

através das Associações Sectoriais, ficando o Estado cada vez mais com uma função de fiscalização e de 

cofinanciador. 

A Política Industrial – o caso Português 
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Falhas do Sistema 

No fomento das capacidades produtivas, o Estado não pode limitar-se a criar os incentivos que permitam 

alinhar os interesses dos investidores privados com o interesse colectivo.  

O Estado tem também de assegurar: 

• A abrangência e coerência global dos sistemas nacionais de inovação e do sistema financeiro, 

colmatando “falhas sistémicas” através da criação de elementos em falta (ex. Departamentos de 

Investigação, Infraestruturas Tecnológicas, entidades financiadoras às start-ups e à recuperação de 

empresas economicamente viáveis). 

• O estímulo à interacção entre atores relevantes (ex. coordenação de processos de inovação 

mobilizadores, apoio à criação de clusters, promoção de actividades de networking, promoção de 

movimentos de fusão e concentração empresarial, apoio a “learning factories” da Indústria 4.0 para 

demonstração de soluções inovadoras às empresas, à semelhança do que se fez nas Ações de 

Demonstração do PEDIP). 
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Política Industrial e o “Cost Discovery Model” – o Avanço para Novos Sectores* 

As empresas pioneiras no que toca à exploração de novos produtos fazem-no normalmente num contexto 

de elevada incerteza quanto aos custos a suportar ao longo do processo de descoberta / 

desenvolvimento (aprofundar o seu conhecimento dos mercados, da concorrência, das tecnologias a utilizar, 

bem como o custo da adaptação dessas novas tecnologias – como as Indústrias 4.0 – às especificidades 

nacionais). 

Quando um empresário avança neste processo adquirindo experiência ele gera externalidades positivas, 

pois os concorrentes poderão aproveitar do seu conhecimento relativamente a novos mercados sem terem de 

suportar integralmente os custos iniciais de descoberta. 

Então as informações e o conhecimento gerados pela empresa pioneira tornam-se numa espécie de bem 

público acessível à concorrência e aos imitadores. 

A política industrial tem aqui um papel importante permitindo: 

• Reduzir a incerteza dos processos de transição. 

• Ajudar a uma transição mais rápida para produtos mais complexos. 

• Apoiar e financiar a captação de IDE que ajude à transformação estrutural (ex. Autoeuropa, Bosch, 

Continental, Siemens, Embraer). 

A Política Industrial – o caso Português 
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A Aposta nos Bens e Serviços Transacionáveis 

A grande preocupação da política económica tem de ser a questão da competitividade. Só tornando o país 

mais produtivo e competitivo é que poderemos melhorar a prazo a nossa qualidade de vida e reduzir as 

desigualdades. Fala-se muito na necessidade de aumentar as exportações. Mas sem competitividade não 

teremos produtos para vender no mercado internacional. 

Internacionalizar é mais do que exportar. A internacionalização duma economia começa naturalmente pelos 

fluxos de exportação e importação, mas temos depois a 2ª fase de internacionalização que consiste na 

presença física (industrial e comercial) das nossas empresas nos mercados para as quais previamente 

exportavam como já aconteceu em Angola. 

Temos que aproveitar a nossa flexibilidade evoluindo para produtos individualizados e pequenas 

séries, como o vestuário e o calçado estão a fazer, com grande qualidade, com entrega rápida em 

mercados exigentes. Um pequeno país como Portugal terá grande dificuldade em competir com grandes 

economias massificadas em produtos pouco valorizados e tem que usar a flexibilidade da sua mão-de-obra 

para aproveitar rapidamente as oportunidades. 

Mas há outros sectores, que não os tradicionais, em que temos grande potencial, como o agroalimentar. 
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Temos que evoluir, como no caso dos moldes, para a conceção, engenharia e desenvolvimento de 

produtos e de sistemas complexos e para a prototipagem. 

Tudo isto é naturalmente facilitado pelos atuais sistemas de informação que permitem processos industriais 

flexíveis e entregas rápidas das pequenas séries, coisas que as grandes economias massificadas terão 

dificuldade em fazer. 

