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SUMÁRIO EXECUTIVO

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

tecnológico, inovação e emprego qualificado.

Esse movimento começou nos EUA favorecido pela revolução energética americana do “shale gas” que trouxe preços do gás

natural e da energia eléctrica muito competitivos.

Infelizmente, a reindustrialização enfrenta grandes dificuldades na Europa e em Portugal em que a política energética é
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apenas um subproduto da política ambiental irrealista e destruidora de empregos. A Europa e o Japão são os blocos

económicos com preços de energia mais elevados.

Se no passado, a Europa foi sujeita a uma deslocalização industrial para os países emergentes pelo preço do factor

trabalho, hoje sofre essa ameaça para os EUA pelos preços da energia, a qual se estende também à deslocalização para

outros países não sujeitos às rigorosas regras da UE.

É preciso perceber que a desindustrialização europeia é uma causa determinante da sua anemia de crescimento

económico. O problema europeu não é apenas o problema das dívidas soberanas dos países periféricos.

Sem indústria (e sem serviços ligados aos sector industrial), a economia perde a sua capacidade de inovação e não

consegue criar empregos qualificados, nem superar os choques, quaisquer que eles sejam.
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SUMÁRIO EXECUTIVO (cont.)

O conceito de reindustrialização desenvolveu-se  nos últimos anos nos Estados Unidos, onde depois de um processo de 

desindustrialização de cerca de trinta anos, se concebeu a ideia de um retorno à indústria, mas a uma indústria de novo 

tipo. De uma forma simplificada trata-se de uma indústria que utiliza ao máximo as tecnologias da informação , 

comunicação e localização (TICLs) mais avançadas e a robótica para desenhar, projectar e produzir produtos a partir da 

recolha das necessidades e dos gostos dos clientes, produtos em certos casos produzidos em pequenas quantidades, ou até 
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individualmente, para serem entregues aos clientes directamente, depois de uma encomenda personalizada e sem custos 

de armazenamento. 

Este conceito baseia-se no facto de hoje, utilizando os sistemas digitais integrados de desenho, projecto, prototipagem, 

fabrico de componentes, montagens e embalagens, os produtos poderem ser planeados e executadas com um mínimo de 

intervenção humana. O que permite oferecer no mercado, sem aumento de custo, uma vasta gama de produtos 

perfeitamente adaptados a cada cliente individual.



O CONCEITO DE REINDUSTRIALIZAÇÃO E A POLÍTICA INDUSTRIAL PARA O SÉCULO XXI
O caso português

SUMÁRIO EXECUTIVO (cont.)

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

considerados mais avançados. A indústria de confecção, os sectores do calçado, cerâmica, vidro, mobiliário, 

metalomecânica, ou quaisquer outros, são bons exemplos.

Neste contexto, o conceito de reindustrialização em Portugal não se pode confundir com a retorno à indústria do passado 

mas sim associada ao conceito da Nova Fábrica do Futuro baseada numa política industrial centrada em indústrias a operar 

em mercados internacionais abertos e concorrenciais, com empresas e instituições de I&DT de topo a nível mundial que 
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em mercados internacionais abertos e concorrenciais, com empresas e instituições de I&DT de topo a nível mundial que 

operem num quadro de previsibilidade legislativa.

Neste contexto é importante referir o conceito da Nova Fábrica do Futuro e de empresas gazela:

- Empresas de produtos manufacturados e de serviços destinada a criar soluções com alto valor acrescentado baseadas em:

• Forte competências em inovação e design;

• Forte incorporação das TICLs

• Orientação para o cliente e para o marketing, com forte potencial de crescimento;

• Uso de tecnologias energéticas e de materiais eficientes;

• Capital humano criativo e qualificado com o consequente reforço do capital social.
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SUMÁRIO EXECUTIVO (cont.)

Em Portugal, a agricultura e a indústria representavam em meados dos anos 90 quase 30% do PIB. Hoje representam

apenas 16%! Neste contexto, é imperativa uma nova Política Industrial centrada na competitividade das empresas e que

desse modo possa assegurar um crescimento sustentado das exportações.

Reindustrializar não significa pois voltar a modelos do passado assentes na mão de obra barata mas sim aderir ao modelo

da economia do conhecimento, injectando conhecimento e engenheiros nas empresas em articulação com as
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Universidades , os Politecnicos e o Sistema da Ciência e Tecnologia, Reindustrialização nos nossos dias não é apenas a

manufactura mas sim a produção de todos os bens e serviços transacionáveis que conseguirmos não só exportar mas em

que também conseguimos reduzir em mercado aberto e concorrencial as importações através da produção nacional.

Reindustrialização significará pois a ênfase na realocação dos recursos para a produção de bens e serviços transacionáveis

nos sectores primário, secundário e de serviços com muito maior valor acrescentado nacional, integrando as tecnologias

horizontais facilitadoras da competitividade (KET – “key enabling techonolgies”), avançando para clusters mais

desenvolvidos e promovendo a inovação radical e incremental dos nossos produtos e processos produtivos.
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SUMÁRIO EXECUTIVO (cont.)

Precisamos então de políticas do lado da oferta (“supplyside”) e duma política industrial que melhora o ambiente de

negócios e que contribua para estruturar a economia dos sectores, das actividades, das tecnologias e dos serviços que

oferecem melhores perspectivas para o crescimento económico e para o nosso bem estar.

A nova política industrial visará não só colmatar as falhas de mercado mas também as chamadas falhas dos sistemas no

que toca à inovação, mudança tecnológica e sistemas de financiamentos, antecipando / induzindo novos mercados com
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elevado potencial de crescimento,

A nova política industrial para Portugal não será a de selecionar vencedores mas uma política pública que corrige os efeitos

adversos das falhas de mercado e das falhas do sistema, ajudando a criar um ambiente microeconómico favorável à

reindustrialização e à competitividade das empresas.

O mercado e os poderes públicos devem ser vistos como complementares trabalhando em conjunto, desenhando um

sistema económico no qual governo e mercados interagem construtivamente num quadro de estrita paridade de

tratamento entre as entidades publicas e privadas.
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SUMÁRIO EXECUTIVO (cont.)

Neste contexto, como instrumento desta nova política industrial tendente a implementar este conceito de

reindustrialização para o nosso país, a CIP – Confederação Empresarial de Portugal propõe um Novo Programa de

Desenvolvimento da Industria e dos Bens Transaccionáveis – uma espécie de PEDIP para o século XXI – com um conjunto

de medidas de curto, médio e longo prazo, usando as adequadas políticas públicas (designadamente ao nível da

clusterização, da Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, do Financiamento, da Fiscalidade, da Energia e em
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geral da redução dos custos de contexto) tendo como principal fonte de financiamento os Fundos Comunitários do

Programa Portugal 2020 e ainda os Programas Europeus Horizonte 2020, Cosme e o Connecting Europe Facility (CEF).

Este é apenas o inicio do caminho proposto pela CIP e o Conselho de Industria vai continuar a trabalhar na próxima

legislatura, no sentido de monitorar a execução das nossas propostas exercendo uma verdadeira “accountability” sobre o

governo e os podere públicos.

Em síntese, chamamos a atenção do próximo governo de que precisamos dum verdadeiro “Compromisso Nacional para a

Reindustrialização e Competitividade”, única forma de criar riqueza e empregos de qualidade, sustentáveis no tempo,

que reforce e diversifique a nossa oferta de bens e serviços transaccionáveis.
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I – O CONCEITO DE REINDUSTRIALIZAÇÃO PARA O SÉCULO XXI

O Ocidente – EUA e Europa - parecia ter perdido a indústria para a China mas nos EUA começa-se a sentir que a 

deslocalização industrial para a China e para outros países emergentes foi longe de mais.

Com efeito começa-se a perceber que: há uma ligação entre produção industrial, desenvolvimento tecnológico , inovação e 

o emprego qualificado.
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o emprego qualificado.

Numa altura em que o “time-to-market” é essencial, separar a I&DT e o desenvolvimento da produção não fará grande 

sentido.

A partir dos anos 80 do século passado, o poder nas empresas passou dos responsáveis pela produção para os financeiros, 

que serviriam como agentes dos mercados financeiros com terríveis pressões para os retornos de curto prazo.
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Os financeiros viram então a actividade de produção apenas como um centro de custos e daí a tendência para o outsourcing e o 

offshoring, pondo em causa a capacidade para inovar pois não consideravam a produção industrial parte dum sistema de inovação. A 

ideia era de  fazer uma empresa sem fábricas, constituída só por activos intangíveis. Como tal, a empresa era “asset light” (a 

manufactura implica capex elevados) e como tal a rendibilidade do investimento (ROCE) era elevada e sobretudo imediata (pois o 

investimento em fábricas tem retorno mais longo!) 

Tudo isto está a ser posto em causa nos EUA e esperamos bem que esta discussão chegue à Europa, onde até agora apenas a 
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Alemanha parecia contrariar este modelo de desindustrialização. Neste contexto, esperamos que as iniciativas tomadas no 

Conselho da Competitividade da EU, sob o o tema da Reindustrialziação, se traduzam numa efectiva reconfiguração qualitativa e 

extensiva do panorama industrial europeu.

É imperioso que outros países europeus reforcem este “come-back” para a reindustrialização.

