A Engenharia Portuguesa no Mundo
Internacionalização e Exportação

CARLOS MATIAS RAMOS, Bastonário da Ordem dos Engenheiros

Começo por citar um texto da autoria do Eng. Ezequiel de Campos, que
consta do livro Para a Ressurreição de Lázaro, datado de 1931:

“Para a salvação da crise portuguesa é preciso:
a) Produzir, em bom rendimento de trabalho, muitas coisas que nos têm
faltado e que temos importado, especialmente para aquelas para que
o nosso território tem aptidões; preferir estes produtos para nosso
uso; e simultaneamente aumentar a exportação;
b) Reduzir os gastos escusáveis; fazer poupanças: empregar essas
poupanças em elementos de trabalho útil”.
Em suma: O diagnóstico apresentado em 1931 mantém-se atual, sendo
necessário refletir sobre o porquê desta situação.
É evidente que o atual estádio de desenvolvimento socioeconómico do nosso
País não tem nada a ver com o que se verificava nessa época. O que está em
causa é tentar perceber o porquê de termos perdido competitividade nos
últimos anos e como devemos proceder para inverter a situação na lógica de
reativar o crescimento.
Ou seja, como enfrentar o grande desafio de mobilizar a retoma do
crescimento e estabelecer os fatores dinamizadores dessa retoma.
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Não há fórmula mágica, sendo, no entanto, consensual e várias vezes
repetido, que só será possível essa retoma com mudanças estruturais
que conduzam:
à melhoria da atratividade para a atividade empresarial;
ao aumento de robustez das nossas empresas, baseado no
crescimento da sua competitividade, orientado para a obtenção de
mais-valias diferenciadoras que nos permitam produzir mais e
melhor, o que implica o estímulo à incorporação nos bens e
serviços de uma elevada componente tecnológica.
Essas mudanças têm de ter como determinante a incorporação da
internacionalização da nossa economia. Daí a relevância que foi dada ao
Dia da Engenharia 2012, promovido pela Ordem dos Engenheiros no
âmbito da Tektónica – Feira Internacional de Construção e Obras
Públicas,

sob

o

título:

“A

Engenharia

Portuguesa
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Mundo:

Internacionalização e Exportação".

Uma crise económica impõe novas abordagens, novas ideias, novas
soluções de sobrevivência, e quem melhor providenciar estas soluções
mais sucesso terá.
A mudança pressupõe o reconhecimento de que existe um problema.
Todos temos consciência do problema, falta-nos definir soluções para a
efetiva mudança.
Refiro, a propósito, uma bem conhecida tese elaborada por Charles
Darwin e que passo a citar: Não é a mais forte das espécies que
sobreviverá, nem a mais inteligente, é a que melhor se adaptar à
mudança.
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No Mundo moderno, associado ao Século XXI, as empresas que
sobreviverão não são as que apenas têm a preocupação de se adaptar à
mudança, mas as que conseguirem antecipar a mudança.
Confiar no mercado como base da resolução do problema é evitar a
mudança.
O mercado não pode dar mais do que lá se põe. O mercado é um
confronto de expectativas sobre benefícios imediatos, ou de curto prazo,
nada mais. Tudo o que tem que ver com mudança estrutural, horizonte
de longo prazo, valores culturais, ele ignora.

A retoma do crescimento tem que assentar na exportação de atividades
pouco intensivas em capital e muito intensivas em competências e
conhecimento, sempre em evolução. Tem que assentar numa nova vaga
exportadora e não apenas no aumento das exportações.
Refiro, a propósito, o Programa apresentado pela AICEP em Outubro de
2010, intitulado “Internacionalizar para crescer”, que tinha por objetivo
mobilizar as empresas para um processo de internacionalização que
potenciasse, por um lado, o aumento das exportações e a diversificação
de mercados de destino dos produtos e serviços; e, por outro, o
aumento dos fluxos de investimento direto estrangeiro.
Sendo

o

mercado

sustentabilidade
internacionalização

interno

das

reconhecidamente

empresas

assumem-se

insuficiente

portuguesas,
como

um

dos

a

para

exportação
caminhos

a
e

mais

relevantes para atenuar o impacte da política de austeridade na
evolução da economia nacional.
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A solução para a crise passa, portanto, por uma política de ajustamento
estrutural que tenha em conta a procura de novos mercados e a
consolidação dos existentes. Essa procura terá de ser fortemente
baseada na mobilização das empresas para a exportação e para a sua
internacionalização, isto é, vocacionadas para a produção de bens
transacionáveis, por forma a aumentar as exportações.
Salienta-se que se tem verificado um crescimento das exportações,
atingindo neste momento, em valor, cerca de 80% das importações. Há
que ter, no entanto, em conta que esta situação está associada à
redução do consumo interno.
No ano de 2011, as saídas e as entradas de bens registaram aumentos
de, respetivamente, 15,1% e 1,1% face ao ano anterior. O saldo das
transações comerciais de bens com o exterior registou uma melhoria.
No entanto, em termos do PIB, o peso das exportações é ainda de valor
bastante inferior ao desejável, já que atinge apenas cerca de 35% do
PIB. A balança comercial de bens permaneceu em 2011 deficitária, no
montante de 15 343,9 milhões de euros.
No que se refere à internacionalização das empresas, há que ter em
conta os seguintes aspetos essenciais:
a) em relação às empresas:
 procura de setores da economia internacional que estejam a
crescer e onde as empresas possam ter vantagens competitivas;
 garantia de competências essenciais construídas sobre bases de
conhecimento;
 definição
de
uma
(empreendedorismo);

