


O Conceito de Cluster

Conjunto de empresas, relacionadas entre si, que 
desenvolvem competências específicas, formando um pólo 
produtivo especializado e com vantagens competitivas.
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Começa a Administração Ferroviária 
Pública a contratar empresas projectistas, 
nomeadamente para projectos de 
modernização:

- Linhas da Beira Alta, do Norte, da Beira 
Baixa e Linhas Suburbanas de Lisboa e 
Porto, entre outros.



Antecedentes
As empresas independentes de Consultoria e Projecto de Engenharia e a 
Indústria Ferroviária

Desde o inicio da década de 90 

Para adquirir novas competências - em 
especial nos sistemas ferroviários - e 
assim complementar a sua experiência em 
projectos de construção civil as empresas 
portuguesas estabeleceram parcerias e 
Consórcios, com empresas internacionais, 
nomeadamente Inglesas, alemãs e 
francesas.

Como consequência, Portugal passou a 
dispor de Empresas de Engenharia com 
competências próprias no projecto de 
linhas ferroviárias convencionais.



Desafio do Projecto da Alta Velocidade

Necessidade de dispor de competências para

• os estudos e projectos de Engenharia
• a avaliação ambiental
• a avaliação económica e financeira
• os estudos de mercado
• as avaliações estratégicas do impacto de um Projecto de 

Alta Velocidade Ferroviária
• os estudos de operação e manutenção
• a definição de modelos de negócio
• a definição de modelos de contratação



Alta Velocidade Portuguesa
Estado de implementação do Projecto

Lançamento de 5 concursos públicos internacionais para o 
projecto, construção, financiamento e operação de infra-estruturas, 
tendo como base:

• Estudos Prévios
• Declarações de Impacte Ambiental

Naturalmente suportados, por avaliações económicas, 
financeiras, de modelo de negócio e sua rentabilidade feitas 
pelo concedente a fim de assegurar a viabilidade da parceria 
público-privada, nomeadamente através de uma adequada 
gestão e partilha de riscos.



Alta Velocidade Portuguesa
Estado de implementação do Projecto

As empresas, através de estratégias próprias 
de parceria, têm vindo, desde 2001 a prestar 
Serviços à RAVE.
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Informação obtida 
no mapa de 
contratos e 
protocolos do 
Relatório e Contas 
de 2007 da RAVE

Contratos da Rave com empresas portuguesas, isoladas ou em parceria, 
estabelecidos até ao fim de 2007

Estudos e Projectos de Engenharia e Ambiente

Estudos de Procura e de Mercado

Avaliação Económica, Jurídica e Financeira

59

12

21

Tipo de Estudo Número de Contratos

Laboratório Nacional de Engenharia Civil     Instituto Superior Técnico

Instituto da Construção     Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto      Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa    

Universidade de Évora     Universidade Católica Portuguesa    

Universidade Nova de Lisboa     Universidade de Aveiro

Instituições de Ensino e Investigação também contratadas

92 Trabalhos contratados a empresas portuguesas



Alta Velocidade Portuguesa

Durante a concretização do Empreendimento as Empresas 
nacionais de Consultoria e Projecto de Engenharia, irão 
trabalhar intensamente com os grupos concorrentes na 
preparação das suas propostas e, posteriormente, com as 
concessionárias, na realização de:

• Projecto de Execução e Acompanhamento de Obras
• Gestão ambiental
• Fiscalização e controlo de qualidade das obras



Voltando ao conceito de “Cluster”

Com a implementação do Projecto de Alta Velocidade 
Ferroviária Portuguesa, seguramente haverá

“um conjunto de empresas, relacionadas entre si, que 
desenvolveram competências específicas, formando um polo 
produtivo especializado”.

Para que estejamos perante um “Cluster”, faltará saber se 
teremos conseguido “vantagens competitivas”



Voltando ao conceito de “Cluster”

Para tal, torna-se necessária a promoção de imagem da fileira, 
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constrói Alta Velocidade Ferroviária. 

Para tal, julgamos necessário ter como objectivo a divulgação 
do nosso Projecto 
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• Promover a visita de estudo e conhecimento do nosso Projecto 
por especialistas estrangeiros

• Conferências e Seminários Internacionais

Voltando ao conceito de “Cluster”

Para tal, torna-se necessário desde a promoção de imagem de 
fileira da Alta Velocidade Ferroviária Portuguesa, aparecendo 
Portugal como um País que, entre muitas outras coisas, 
planeia e constrói Alta Velocidade Ferroviária. 

Para tal, julgamos necessário definir num programa de 
divulgação do nosso projecto

• Publicação de artigos e anúncios em revistas internacionais da 
especialidade

• Ampliar e reforçar a divulgação de revistas de especialidade   
portuguesas, (mas com edição também em língua inglesa)



Conclusões

Essa imagem da fileira da Alta Velocidade Ferroviária 
Portuguesa, será o primeiro cartão de visita das empresas 
nacionais e que ajudará ao sucesso de iniciativas 
empresariais no exterior.

Este é um desafio para todos.

Se tivermos sucesso, então poderemos falar de um “Cluster”.



Porto, 30 de Junho de 2008

Fechar