Se se perceber que é nos empregos industriais que se gera maior valor acrescentado e que os serviços estão intimamente ligados à 

actividade industrial, percebe-se que a desindustrialização europeia é uma causa determinante do seu impasse económico e da 

“malaise” europeia.
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A União Europeia, que representava mais de 30% do output mundial da industria transformadora em 2000, representa hoje menos de 

20%. Embora ainda sejamos uma importante potência industrial, temos registado um declínio constante neste século, em contraponto 

com a emergência de novos potenciais industriais como a China e a Coreia do Sul, e arriscamo-nos agora a assistir também a 

deslocalizações industriais e empresariais para os EUA, graças à revolução energética americana. Anteriormente, houve 

deslocalizações industriais para os países emergentes por razões salariais. Agora, será para os EUA por razões de custo de energia e, 

também, para outros países não sujeitos às rigorosas regras da UE. A Europa e o Japão são os blocos económicos com custos mais 

elevados de energia.
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É evidente que enquanto não se resolverem ou pelo menos não se chegar a um consenso sobre os actuais problemas de 

sustentabilidade da zona euro, a reindustrialização não será uma primeira prioridade dos dirigentes europeus…

É então obviamente necessário continuar o saneamento das finanças públicas, reduzindo os défices públicos e assegurando a 

sustentabilidade das finanças públicas e reforçar a governação económica e financeira da zona euro mas também é necessário uma nova 

estratégia de crescimento que consiste em apostar na indústria porque esta é a base para recuperar o crescimento e a criação de 

emprego. Sem industria (e sem serviços ligados ao sector industrial), a economia perde a sua capacidade de inovação e não consegue 

criar empregos qualificados.
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A REINDUSTRIALIZAÇÇÃO DA EUROPA

Falamos hoje numa reindustrialização da Europa:

▪ com focagem em actividades de alto valor acrescentado

▪ com crescente ligação entre manufactura e serviços, inovando não apenas na manufactura mas também nos serviços

▪ com o reposicionamento da indústria europeia e em particular das PME’s nas cadeias de valor global

▪ com personalização da oferta

▪ com o nascimento, graças à impressão 3D, duma nova manufactura distribuída (manufactura aditiva, “consumer design”, 
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▪ com o nascimento, graças à impressão 3D, duma nova manufactura distribuída (manufactura aditiva, “consumer design”, 

manufactura localizada)

▪ com a identificação de “clusters” no seu sentido mais amplo, pois têm de integrar também o sector terciário e, em muitos 

deles, o sector primário, de forma a garantir a coerência que se traduzirá na capacidade da economia capturar a maioria dos 

efeitos indirectos que resultam dessa estratégia.

▪ com a introdução das tecnologias facilitadoras horizontais (KET’s - “Key enabling technologies”):  micro electrónica e nano 

electrónica, nanotecnologia , fotónica, materiais avançados, biotecnologia industrial e tecnologias de fabrico avançado.

▪ Com o conceito de inovação aberta, paradigma que assume que uma empresa  pode e deve usar ideias exteriores e 

caminhos internos e externos para  o mercado, à medida que procura avançar com a sua tecnologia.
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RESHORING AND NEARSHORING?

Após décadas de outsourcing e offshoring temos agora, a partir do momento que se percebeu que o modelo de offshoring foi 

em termos geográficos demasiado longo, a possibilidade de voltar a ligar a concepção, engenharia e desenvolvimento à 

produção no mesmo sitio (reshoring) ou de fazer o outsourcing para regiões mais próximos (nearshoring).

As cadeias de valor globais (Global Value Chain – GVC) estão ligadas à importancia das trocas de bens intermédios para 
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As cadeias de valor globais (Global Value Chain – GVC) estão ligadas à importancia das trocas de bens intermédios para 

novos processamentos, facilitando o offshoring e o nearshoring na fabricação e montagem de partes dum produto global.

No âmbito da integração nas cadeias de valor globais o nosso país é um obvio candidato a estratégias de nearshoring, 

devendo as nossas PME’s integrar-se nas cadeias de valor globais das multinacionais e grandes empresas globais.
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II – O CONCEITO DE POLÍTICA INDUSTRIAL: AS POLÍTICAS DE I&DT E INOVAÇÃO, ECONOMIA DO CONHECIMENTO 

E CLUSTERIZAÇÃO

Existe hoje em dia nas nossas sociedades:

- Uma procura de medidas para estimular o emprego e o crescimento económico em resposta à crise

- Uma preocupação sobre os desequilíbrios estruturais bem reflectidos nas dividas pública e externa e nas altas taxas de 

desemprego
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- Uma constatação dos efeitos perversos das falhas de mercado em termos de afectação de recursos geradores de 

crescimento e de combate à desigualdades sociais

- O desafio posto pelos países emergentes

- Uma preocupação política com os resgates do sistema financeiro pelos contribuintes

- A constatação de que o processo de reindustrialização europeu está refém das políticas energéticas europeias vitimas de 

fundamentalismo ambiental
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A desindustrialização tem sido a consequência lógica dum enquadramento institucional e organizacional que é um 

obstáculo à inovação e ao crescimento, levando à falta de empenhamento a prazo de todos os accionistas e stake holders

das empresas

Política industrial será uma política pública que tenta melhorar o ambiente dos negócios  e que contribue para optimizar a 

estrutura da economia, dos sectores das actividades e dos serviços que se espera oferecerem melhores perspectivas para o 

crescimento económico e para o bem estar social do que ocorreria na ausência de tal intervenção. 

A justificação clássica para a politica industrial era de colmatar as falhas de mercado, através do fornecimento de bens 
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A justificação clássica para a politica industrial era de colmatar as falhas de mercado, através do fornecimento de bens 

públicos, ou do apoio a sectores ou actividades 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 apoios a projectos de I&DT e Inovação 

e de formação profissional).

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

Enquanto que noas concepções antigas e ultrapassadas de política industrial a ideia era de selecionar os vencedores (picking

winners”), a nova terminologia é mais a de fazer apostas e escolher trajectórias (“choosing races and placing bets” – Hughes, 

2012)



O CONCEITO DE REINDUSTRIALIZAÇÃO E A POLÍTICA INDUSTRIAL PARA O SÉCULO XXI
O caso português

A política industrial para o sec XXI é uma política circular ,no sentido que, ao ser centrada na competitividade e possuir 

uma vocação cosmopolita, gera uma interface virtuosa com todas as demais politicas públicas, internalizando as regras de 

uma concorrência não falseada, proporcionando os equilíbrios dinâmicos com tudo o que é inovador, e possuindo um 

elevado potencial de crescimento económico e de emprego.

Temos nesse conceito e sujeito a debate os seguintes tópicos:

Objectivo: Industrialização, produtividade, crescimento, emprego, bem estar social, distribuição.
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Objectivo: Industrialização, produtividade, crescimento, emprego, bem estar social, distribuição.

Alvos: Sectores, tecnologias, segmentos das cadeias de valor, empresas ou clusters 

Racional: Teoria económica que justifica intervenção do Estado na economia e portanto Política industrial (falhas de mercado, 

falhas de sistema, “capacity bulding”)

Orientação: A politica industrial deve ser horizontal / funcional

Tem alvos estratégicos ou responde a pressões de mercado? É limitada no tempo ou tem uma intervenção no longo prazo? 

Trabalha na base das vantagens comparativas ou deve explorar outras áreas, apostando por exemplo na “learning society” e 

tirando partido das suas externalidades positivas?

Domínio:  Mercado de produto ou mercado de factores de produção – trabalho, capital, terra e tecnologia?

Papel da política industrial no desenvolvimento ou na facilitação da coordenação ou de criação de novas redes?
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Numa visão moderna, a politica industrial não é seleccionar os vencedores mas sim uma politica pública que corrija os 

efeitos adversos das falhas de mercado e das falhas de sistema, ajudando a criar um ambiente microeconómico favorável à 

reindustrialização.

Neste contexto, devemos ver os mercado 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  actuava como principal, desenhando incentivos e apoios para o “agente” 

que era o sector privado, Num contexto moderno, deverá haver uma cooperação estratégica e coordenação entre o governo 
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que era o sector privado, Num contexto moderno, deverá haver uma cooperação estratégica e coordenação entre o governo 

e o sector privado, sendo a politica industrial embebida no sector privado (embeddeness – Rodrik, 2006) 

Neste contexto, o objectivo duma política industrial soft é desenvolver caminhos para que governos e empresas trabalhem 

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 a 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.
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Como instrumento duma nova política industrial favorável à criação dum ecossistema propício à reindustrialização temos 

então, entre outros:

I - Políticas de I&DT 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

Investigação – gasta-se dinheiro (investe-se) para criar conhecimento
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Investigação – gasta-se dinheiro (investe-se) para criar conhecimento

Inovação (business driven) – utiliza-se o conhecimento adquirido para criar valor, num contexto de mudança económica e 

social

O nosso pais já evoluiu muito no domínio da base cientifica a tecnológica e da produção de conhecimento.

O que está em causa agora é ligar a produção de conhecimento às empresas por forma a dinamizar a inovação em que 

ainda estamos claramente atrasado e que é fundamental para as empresas agarrarem a knowledge-based-economy. 

Há então necessidade de uma disrupção violenta na forma de funcionamento das universidades, com professores fora da 

carreira académica!



O CONCEITO DE REINDUSTRIALIZAÇÃO E A POLÍTICA INDUSTRIAL PARA O SÉCULO XXI
O caso português

Como dizia Porter já em 1992:

Portugal está “stuck in the middle”, entalado entre os países e regiões de conhecimento e as que competem através 

dos salários baixos.