Temos que aproveitar a excelente qualificação dos nossos engenheiros (temos de evitar a fuga de alunos dos 

cursos de engenharia) e de algumas das nossas escolas de gestão, a qualidade das infraestruturas, os 

Centros de Investigação Científica e Tecnológica e as Infraestruturas Tecnológicas criadas pelos Programa 

Ciência e PEDIP para apoio aos sectores industriais. Por outro lado, as nossas PME têm que saber integrar-se 

nas cadeias de valor das grandes empresas globais. 

Temos assim que transformar o nosso país numa plataforma de Produção e de Serviços na Economia 

Global, tirando partido da nossa inserção nas Redes Globais e Comunicação, através de TICL e de uma 

Logística que permita a gestão eficiente das Cadeias de Abastecimento (SCM). 
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Um Novo Programa de Apoio à Indústria e aos Bens Transaccionáveis 

O crescimento da economia portuguesa só será possível através do investimento em unidades produtivas de 

bens transaccionáveis, o que pressupõe, o acompanhamento pelo nosso país do processo europeu de 

reindustrialização – um novo paradigma de produção industrial com incorporação de serviços de valor 

acrescentado, inovação e tecnologia – vertical e horizontal (TICL). 

Este processo de desenvolvimento, que será suportado financeiramente predominantemente pelo Programa 

Portugal 2020, deve ter em consideração alguns aspetos conceptuais e operacionais, de modo a maximizar a 

sua eficiência no enquadramento europeu em que se irá integrar, nomeadamente: 

• O programa tem de ter em conta as Grandes e Médias empresas nacionais (equivalentes a PME 

europeias) em que as pequenas empresas que não têm estrutura para um processo autónomo, 

beneficiarão do incremento da subcontratação especializada. 

• É essencial identificar, apoiar e consolidar as Empresas-Âncora de cada “cluster”, tradicional ou 

tecnológico, onde se vão concentrar os processos de experimentação, protótipos e soluções disruptivas 

que possam vir a ser colocadas no mercado. 
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• O sistema de incentivos estava desenhado para privilegiar as inovações no Produto, em detrimento da 

inovação no Processo e no Posicionamento. Na situação atual da estrutura industrial portuguesa, a 

inovação no processo é uma das áreas mais críticas de atuação. 

• As Infraestruturas Tecnológicas – incubadoras, centros tecnológicas e Parques Tecnológicos, devem ser 

redimensionadas, agrupadas em Redes de Inovação Tecnológica e geridas profissionalmente. 

• Este redimensionamento, reordenamento e reorganização das Infraestruturas Tecnológicas permitirá, 

também, o aumento da eficiência da relação Ensino Superior – Empresas, criando redes de conhecimento 

mais robustas, integradas e eficientes. 

• A criação desta envolvente tecnológica global, com redes de inovação internacionais, facilitará a 

atração de IDE de unidades com grande incorporação de tecnologia, podendo vir a criar-se em 

Portugal uma Plataforma Europeia de Inovação. 

• Finalmente, o sucesso de todo este processo irá depender da definição e adoção de Métricas de 

Performance adequadas, que permitam acompanhar a evolução do programa e a introdução das medidas 

corretivas necessárias. 
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Missão e posicionamento 

 

Posicionamento: 

O Grupo SPI posiciona-se como um catalisador único 

de ligações entre empresas, instituições científicas e 

tecnológicas, administração pública, e organizações 

públicas e privadas nacionais e internacionais. 

 

Missão: 

Apoiar os nossos clientes na gestão de projetos que fomentem a 

inovação e promovam oportunidades internacionais, recorrendo 

sempre que conveniente à criação de parcerias estratégicas. 
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Áreas de atuação  

A atuação do Grupo SPI estrutura-se em três domínios que lhe permitem disponibilizar um conjunto 

único de atividades e serviços.   
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Clientes e Portfólio 
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Equipa e parcerias 

A equipa de profissionais experientes e altamente 

qualificados do Grupo SPI acumula saber em vários 

domínios do conhecimento que apoiam áreas com 

importância global, incluindo as áreas agroindustrial, 

ambiente, biotecnologia, desenvolvimento urbano e rural, 

energia, saúde, tecnologias de informação e 

comunicação,  tecnologia industrial, transportes e 

mobilidade e turismo. 
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Presença Internacional 
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Contactos  