cultura

organizacional
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 estabelecimento de lideranças visionárias abertas a novas ideias
(inovação);
 criação de uma estrutura dando relevância a redes de
relacionamento, seja intraorganizacional, seja por meio de alianças
estratégicas;
 definição de parcerias estratégicas – conceito de “ser uma empresa
local no mercado onde se desloca” - adoção do ditado popular “Em
Roma sê Romano”;

b) Em relação a apoios às empresas:
 estabelecer linhas de crédito ajustadas a objetivos claros de
estratégias para as atividades potenciadoras de exportação (de
que é exemplo positivo o programa COMPETE com uma dotação
financeira de 190 milhões de euros);
 garantir uma política diplomática com componente económica
(garantir eficácia aos instrumentos de diplomacia económica).
Estes fatores assumem uma importância determinante para garantir o
sucesso da internacionalização e, consequentemente, das exportações.
As políticas estabelecidas no quadro das orientações da UE2020 e as
declarações recentes de primeiros-ministros em cimeiras europeias, têm
elegido

como

prioritária

a

valorização

dos

principais

clusters

empresariais de cada Estado, o que exige programas proativos e
especializados de avanço e inovação nas Engenharias e nas Tecnologias,
a fim de se poderem atingir mais-valias competitivas essenciais ao
crescimento.
Só com empresas inovadoras e dispondo de técnicos mais qualificados e
eticamente responsáveis e responsabilizáveis é que teremos empresas
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mais competitivas e uma maior probabilidade de sucesso nos mercados
internacionais.
A inovação passa também pela preparação de profissionais para
empregos que ainda não existem, uso de tecnologias que ainda não
foram inventadas, solução de problemas que ainda nem sabemos que
são problemas.
A atribuição de incentivos às empresas que apostam na inovação é, por
isso, um fator de crescimento para o qual o Estado deve canalizar a sua
atenção.
Cabe ao Estado desenvolver uma política continuada de articulação
entre as instituições de investigação e as empresas e estimular nas
empresas a investigação, contribuindo para o lançamento de novos
produtos

desejados

pelos

mercados.

Trata-se

de

estimular

uma

estratégia que vá da fase de processo/produção para a fase da
engenharia do produto/concepção.
A inovação envolve investimentos geralmente avultados. O capital de
risco, sobretudo de semente e start-up, surge como a forma de
financiamento mais ajustada neste domínio.
A competitividade do tecido produtivo foi fortemente afetada nos
últimos anos.
O tecido económico necessita, por isso, de estímulos que passam pela
reconfiguração do sistema fiscal, por incentivos às novas empresas
exportadoras e pela concretização de medidas que conduzam à redução
dos custos de produção e de exportação e pela conectividade, bem
como dos custos de contexto associados a dificuldades de natureza
jurídica, processual e burocrática.
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Outro aspeto relevante para aumentar a competitividade das nossas
empresas exportadoras é a conectividade, dado que cria condições
para uma maior e melhor integração no mercado global.
Este aspeto assume particular relevância dada a posição geográfica do
País, periférico em relação à Europa, mas com vocação para constituir
uma plataforma entre a Europa e o resto do mundo. A sua vocação
estratégica impõe, por isso, o estímulo à valorização dos sistemas de
transportes, dedicando especial atenção ao transporte de mercadorias e
às plataformas logísticas.
Constitui, assim, como fator determinante para as exportações a aposta
em infra-estruturas modernas e ajustadas à evolução dos mercados, por
forma a captar novas rotas, designadamente as com origem e destino
nos países com economias emergentes.
Esta aposta passa pela gestão concertada dessas infraestruturas, com
relevância para os portos e os aeroportos, que tenha em conta uma
estratégia comum e de eventual especialização face aos mercados e
produtos, e de um sistema ferroviário que possibilite uma adequada
ligação às redes europeias, ganhando com isso uma conectividade
internacional que se tornará num fator adicional de competitividade do
País, permitindo reforçar o papel de plataforma de trânsito e integração.
Outro fator determinante tem a ver com a garantia de estabilidade das
políticas

que

podem

condicionar

o

desempenho

das

empresas

portuguesas.
A frequente alteração de estratégias nos regimes regulatório e fiscal e
das orientações constantes nos planos de desenvolvimento que, se
considerados estratégicos, devem ser estáveis e enquadradores de
políticas de continuidade, no que é essencial e consensual para o País,
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bem como de projetos aprovados, que posteriormente sofrem profundas
alterações com mudança de governo, são fatores de instabilidade que
podem desmobilizar eventuais investidores.
As políticas fundamentais para o crescimento, uma vez adotadas e
consagradas em planos de desenvolvimento estratégico, não podem
sofrer alterações dos princípios gerais sempre que mudam os governos.
A

instabilidade

nos

processos

de

decisão

cria

instabilidade

nos

investidores e, consequentemente, afeta o setor empresarial.
Por

último,

saliento

que

a

internacionalização

de

empresas

de

Construção Civil, além desta se apresentar indispensável para a sua
“sanidade económica”, é igualmente fundamental como ponte para a
internacionalização de outras empresas associadas ao ramo.
O setor da construção tem, neste momento, um peso significativo na
internacionalização

das

empresas

portuguesas.

Isto

deve-se,

em

primeiro lugar, ao facto de ser um ramo que mobiliza todo um leque de
especialidades muito variado e, por outro lado, pelo facto de se tratar de
uma área com muita tradição em Portugal.
A qualidade da engenharia e da construção não é, portanto, um factor
que condicione ou limite a internacionalização. O seu prestígio vai alémfronteiras, com o reconhecimento da nossa capacidade tanto na fileira
da engenharia associada ao projecto, como na de investigação.
Assim ela seja devidamente reconhecida no nosso País.

Lisboa, 11 de maio de 2012
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