Por mais baixos que sejam os nossos salários, haverá sempre na economia global países e regiões com salários  mais 

baixos que os nossos pelo que este não é o caminho para a nossa economia!
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baixos que os nossos pelo que este não é o caminho para a nossa economia!

II - Política de compras públicas orientada para a inovação (é preciso alterar o código de compras públicas em vigor)

III - Intervenções públicas para cobrir falhas de sistema no financiamento  às PME’s e às start-ups tecnológicas 

IV - Políticas regionais de gestão do território e de clusterização
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III - O CASO PORTUGUÊS A APOSTA NOS BENS E SERVIÇOS TRANSACCIONÁVEIS E SUGESTÕES PARA O PROCESSO 

DE REINDUSTRIALIZAÇÃO

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!
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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. 

Em meados dos anos 90, a agricultura e a indústria representavam quase 30% do PIB. Hoje representam apenas 16%.

Há que voltar a pensar de novo nas actividades produtivas, reindustrializando o país! Mas reindustrializar o país não 

significa voltar a modelos do passado, assentes na mão-de-obra barata, mas sim aderir ao modelo de economia do 

conhecimento, injectando conhecimento e engenheiros nas nossas empresas!

Há que combater a fuga dos jovens que saem do 12º ano para cursos meramente livrescos.
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Reindustrialização nos dias de hoje deve ser um conceito mais lato. Não é apenas a manufactura mas sim todos os bens e 

serviços transacionáveis que conseguimos não só exportar mas em que também conseguimos reduzir em mercado aberto e 

concorrencial as importações através da produção nacional!

Temos que aproveitar a nossa flexibilidade evoluindo para produtos individualizados e pequenas series, 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 
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Portugal terá grande dificuldade em competir com grandes economias massificadas em produtos pouco valorizados e tem 

que usar a flexibilidade da sua mão–obra para aproveitar rapidamente as oportunidades.

Mas há outros sectores, que não os tradicionais, em que temos grande potencial, como o agroalimentar e dos vinhos.

Temos que evoluir, como no caso dos moldes, para a concepção, engenharia e desenvolvimento de produtos e de sistemas 

complexos e para a prototipagem.

Tudo isto é naturalmente facilitado pelos actuais sistemas de informação que permitem processos industriais flexíveis e 

entregas rápidas das pequenas séries coisa que as grandes economias massificadas terão dificuldade em fazer.
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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 

Cientifica e Tecnológica e as Infraestruturas Tecnológicas criadas pelos Programas Ciência e PEDIP para apoio aos sectores 

industriais. Por outro lado, as nossas PME’s 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 das Redes Globais de Comunicação, através das TICLs e de uma Logística que permita a gestão eficiente 

Coordenador Eng. Luís Mira Amaral 25

da nossa inserção das Redes Globais de Comunicação, através das TICLs e de uma Logística que permita a gestão eficiente 

das Cadeias de Abastecimento (SCM)

Reindustrialização significará então a ênfase na realocação de recursos para a produção de bens e serviços transaccionáveis

(isto é competitivos em economia aberta quer na exportação quer na redução de importação) nos sectores primário, 

secundário e de serviços com muito maior valor acrescentado. 



O CONCEITO DE REINDUSTRIALIZAÇÃO E A POLÍTICA INDUSTRIAL PARA O SÉCULO XXI
O caso português

Teremos como temas chave:

1. Produtividade e custo dos factores (onde os problema da burocracia estatal e dos custos de energia são preocupantes…)

2. Será que o tamanho importa? (Relevância das empresas – dimensão, escala, exportações / internacionalização)

3. A qualidade da mão de obra

4. Localização e internacionalização: uma questão de geografia ou de geopolitica?

Não é só uma questão de exportação, é também o investimento e a transferência de know-how para os outros mercados

5. O papel do Estado
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5. O papel do Estado

O Estado não pode ser mitificado mas também não pode ser esquecido numa complementaridade e cumplicidade estratégica 

com as empresas.

6. Inovação nas empresas portuguesas: inovação incremental / inovação disruptiva

7. O valor social da industria
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A título de exemplo elencamos sugestões para o nosso processo de reindustrialização (que inclui a substituição competitiva 

da importação designadamente na agricultura e agro-industria)

- Na agricultura (intensificando fileiras de sucesso nos produtos hortícolas, frutas, vinho, azeite, cortiça, concentrado de 

tomate);

- Na pecuária (carne e produtos lácteos);

- Nas actividades ligadas ao mar (pesca, piscicultura e aquacultura, transformação do pescado e outras);
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- Na fileira da floresta (mobiliário, cortiça, pasta e papel etc.);

- Na industria transformadora em geral (vestuário, calçado, química, moldes e injecção de plásticos, evoluindo para um 

cluster de engenharia de produtos e de sistemas complexos e para a prototipagem rápida, indústria automóvel e 

aeronáutica e respectivos componentes, metalomecânica, têxteis técnicos, novos materiais e produtos compósitos, 

componentes para os veículos elétricos e híbridos e respectivos sistemas de carregamento…)

- Na construção de navios especializados com alto conteúdo tecnológico, na reparação naval e no desmantelamento de 

grandes navios, desafio para empresas metalúrgicas de reciclagem de sucatas e tratamento de residuos.
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- No sector extrativo (aproveitamento dos recursos geológicos, designadamente minerais metálicos, rochas ornamentais e

industriais)

- No sector energético (aproveitamento do potencial hídrico, solar (designadamente solar termico) e da biomassa e

softwares de gestão para gerir a intermitência das novas renováveis);

- Na construção, exportação de serviços e obra “taylor-made” com grande componente de engenharia

- No turismo (turismo residencial, turismo de golfe, turismo de negócios, turismo de saúde e bem estar);
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- Nas actividades de TICLs (Tecnologia, Informação, Comunicação e Localização) e crescendo na “cloud”;

- No sistema educativo, reforçando a oferta internacional das nossas escolas de engenharia e de gestão.

- Na mobilidade elétrica, aproveitando o cluster automóvel e a indústria das duas rodas para fornecer componentes para

veículos, sistemas de carregamento e respectivos softwares, atrair IDE de pequenos construtores de veículos elétricos

(SEV e LSV), converter veículos de motor térmico para veículos elétricos para aplicações especificas.



O CONCEITO DE REINDUSTRIALIZAÇÃO E A POLÍTICA INDUSTRIAL PARA O SÉCULO XXI
O caso português

IV - 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 (TICLs).

Este processo de reindustrialização, que será suportado financeiramente pelo Programa Portugal 2020, deve, ter em
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Este processo de reindustrialização, que será suportado financeiramente pelo Programa Portugal 2020, deve, ter em

consideração alguns aspectos 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 PMEs europeias) em que as

pequenas empresas que não têm estrutura para um processo autónomo, beneficiarão do incremento da sub-contratação

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 actual do parque industrial português, a inovação no processo é uma das áreas mais

críticas de actuação.

- As Infraestruturas Tecnológicas – Incubadoras, Centros Tecnológicos 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.
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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 atracção de Investimento

Estrangeiro 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 adopção de Métricas de Performance adequadas,

que permitam acompanhar a evolução do programa e a introdução das medidas correctivas necessárias.

É possível alterar o paradigma de pobreza e sub-desenvolvimento industrial e tecnológico do nosso país.

Mas exige ética, estudo, competência e persistência, ou seja, trabalho sério e árduo.
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É aqui que se jogam pois a competitividade externa, o crescimento e o emprego. É, então, essencial e impõe-se no pós-crise 

um novo programa de apoio focado nos bens e serviços transaccionáveis, com os seguintes eixos:

POLÍTICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: LIGAÇÕES UNIVERSIDADE/EMPRESAS (GT2), designadamente:

O nosso País já evoluiu muito no domínio da base científica e tecnológica e de produção de conhecimento. Importa agora 

injectá-lo nas empresas por forma a dinamizar a inovação empresarial:

1. Fomentando o agrupamento dos sectores industriais em clusters, levando ao adensamento das relações intra-industriais ,  
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1. Fomentando o agrupamento dos sectores industriais em clusters, levando ao adensamento das relações intra-industriais ,  

dinamizando  os “clusters” e pólos de competitividade, ligando universidades, institutos politécnicos e centros de 

investigação com empresas e respectivas associações nos vários sectores da indústria portuguesa.

O sistema de incentivos deve diferenciar os clusters tradicionais, com inovação incremental, dos clusters tecnológicos, com 

inovação radical, majorando estes últimos. [curto/médio prazo]

2. Revitalizando das infra-estruturas tecnológicas criadas pelo PEDIP, designadamente dos centros tecnológicos, com o 

apoio a novos institutos de novas tecnologias nos domínios da biotecnologia, nanotecnologia e tecnologias energéticas. 

[curto/médio prazo] 

3. Sistema de Incentivos Financeiros à Inovação e Investigação Industrialmente Orientada nas empresas, privilegiando as 

ligações às universidades e aos centros de conhecimento. [curto prazo] 
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4. Apoiando à criação de Núcleos de Inovação nas PME’s e de Centros do I&DT nos grupos económicos e empresas. As 

empresas que tenham estes núcleos e estes centros deverão fazer parte do Sistema Científico e Tecnológico Nacional (SCTN) 

em perfeita igualdade com as universidades e os centros de investigação no que toca aos apoios públicos. [curto prazo] 

5. Revitalizando dos Laboratórios do Estado das áreas industriais e agro-industriais, passando os seus investigadores a 

serem classificados em função das patentes criadas e do trabalho feito em ligação com as empresas. Trata-se de instituições 

que devem encurtar a distância entre investigação aplicada e industrialização dos produtos e serviços, devendo alterar-se o 

modelo de funcionamento para uma lógica de parceria público-privada em função dos interesses económicos e dos 

clusters.[curto/médio prazo] 
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clusters.[curto/médio prazo] 

6. Sistema de incentivos ao investimento inovador, englobando a logística, distribuição e racionalização energética e 

ambiental.. [curto/médio prazo]. 

7. Nos projectos de investigação e desenvolvimento tecnológico ligados a sectores e actividades com interesse para a 

economia portuguesa, o financiamento tem que passar a ser dado directamente às empresas ou a consórcios de empresas, 

recorrendo depois estas aos investigadores e às instituições do sistema cientifico e tecnológico nacional [curto/médio 

prazo]. 
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8. Alterando o estatuto do investigador e da carreira docente de forma a ganhar dinâmica e permeabilidade entre os dois sistemas de

investigação.

9. Alterando o modelo de carreira de investigador, ganhando dinâmica em função dos objetivos previamente definidos em

contratos-programa.

10. Definindo contratos-programa entre Instituições e clusters com objetivos definidos a atingir.

11. Alterando a lógica de financiamento das bolsas de doutoramento para um sistema conjunto proposto por

clusters/universidades/laboratórios do Estado.
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clusters/universidades/laboratórios do Estado.

Na mesma lógica e num nível mais abaixo, será necessário reorganizar e focar as escolas profissionais de acordo com as

necessidades definidas pelos clusters sobretudo numa lógica regional onde se inserem os principais operadores dos

mesmos.
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QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA E UM NOVO SISTEMA QUE FAÇA A GESTÃO DO BINÓMIO EDUCAÇÃO-FORMAÇÃO

Um dos recursos indispensáveis à reindustrialização são os recursos humanos em quantidade e qualidade adequedas.

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 factor critico para a nossa competitividade e não podem ser dissociados da 

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

continuado de adaptação às necessidades das empresas.
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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.
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A mão de obra portuguesa tem compensado os seus níveis de formação insatisfatórios através de elevados graus de motivação,

flexibilidade e capacidade e aprendizagem.

Há uma notória falta de quadros intermédios que têm de ser formados pelas empresas, obrigando-as a um nível de investimento

substancial e continuo na formação dos seus colaboradores.

O mesmo se começa a sentir a nível de engenheiros, onde a evolução socioeconómica dos último anos, para além da alteração

demográfica, trouxe uma clara redução nos candidatos aos cursos de caracter mais técnico, onde os conhecimentos de matemática e

física são determinantes.

Há cada vez mais necessidade de soft skills: capacidade de adaptação a novas realidades culturais, trabalho em equipa, novas
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competências no domínio da comunicação e do conhecimento de línguas estrangeiras (inglês, espanhol, alemão, francês, mandarim e

russo).

É, então, urgente adaptar o sistema educativo às necessidades da sociedade da informação e do conhecimento dado que aquele

responde, em geral, de forma muito lenta.

O SISTEMA EDUCATIVO DO FUTURO DEVE TER PRESENTE A NATUREZA DAS RELAÇÕES QUE DEVEM EXISTIR ENTRE O GOVERNO, AS

EMPRESAS E O ENSINO SUPERIOR. A INTERRELAÇÃO ENTRE ESTES ACTORES DEVE URGENTEMENTE SER REPENSADA NA SOCIEDADE DA

INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO (a que também se chama Economia do Conhecimento) E DAS COMPETÊNCIAS COMPETITIVAS.

Temos que gerir o binómio educação-formação profissional de forma continua por forma a que os nossos recursos humanos estejam

em permanência a ter skills de empregabilidade, ajustando-se continuamente às necessidades do mercado de trabalho e da empresa.
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12. Actuação 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 [médio prazo]

13. Reformulação dos Centros de Formação Protocolares de modo a formarem os talentos de que a indústria hoje necessita. A 

industria hoje já não tem o velho operário indiferenciado, mas sim Recursos Humanos técnicos e engenheiros qualificados! 

[médio prazo] 

14. Revitalização  das Escolas Tecnológicas lideradas pelo Ministério da Economia, funcionando em rede com as infra-estruturas

tecnológicas e as empresas industriais e não sob a alçada do sistema formal de ensino, como está a acontecer. [médio prazo]
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15. Integração a nível nacional do sistema de ensino técnico-profissional no modelo DUAL, estruturado, em combinação com o 

Ensino Superior e com os Clusters. 

O modelo de governação do sistema de ensino 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 co-financiador. [curto 

prazo]
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IMAGEM DA INDUSTRIA JUNTO DOS DECISORES, PROMOÇÃO DA INDUSTRIA NO ENSINO SUPERIOR E INSERÇÃO DE 

QUADROS NAS EMPRESAS

Para conseguir atrair para a industria talentos, capitais e apoios públicos, será necessário desfazer junto da opinião pública 

e das entidades com influencia económica em Portugal a má imagem que tem sido erradamente atribuida à actividade 

industrial. 

16. Lançamento de um Programa Ensino Superior -Indústria por forma a: 
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- Criar uma imagem positiva para a indústria portuguesa nos jovens do ensino superior e universitário; indústria, nos nossos 

dias, é criatividade, design, conhecimento, inovação e não manufactura massificada! 

- Dotar os cursos do ensino superior e universitário com os “skills” necessários à actividade industrial moderna.

[médio prazo] 

17. Lançar com as Universidades  e Politécnicos Portugueses e seus Institutos de Formação para Executivos um programa 

de acção-formação para introduzir jovens quadros nas empresas, com um apoio público transitório e sem as exigências 

“aparentemente” protectoras da actual legislação laboral. Tal levaria a que mantivesse a actual legislação para os que estão e 

se fizesse outra extremamente flexível para os jovens. Os jovens não querem a protecção "falsa" da legislação, querem 

oportunidades para mostrarem o que valem! [médio prazo] 
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INTERNACIONALIZAÇÃO, COMPETITIVIDADE E A PROMOÇÃO EXTERNA DE PORTUGAL (GT3 e GT6), designadamente: 

A única forma de fazermos progredir Portugal nos “rankings” de competitividade é trabalhar os fatores de 

competitividade de longo prazo, o que passa por:

- Emagrecimento do Estado e libertação do potencial privado, como demonstra a correlação estatística de 0,83 entre 

liberdade económica e competitividade (Heritage Foundation / IMD);

- Gestão estratégica das marcas País, empresas e produtos com projectos conjuntos de internacionalização, através de 
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Estratégias de Eficiência Colectiva e com o modelo alemão e japonês de house of brands (um estábulo de marcas – corporate

and product) em vez do branded house apenas da marca Portugal.

18. A AICEP dever ajustar-se à dinâmica de investimento e das exportações com um novo modelo sob uma estrutura público-

privada em que o modelo de negócio e as remunerações seja ligadas aos objectivos das exportações, como acontece no 

Reino Unido, criando uma nova AICEP em articulação com o IAPMEI.[médio prazo]

19. A AICEP deverá ser dotada de verbas adequadas  à promoção externa das empresas e marcas e ao investimento externo 

na logística e nos canais de distribuição, em consonância com a criação de valor na economia global. [curto prazo]
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O IDE E OS FATORES DE ATRATIVIDADE DO PAÍS – “DOING BUSINESS IN PORTUGAL” (GT5), designadamente:

A sua importância é incontestável e justifica-se pelo peso significativo no crescimento económico dos países que o recebem. 

Temos no país factores de atractividade e não atractividade. Temos economias de referência estratégicas para o  IDE –

Alemanha., EUA, Canadá e França 

20. Levar a cabo uma campanha sólida da imagem promocional de Portugal nos grande mercados que podem ser também 

grandes emissores de IDE para Portugal como os EUA, Canadá, Alemanha e França e facilitar reformas estruturais ao nível 
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de:

- Investimentos estruturantes;

- Instituições, criando dentro da AICEP, o Gabinete Único de Negociações de Investimentos Estruturantes.

- Fiscalidade e sistema legal;

- Qualificação. [curto prazo]

21. Dotar as embaixadas de Embaixadores e pessoal qualificado, capazes de ter um papel mais dinâmico na captação activa 

de IDE. [médio prazo]
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SISTEMA LOGISTICO E INFRAESTRUTURAS PARA A COMPETITIVIDADE, DESIGNADAMENTE  PORTUÁRIAS (GESTÃO DE 

CARGA A GRANEL E  DE CONTENTORES) E FERROVIÁRIAS (GT7), com enfâse ao nível dos transportes e logística, com vista a 

uma melhoria da conectividade internacional:

A intermodalidade não optimizadas das nossas infraestruturas potencia o efeito de Portugal como país sem saída, onde os 

fluxos não são eficientes em relação às suas trocas comerciais. Apesar de Portugal estar no centro do eixo Atlântico, entre a 

América  e a Europa, encontra-se longe do cluster industrial  da Europa, situado no centro e no leste da Europa.
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Tem de ser feito um esforço, ao nível dos transportes e logística, com vista a uma melhoria da conectividade internacional.

É essencial otimizar, em tempo útil, a intermodalidade com o sincronismo eficiente de diversos modos (num mínimo de três

modos—navio, ferrovia e rodovia) de forma a potenciar a imagem da marca Portugal, não só, como plataforma logística, mas

também como uma base industrial autónoma cada vez mais densa e resiliente, na confluência das rotas que ligam os

continentes através do Atlântico( Norte e Sul,),do Mediterrâneo, do Ártico, de… e, para os espaços continentais, onde estão os

mercados relevantes.

A Politica Industrial em Portugal para o sec XXI ambiciona gerar no País uma capacidade competitiva que permita ás empresas

e ás organizações em geral, conjugar a maritimidade e a continentalidade do território, como um todo, de forma que cada

cluster/fábrica do futuro tenha uma conectividade eficiente com o Mundo
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22. Melhoria das condições e ampliação dos portos existentes , designadamente Sines, Setúbal e Leixões  com enfoque nos 

terminais de contentores com gestão eficiente das cargas [curto prazo];

23. Linhas ferroviárias de bitola europeia para transporte de mercadoria na ligação à Europa: corredores Aveiro-Salamanca-

Irún e Sines-Caia-Madrid [curto prazo];

24. Plataformas logísticas. [médio prazo]
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FINANCIAMENTO ÀS EMPRESAS:

Dificuldades no acesso ao crédito por parte das PME’s endividadas com falta de alterativas apoiadas pelo Estado. Apenas os 

Sistemas de Garantia Mútua criados no âmbito do PEDIP e as respectivas linhas de crédito têm apoiado as PME’s no acesso 

ao crédito.

Tal implica:

25. Reforço dos mecanismos de garantia mútua concebidas e criados no PEDIP para apoio ao investimento produtivo e ao 
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fundo de maneio das empresas. [curto/médio prazo] 

26. Intervenção publica para cobrir falhas de sistema  no financiamento às empresas através da nova Instituição Financeira 

de Desenvolvimento,  designadamente na recapitalização das PME’s através de esquemas de obrigações convertíveis 

(CoCo’s para as empresas) e no apoio a projectos de grande maturidade. Esta instituição deveria recriar a mentalidade que 

existia no então Banco de Fomento Nacional (infelizmente privatizado e transformado em banco comercial) e atender à 

experiencia alemã, francesa ou brasileira dos bancos de desenvolvimento. [curto prazo] 

27. Apoio à recapitalização das empresas pelo próprios empresários, considerando como custo fiscal o custo de 

oportunidade dos novos “apports” de capitais próprios. [curto-médio prazo] 
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FISCALIDADE:

Carga fiscal asfixia as empresas e o crescimento económico.

Há falta de adequação e complexidade de legislação fiscal  à realidade empresarial e ao contexto europeu e internacional.

Integrados na Zona Euro, espaço económico com liberdade de circulação de capitais, pessoas, bens e serviços é preciso no 

nosso sistema conciliar a equidade fiscal no plano interno com a competitividade fiscal no quadro europeu e internacional. 

Tal implica:
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Tal implica:

28. Reposição do Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento, para investimentos efetuados até 31 de dezembro de 2017. 

Investimento em ativos fixos até 5 mil euros, efetuado de 1 de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2017; dedução à coleta 

de 25% das despesas de investimento em ativos afetos à exploração. [curto prazo]
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29. Cumprimento escrupuloso dos prazos de reembolso do IVA. [curto prazo] 

30. Aplicar uma majoração, em sede de IRC, às despesas resultantes da contratação de pessoal especializado nas áreas 

técnicas, design, marketing e técnico-comercial [curto prazo]
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31. Agilizar o SIFIDE II – Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento Empresarial e melhorar a sua 

divulgação junto dos potenciais beneficiários [curto prazo] 

32. Negociar com a Comissão Europeia uma modulação regional de política de concorrência na vertente dos auxilios do 

Estado (para centralização dos apoios financeiros, fiscais e parafiscais nos bens e serviços transaccionáveis), em 

conformidade com o artigo 107º do tratado sobre o funcionamento da União Europeia..  [curto/médio prazo]
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REDUZIR CUSTOS DA ELETRICIDADE, DO GÁS NATURAL E DOS COMBUSTÍVEIS

Em muitas empresas, o custo da energia  é superior aos custos laborais! 

O custo por Kwh é superior à média da UE-28 e Portugal apresenta um preço por Kwh industrial superior à maioria da Europa de 

Leste. Entre 2008 e 2012, Portugal foi um dos países onde o custo de electricidade para a indústria mais subiu, bastante acima da 

inflação (+20%!). Os custos elevados dos combustíveis (por causa do ISP, agravados agora com a fiscalidade verde) agrava o 

diferencial de preços  em relação a Espanha e é um dos factores que afecta a competitividade das empresas portuguesas. O 

gasóleo  aumentou o preço em mais de 70% nos últimos dez anos!

Orientar a Política de Energia no sentido de acautelar a competitividade das empresas, designadamente:
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Orientar a Política de Energia no sentido de acautelar a competitividade das empresas, designadamente:

33.  Reduzindo os encargos que actualmente oneram a electricidade tais como as rendas excessivas das produções em regime 

especial (PRE)  e dos CMEC’s. O preço político da PRE das eólicas na venda à rede é em Portugal de 90€/Mwh, enquanto que em 

Espanha é de 50€/Mwh [curto prazo] 

34. Pugnando a nível da UE por políticas de energia/clima, em que a energia não seja apenas um sub-produto das políticas 

ambientais, imunizando as industrias mais dependentes do custo das energias da legislação sobre Gases de Efeito de Estufa,  

tirando partido a nível nacional das disposições de protecção estabelecida a nível europeu; [curto prazo] 

35. Prosseguindo os esforços para a construção dum mercado único de electricidade e de gás com o reforço das interligações 

energéticas dentro da EU, designadamente entre Espanha e França [médio prazo]

36.  Reduzindo o preço dos combustiveis em relação a Espanha introduzindo o gasóleo verde para a actividade industrial [curto 

prazo]
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MOBILIDADE ELÉTRICA A NÍVEL URBANO E APOIO À INDÚSTRIA PORTUGUESA (GT4), designadamente:

Nos transportes de proximidade, tanto individuais (bicicletas, motos e automóveis), como coletivos (autocarros 

urbanos), como de mercadorias, os veículos elétricos já oferecem soluções eficazes e economicamente rentáveis.

Importa aproveitar a mobilidade elétrica na perspectiva da indústria nacional:

37. Atraindo IDE de pequenos construtores OEM de veículos eléctricos SEV – Special Electric Vehicles, LSV – Low Speed Vehicles. 

Este veículos são essencialmente utilizados em percursos e/ou recintos restritos (aeroportos, fábricas, campus, resorts turísticos, 

parques de diversão, reservas naturais, etc.).
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parques de diversão, reservas naturais, etc.).

38. A mobilidade eléctrica  deve estender-se a outros veículos: duas-rodas, autocarros, barcos, tractores (vinhateiros, por ex.), 

auto-lavadoras urbanas, driverless cars, etc.

39. Dinamizando a participação pro-activa do cluster do automóvel , da industria das duas rodas e da indústria electrica em 

Portugal no aproveitamento das oportunidades:

- Componentes elétricos e mecânicos, reciclagem de materiais, desenvolvimento de novos materiais, componentes 

e sistemas, electrónica de potência, softwares de carregamento electrico, conversão de veículos de motor térmico 

para veículos electricos para aplicações especificas.
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- ANEXOS  -
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ANEXO I*

REINDUSTRIALIZAÇÃO E SERVIÇOS

Para melhor entender o que pode ser a reindustrialização há que ter, então, em atenção o que foi a desindustrialização, ela 

própria só possível por previamente ter havido a industrialização da economia.
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O termo desindustrialização foi utilizado para descrever o facto de a capacidade da indústria transformadora criar empregos 

estar a diminuir, chegando, posteriormente, à situação de já estar a perder empregos em lugar de os criar.

Esta verificação, posteriormente e em calendários diferentes, comum a muitos países europeus, remete-nos para dois 

problemas: um de interpretação económica e outro de início de resposta ao problema da reindustrialização, ambos, no 

entanto, com um elemento comum: o problema do emprego.

* Com contribuições: Prof Doutor Amado da Silva, Eng. Luis Mira Amaral e Henrique Neto
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O primeiro tem, para os historiadores económicos, sobretudo os que estudaram o que denominaram as fases do 

crescimento (nem sempre o desenvolvimento) económico, terem considerado como natural, no sentido evolutivo, a 

passagem da base económica do sector primário, para o secundário (indústria), e a isso chamaram industrialização e, 

consequentemente, desta para o terciário (a terciarização da economia, ou o estádio pós-industrial). Só que, 

curiosamente, na primeira passagem ninguém usou o prefixo des aplicado ao primário e, na segunda passagem, em lugar 

de se chamar terciarização (ou outro termo positivo qualquer), se introduz uma conotação negativa decorrente do prefixo 
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des em desindustrialização. Desta maneira, perdeu-se a “naturalidade” da transição que, de algum modo, dá algum 

sentido à preocupação atual da reindustrialização.

E isto leva-nos à segunda observação: será o processo de reindustrialização capaz de responder ao desafio primário 

subjacente à do seu contrário, ou seja, será a reindustrialização capaz de se tornar um motor de criação de emprego na 

economia portuguesa?
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Esta pergunta, curiosamente, faz-nos voltar ao problema microeconómico do real processo de passagem da indústria

transformadora aos serviços e da eventual perversão introduzida pela interpretação dos dados estatísticos.

Quem olhar com atenção a evolução da configuração empresarial da indústria transformadora em Portugal,

aperceber-se-á facilmente que, sobretudo nas empresas de maiores dimensões ou nos grupos empresariais industriais,

se processavam várias atividades que, hoje em dia, são claramente contabilizadas como serviços e que eram,

indiscutivelmente, criadoras significativas de emprego. A título de exemplo: cantinas, serviços de manutenção, algumas
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indiscutivelmente, criadoras significativas de emprego. A título de exemplo: cantinas, serviços de manutenção, algumas

operações logísticas e de transportes e até de estatística ou contabilidade, etc. E, na altura, todo o valor acrescentado

bruto destas atividades era contado como produto industrial e o emprego a elas afeto com emprego industrial.

A natural separação destas atividades fez diminuir, estatisticamente, o emprego (e o produto) industrial, aumentando os

dos serviços. É, de algum modo, uma terciarização formal e não substantiva porque, ceteris paribus, os serviços já

existiam, só que contabilizados dentro da “fronteira industrial”.
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Curiosamente os historiadores económicos mais deterministas nem se terão preocupado com esta passagem (e, por isso, 

desconsideraram a desindustrialização) porque, implicitamente, entendiam que o Terciário seria capaz de assumir, 

naturalmente, o papel até aí desempenhado pela Indústria. E, de algum modo, esta transferência “contabilística” e de 

organização industrial aponta nesse sentido.

Só que, olhando para as transformações tecnológicas ocorridas, verificamos que, na realidade, foram os Serviços que se 

“industrializaram” em boa parte por exigência do aumento de produtividade, incorporando caraterísticas de indústria com 
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“industrializaram” em boa parte por exigência do aumento de produtividade, incorporando caraterísticas de indústria com 

a utilização prioritária de capital físico em substituição do capital humano, como foi caraterística da evolução final do 

processo de industrialização. E isto tem tido consequências graves do ponto de vista do “stock” de emprego global na 

economia, relembrando, com maior vivacidade, o problema associado ao conceito de desindustrialização.

Será a reindustrialização capaz de colmatar este hiato na evolução histórica da economia, sendo a resposta tanto mais 

importante, quanto é certo que o desemprego é o problema central das economias europeias e mais vincadamente no caso 

português?



O CONCEITO DE REINDUSTRIALIZAÇÃO E A POLÍTICA INDUSTRIAL PARA O SÉCULO XXI
O caso português

Quando se fala de reindustrialização e do traçado da estratégia subjacente está este assunto a ser devidamente ponderado?

A busca da resposta a esta questão conduz-nos a mergulhar com maior profundidade no conceito de desindustrialização, 

utilizando uma segunda abordagem, correspondente também a uma realidade superveniente à primeira, e, porventura, mais 

consentânea com a intuição da generalidade das pessoas sobre o significado desse termo: o peso ou a quota do PIB industrial 

no total do PIB nacional.
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Há a clara consciência que este peso tem diminuído muito para além transferências contabilísticas e de organização da 

produção atrás enunciada. E, nesse enquadramento, faz, de novo, todo o sentido sugerir a reindustrialização.

Todavia, olhando para a evolução dos dados históricos em economias europeias, verificamos que já nos anos 70, estudos 

realizados no âmbito da CEE-6 (que já evidenciavam a preocupação com o desemprego!) mostram que esta evolução era 

equívoca. Utilizando uma dupla abordagem, em que comparavam a evolução do PIB industrial a preços correntes com a sua 

evolução a preços constantes (com o ano base a ser o primeiro da série em estudo), obtiveram resultados diferentes.
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Com efeito, o peso do PIB industrial a preços correntes diminuía continuadamente, mas o mesmo não sucedia a preços 

constantes. Este facto tem uma interpretação inequívoca que não pode passar em claro: a remuneração dos fatores 

primários, entre os quais o trabalho, na produção industrial passou a ser relativamente mais baixa que no resto da 

economia.

A estratégia de desindustrialização continuará a aceitar esta situação que, como é bem visível, se prolongou pelo menos na 

maioria dos setores industriais, até hoje?
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maioria dos setores industriais, até hoje?

Continuaremos a aceitar que a repartição de valor ao longo da cadeia que leva o produto industrial ao consumidor final 

seja, na sua maior parte, capturada pelos outros setores (comerciais, logísticos e financeiros)?

Tem a estratégia da reindustrialização estas inter-relações em atenção, em particular o problema financeiro?

Assim, esta estratégia de reindustrialização vai exigir pessoas mais bem preparadas mas em termos relativos, claramente 

em muito menor número por unidade de valor criado que no anterior processo. Mas é preciso assegurar que essas pessoas 

existem, estão bem preparadas e disponíveis para se integrarem na produção industrial, o que é muito difícil conseguir com 

baixos salários.
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Será que a estratégia de reindustrialização está a considerar este doloroso “trade-off”, um nó górdio que, se não for 

desatado, compromete um dos objetivos do processo?

Basta considerarmos atentamente a noção de valor acrescentado. A pergunta sensata é: acrescentado a quê? E a essa 

pergunta o espírito das matrizes de relações interindustriais (que urge revisitar em novos moldes e com novas formulações) 

permite uma resposta que evidenciará o papel de âncora à generalidade do terciário que a indústria oferece e, em 

consequência, os efeitos indiretos no emprego que podem claramente ser significativos.
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A palavra reindustrialização surgiu então recentemente no léxico económico e foi adoptada com demasiada facilidade por 

muitos portugueses, sem a devida compreensão e correndo o risco de se perder o seu verdadeiro significado e importância. 

Esquecendo-se neste processo que a indústria portuguesa é ainda muito recente e que a industrialização tradicional ainda 

tem muito caminho a percorrer. 
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No que toca à reindustrialização, trata-se então de um processo/ conceito que foi iniciado há já alguns anos com o projecto 

Saturno da General Motors e que hoje existe em quase todas as marcas de automóveis, em que o cliente pode escolher, sem 

aumento de custo, uma vasta gama de diferentes características do carro que pretende comprar, como motorização, cor, 

electrónica, assentos, painéis e uma imensa variedade de acessórios e de materiais disponíveis
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Algumas outras empresas utilizam o mesmo conceito para os mais variados produtos, como, por exemplo, a General Electric, 

que planeia oferecer ao mercado electrodomésticos fabricados a partir das preferências de cada cliente.

Neste contexto, quando utilizamos hoje o conceito de reindustrialização é importante não o confundir com o mero 

crescimento industrial, ou com a criação em Portugal de novas indústrias do modelo tradicional, ou até com o retorno de 

sectores industriais que tenham emigrado ou desaparecido da nossa economia. Sendo certo que todas estas formas de 

produção industrial são desejáveis e devem ser promovidas, ainda que distintas deste novo modelo de produção industrial 
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produção industrial são desejáveis e devem ser promovidas, ainda que distintas deste novo modelo de produção industrial 

mais avançado que é a reindustrialização. 

Finalmente, será também útil compreender que quer na indústria mais tradicional, quer no novo conceito de 

reindustrialização, é crescente a componente dos serviços, ao ponto de, por vezes, os serviços se tornarem num factor mais 

presente na indústria do que a componente industrial propriamente dita. 
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O conceito de Nova Fábrica de Futuro irá trabalhar num ecossistema formado por uma densa rede de empresas com 

produtos industriais de alta performance, processos e serviços dispondo de actualizados processos de produção capazes de 

antecipar dinamicamente a procura e as necessidades de mercado.

Neste contexto, as actividades de I&DT podem ser desencadeadas num ambiente de “open innovation” com parceiros, 

clientes e fornecedores.
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clientes e fornecedores.

As PME’s e as grandes empresas devem participar neste processo. 

Este conceito de Nova Fábrica de Futuro será baseado numa política de clusterização centrada em indústrias 

internacionalmente competitivas, com empresas e instituições de I&D de topo a nível mundial.
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ANEXO II*

A VISÃO EUROPEIA E DOS EUA SOBRE POLÍTICA INDUSTRIAL

EUROPA E EUA

□ No caso dos EUA recorremos a um dos raros textos sobre política Industrial neste país: C. Barfield e W. Schambra, “The Politics of 

Industrial Policy”, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington, D.C. 1986.
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● “Like supply – side economics, industrial policy means different things to different people. Those publications that I happen to have 

seen advocating industrial policy are aldo relatively vague. Some are so vague that they invite the reaction that industrial policy in 

neither a good nor a bad idea, but no idea at all, that is the grin without the cat” (Mancur Olson, Professor de Economia, Universidade 

Maryland).

● “…The most successful industrial policy in the U.S. emerged from the unintended and unforeseen consequences of antitrust or 

competition policy; …” (Thomas Craw, Professor de Gestão, Univerdade de Harvard).

Os EUA mantêm a liderança industrial em áreas onde se verificou uma significativa intervenção – e apoio – do Estado (aeroespacial e 

defesa, energia nuclear, vários subsectores da electrónica)

* com contribuição do Prof Doutor Anibal Santos e do Prof. Doutor Eduardo Lopes Rodrigues
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Na Europa, a Política Industrial começou por ser defensiva, tendo por base considerações de ordem social e restrições ao 

comércio internacional. A partir dos Anos 70 tornou-se claro a ênfase na inovação tecnológica e políticas de suporte à 

política industrial: política regional, política da concorrência, política tecnológica e políticas destinadas a estimular o 

investimento (incluindo subsídios à indústria).

Na Europa Comunitária, a Politica Industrial  tem vindo a percorrer diversas fases, que numa perspetiva holística, e, mesmo 

muito resumida, é possível caracterizar através da seguinte tipologia:
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muito resumida, é possível caracterizar através da seguinte tipologia:

Estratégia Industrial de Dimensão Comunitária, com apelo às politicas previstas nos Tratados fundacionais ( Paris-1951 e 

Roma-1957),em termos de(1) normalização e harmonização técnica,---sem a qual a Alemanha pós guerra não teria sido o 

que rapidamente veio a ser;--(2)aproximação de legislações de base;(3) construção de um mercado interno alargado de 

forma a viabilizar economias de escala e de gama; (4) política de concorrência, seja na vertente  (4.1)do balanço económico 

positivo que permitiu não só  criar fluxos regulares de transferência de tecnologia, como viabilizar joint ventures como a 

Auto Europa, seja na vertente(4.2) Auxílios de Estado de expressão regional,que viabilizou o PEDIP e alguns outros 

Programas como  o RETEX, etc.em paralelo com(5) outras politicas comunitárias como a Ciência e Tecnologia, etc
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Politica Industrial aberta em mercados concorrenciais, em sintonia com as novas normas estruturantes (1)do Acto Único 

Europeu (1986),e,(2) com a entrada em vigor do Tratado de Maastricht (1.11.1993);(3) a fundação da Organização 

Mundial do Comércio,(1995),com o Tratado de Marraquesh, que viabilizou o Programa IMIT para a indústria têxtil, 

tendo-se conseguido negociar uma dupla exceção para a indústria portuguesa-- Um único Estado Membro, e, Um único 

setor industrial ;e, ainda (4) o Tratado do Porto,(1994) que criou o espaço económico europeu, CEE+EFTA, que assim 

alarga os mercados indispensáveis a uma base industrial competitiva 
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alarga os mercados indispensáveis a uma base industrial competitiva 

A novíssima estratégia comunitária de Reindustrialização, decorrente de esforços conjugados de (1) os Conselhos de 

Ministros  Competitividade ,sobretudo desde 2012, (Mercado interno, Indústria, Investigação Científica e Espaço), (2) a 

Estratégia 2020, (3)Programa Horizon 2020,e, (4) voluntarismo criativo da Comissão Europeia, através de múltiplas 

comunicações e iniciativas. 
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ANEXO III*

TENDÊNCIAS EUROPEIAS ATUAIS

- Inovação aberta

- Especialização Inteligente

- Clusterização e Interclusterização
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- Clusterização e Interclusterização

- Tecnologias Facilitadoras Horizontais (microeletrónica e nanoeletrónica, nanotecnologia, fotónica, materiais avançados, 

biotecnologia industrial e tecnologias de fabrico avançadas)

- Inovação nos serviços

* com contribuição da Sociedade Portuguesa de Inovação SA
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ANEXO IV*

CAPITALISMO ANGLO-SAXÓNICO (LME 1) CONTRA CAPITALISMO COOPERATIVO (CME2)(Alemão e Japonês)

INOVAÇÕES INCREMENTAIS E INOVAÇÕES DISRUPTIVAS: O PAPEL DO SISTEMA FINANCEIRO

Há duas situações em termos de empreendedorismo:

- As start-ups que lançam inovações disruptivas
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- As start-ups que lançam inovações disruptivas

- As empresas maduras que desenvolvem inovações incrementais

As primeiras normalmente têm investimentos pouco elevados em capital fixo e beneficiam de “venture capital” que lhes traz 

capital e competência técnica. 

As segundas fazem investimentos com CAPEX mais elevados e precisam pois de financiamentos de maiores maturidades.

1- LME: Liberal Market Economics

2- CME: Coordinated Market Economics

* Contribuição do Engº Luis Mira Amaral, baseado no Livro “Making in America: from Innovation to Production”.
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Neste contexto, é fácil de perceber que o que faz  a eficácia do sistema americano no domínio das novas tecnologias, da 

inovação disruptiva e das start-ups tecnológicas é a industria americana de capital de risco e o que faz a eficácia das 

empresas alemãs de bens de equipamento que através da inovação incremental mantém  a supremacia a nivel mundial é a 

estrutura de longo prazo do seu capital accionista familiar e o papel dos bancos regionais alemães dos “landers” que se 

assumem como parceiros de longo prazo de tais empresas, o que as impede de serem alvos de OPAS hostis e de 

desmantelamento da actividade produtiva que é normalmente feito pelas empresas de private equity anglo-saxónicas que 

operam com estruturas de capital muito alavancadas, exigindo imediatamente o desinvestimento  dos activos fixos após a 
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operam com estruturas de capital muito alavancadas, exigindo imediatamente o desinvestimento  dos activos fixos após a 

Opa hostil.

O capitalismo cooperativo (alemão ou japonês) tem pois a tendência, em ligação com o seu sistema financeiro, de 

preservar os activos pesados, ao passo que o capitalismo anglo-saxónico e a sua indústria de private equity leva 

forçosamente a lógicas de curto-prazo com rendibilidades imediatas, favorecendo as estratégias de “asset light” e portanto 

o outsourcing da parte manufactureira.
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ANEXO V*

O CASO DO MITTELSTAND ALEMÃO - Reindustrialização e Empresas Familiares

Trata-se do conjunto de PME’s industriais que são o “backbone” da quarta maior economia do mundo.

São normalmente empresas familiares especializadas num negócio, e que compram os componentes e a maquinaria na sua região 

industrial, de média dimensão com raízes locais profundas e com o sistema dual de aprendizagem.
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São mais de 1000 empresas que estão na mesma família há várias gerações e que competem a nível mundial.

Este sistema alemão depende de relações equilibradas e sempre na busca de consenso entre escolas e empresas e entre capital e o 

trabalho.

Este Mittelstrand está agora a compreender que para se manter competitivo não se pode manter só na sua localidade ou região 

industrial. Para se manterem competitivas, estas empresas vão precisar de produzir os seus bens e serviços no mercado em que estão os 

clientes e por isso estão a comprar empresas no estrangeiro.

* Com contribuição do Eng. Luis Todo Bom e Eng. Luis Mira Amaral
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Elas querem também aprender  de clientes inovadores noutras geografias, estando a implementar um processo de 

globalização sem perder as suas raízes.

Como sabemos, e os alemães estão a fazê-lo, as ciências de gestão progridem sacando ideias de todo o mundo e 

misturando-as em combinações mais produtivas.

O livro  “Making in America From Innovation to Market”, um dos mais interessantes livros de Economia Aplicada escritos e 
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O livro  “Making in America From Innovation to Market”, um dos mais interessantes livros de Economia Aplicada escritos e 

que compara os modelos americano, alemão, japonês e chinês, explica as características e as razões do sucesso deste modelo 

alemão.
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Segundo Luís Todo Bom  em  “Reindustrialização e empresas familiares” no Jornal de Negócios 

Este sector que representa mais de 20% do Produto Interno Alemão, que compara com 11% nos EUA, revela uma enorme 

competitividade nos bens transaccionáveis, em mercados internacionais apesar de ter de suportar custos do trabalho muito 

superiores, nas suas unidades.

A investigação efectuada aponta para três variáveis que explicam este sucesso sectorial:
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• O modelo de negócios alemão, suportado em médias e grandes empresas familiares, que, com uma atitude financeira 

conservadora em termos de endividamento, uma estratégia de longo prazo para que as empresas se mantenham na família e 

relações preferenciais com os bancos locais, apresentam uma grande resiliência nas épocas de crise.

• O sistema de inovação da indústria alemã, ao nível dos produtos e, sobretudo, ao nível dos processos, concentrando-se em 

produtos industriais - equipamentos - vendidos a outras unidades empresariais com um mix inteligente de inovação radical e 

incremental, no âmbito da concepção, do design e da produção e, sobretudo, nos serviços de costumização para os clientes.
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• O ecossistema de inovação industrial alemão, com uma grande eficiência em toda a cadeia de valor do conhecimento, 

englobando universidades, institutos de investigação, parques tecnológicos, incubadoras de empresas de base tecnológica, 

entidades públicas de apoio à inovação empresarial, associações empresariais sectoriais, sociedades de capital de risco e 

capital semente e as empresas, com uma atitude permanente de inovação em toda a sua cadeia de valor, englobando e 

enquadrando os fornecedores e os clientes. 

No cerne de todo este ecossistema estão sempre as empresas familiares, pouco alavancadas, pouco dependentes dos 
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No cerne de todo este ecossistema estão sempre as empresas familiares, pouco alavancadas, pouco dependentes dos 

mercados de capitais, com cultura e valores das famílias, com compromissos de longo prazo perante todos os seus 

"stakeholders", com rapidez e capacidade de decisão e com uma permanência no mercado ao longo de gerações, transmitindo 

confiança a todos os agentes económicos em especial às instituições financeiras.

Tal como as empresas alemãs, as empresas familiares portuguesas devem sentir orgulho nessa sua característica e serão 

essenciais no processo de reindustrialização do nosso país.

Existem, aliás, muito bons exemplos em Portugal, com empresas familiares inovadoras, que são referências sectoriais e 

regionais e com preocupações de sustentabilidade e solidariedade social.
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ANEXO VI

ACTIVOS INTANGÍVEIS E UM NOVO PARADIGMA DA POLÍTICA INDUSTRIAL*

● O confronto entre as anteriores propostas de Política Industrial e a proposta de um novo paradigma assenta no facto de este privilegiar 

a I & D, as tecnologias de informação e comunicação – numa palavra, o CONHECIMENTO – em detrimento da análise do impacte dos 

chamados investimentos tangíveis.

[ as abordagens baseadas em apoios a sectores industriais específicos, revelam-se cada vez mas difíceis de justificar, dado que a 
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distinção entre bens e serviços é cada vez menos clara: as indústrias de telecomunicações, electrónica e tecnologias de informação 

são, neste momento, áreas interligadas, enquanto novos tipos de actividades, tais como as relacionadas com internet, apresentam 

crescimento exponencial]

● A importância crescente dos activos intangíveis transformou, radicalmente, as fontes de competitividade e, portanto, deve consuzir a 

alterações significativas nas políticas públicas.

[as indústrias caracterizadas por investimento significativo em activos intangíveis têm um melhor nível de desempenho e são muito 

mais competitivas do que as actividades com predominância de investimentos activos tangíveis] 

* Com contribuição do Prof. Doutor Anibal Santos  e Eng. Luis Mira Amaral
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● As anteriores propostas de Política Industrial dificilmente serão válidas na sociedade de informação e do conhecimento. 

Com efeito,

A alteração significativa reside no conceito de investimento:

Na sociedade industrial é entendido como aplicações prioritárias em equipamento, rodovias, aeroportos, etc. se 

definirmos, no entanto, investimento, como uma despesa presente com o objectivo de obter resultados sustentáveis 

futuros, a criação de activos intangíveis torna-se então a parte mais significativa de todo o investimento na sociedade.
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● Aquilo que observamos há vários anos é a transformação progressiva da chamada sociedade industrial em sociedade da 

informação e do conhecimento. Estas não são sociedade pós-indstriais nas quais a importância da industria diminui. São 

antes sociedades dominadas por um conjunto vasto de tecnologias denominadas “Tecnologias de informação, comunicação 

e localização” (TICLs).

[a sociedade da informação e do conhecimento  privilegia a abordagem cientifica e exige dos gestores a capacidade para 

lidar com sistemas complexos]

● É  portanto urgente adaptar o sistema educativo às necessidade da sociedade da informação e do conhecimento dado 

que aquele responde, em geral, de forma muito lenta.
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CONCLUSÃO:

a) A transformação que se verifica nas economias, em sociedades da informação e conhecimento (modelo de economia do 

conhecimento) é um facto irreversível. Uma tal transformação radical da sociedade leva, necessariamente, a emergir um 

novo paradigma económico.

b) Um novo paradigma da política industrial deve, assim, ter por base os necessários requisitos do conhecimento cientifico e 
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b) Um novo paradigma da política industrial deve, assim, ter por base os necessários requisitos do conhecimento cientifico e 

de elevada especialização da mão de obra, além de uma nova cultura empresarial. É então necessário delinear instrumentos 

que acelerem a inovação, encorajem o crescimento e aumentem a produtividade.

Para tal, o sistema educativo do futuro deve ter presente a natureza das relações que devem existir entre o governo, as 

empresas e as universidades. A  interrelação entre estes actores  deve urgentemente ser repensada na sociedade da 

informação e do conhecimento.
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Como já referido sobre os EUA e o livro “Making in America From Innovation to Production” é particularmente enfático 

sobre isto, há um crescente numero de investigadores denunciando o perigo das politicas de “laissez-faire” que levam 

países desenvolvidos a especializarem-se apenas  no “upstream” de I&D e nos serviços, enquanto que fazem o 

“outsourcing” da parte manufactureira a países em desenvolvimento onde os trabalhadores não especializados têm 

menores salários. Esses modelos não são sustentáveis no longo prazo.

O livro “Making in America” mostra que países como a Alemanha ou o Japão geriram melhor que os EUA para manterem 
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O livro “Making in America” mostra que países como a Alemanha ou o Japão geriram melhor que os EUA para manterem 

segmentos manufatureiros intermediários da cadeira de valor através de policias industriais mais activas, o que os  levou 

a beneficiar mais com o “outsourcing” de outros segmentos.



O CONCEITO DE REINDUSTRIALIZAÇÃO E A POLÍTICA INDUSTRIAL PARA O SÉCULO XXI
O caso português

ANEXO VII*

OS CLUSTERS, A ECONOMIA DO CONHECIMENTO E AS REGIÕES DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Os ‘clusters’ sectoriais evoluíram hoje em dia, no contexto da Teoria do Desenvolvimento Endógeno (de Paul Rommer) que 

deu suporte à chamada Economia do Conhecimento, para regiões de desenvolvimento tecnológico, com um incremento da 

Coordenador Eng. Luís Mira Amaral 72

fertilização cruzada entre universidades e empresas ‘high-tech’ e com um sistema mais sofisticado de entidades de serviço 

relacionadas e de suporte. Esta ‘clusterização’ passou a ser aplicada universalmente em todos os países que aspiram ao 

desenvolvimento económico e industrial. Tal é particularmente evidente na China, a nova potência industrial emergente, 

onde os ‘clusters’ são uma das grandes vantagens das regiões costeiras onde se concentrou uma primeira fase da 

industrialização do país.

* Contribuição da Sociedade Portugues da Inovação, do Eng. Luis Mira Amaral e do Eng. Luis Todo Bom
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OS CLUSTERS E O PROJECTO PORTER EM PORTUGAL

O PROJECTO COMEÇADO EM 1992

O Professor Michael Porter é um reputado guru de Estratégia Empresarial.

O Ministério da Industria e Energia trouxe-o então a Portugal, em 1992, liderando uma equipa que, conjuntamente connosco 

no Ministério, elaborou o “Projecto Porter”. Este projecto era um instrumento importante da nossa Política Industrial.

Coordenador Eng. Luís Mira Amaral 73

no Ministério, elaborou o “Projecto Porter”. Este projecto era um instrumento importante da nossa Política Industrial.

O projecto seguiu a teoria desenvolvida no seu livro The Competitive Advantage of Nations, contemplando duma forma 

sistémica as duas ferramentas teóricas do modelo Porter: o ‘diamante’ (ou losango) e a teoria dos ‘clusters’.

Segundo o modelo, a competitividade de cada nação reside na optimização desse ‘diamante’ aplicado aos ‘clusters’ sectoriais 

regionalmente concentrados, em que o país já possui vantagens comparativas, sendo esses ‘clusters’ suportados em políticas 

públicas horizontais. Essas políticas públicas e a intervenção do Estado na economia destinavam-se justamente em polir e dar 

brilho aos vértices do ‘diamante’.



O CONCEITO DE REINDUSTRIALIZAÇÃO E A POLÍTICA INDUSTRIAL PARA O SÉCULO XXI
O caso português

OS RESULTADOS DO PROJECTO PORTER

A aplicação do projecto Porter permitiu:

- Melhorias evidentes nos sectores tradicionais como o do calçado, de têxtil, vestuário e confecções (design, pequenas 

séries, resposta rápida à solicitações do mercado);

- Nos vinhos (cujo aumento de qualidade é evidente) e no mobiliário (bem visíveis na qualidade e design);
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- Nos vinhos (cujo aumento de qualidade é evidente) e no mobiliário (bem visíveis na qualidade e design);

- Teve um foco muito grande nos factores de produção do “diamante”;

- Impacto médio nas condições de procura;

- Efeito baixo na “rivalidade, estrutura e estratégia da empresa” e “industrias relacionada e de suporte”;

- Não houve praticamente melhorias nas politicas públicas de apoio às variáveis horizontais, tendo-se até esquecido ou 

eliminado o que estava no bom caminho.



O CONCEITO DE REINDUSTRIALIZAÇÃO E A POLÍTICA INDUSTRIAL PARA O SÉCULO XXI
O caso português

Aqui citando Luis Todo Bom em “Modelo de Reindustrialização suportado na Inovação e nos Clusters tecnológicos” em

Conferencia na OE.

• Focus prioritário nos "clusters" em estádios de desenvolvimento mais avançado, com presença internacional relevante -

"Cluster" das Tecnologias de Informação e Comunicação e da Biotecnologia e Tecnologia da Saúde.

• Hierarquização e concentração de recursos - financeiros e de conhecimento - nos restantes "clusters" com potencial de
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• Hierarquização e concentração de recursos - financeiros e de conhecimento - nos restantes "clusters" com potencial de

crescimento a curto prazo - "Cluster" das Tecnologias Energéticas, das Tecnologias Tropicais e das Tecnologias dos Materiais.

• Diferenciar os incentivos à inovação incremental - "clusters" tradicionais - e à inovação radical - "clusters" tecnológicos.

• Adoptar uma aproximação internacional na definição dos incentivos, privilegiando as empresas que se localizem nas Regiões

Nacionais de Base Tecnológica.
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• Focus nos bens e serviços transaccionáveis e na competitividade internacional suportada em Redes de Inovação.

• Reposicionar e hierarquizar os incentivos às Unidades de Interface entre as Unidades de Produção de Conhecimento e as

Empresas de Base Tecnológica - Parques Tecnológicos, Incubadoras de Empresas, Centros Tecnológicos e Unidades de

Formação Universitária de Executivos.

• Concentrar os incentivos do lado da Procura e não da Oferta da Inovação. As empresas, integradas em Redes de Inovação,
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• Concentrar os incentivos do lado da Procura e não da Oferta da Inovação. As empresas, integradas em Redes de Inovação,

contratam as Unidades de Produção de Conhecimento.

Este programa é, obviamente, muito ambicioso e corta definitivamente com a prática do passado, de ausência de focus, de

hierarquização e de concentração de recursos - financeiros e do conhecimento

No caso português será pois preciso distinguir clusters de base tecnológica, que importa lançar, dos clusters tradicionais já

existentes.
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Fonte: Relatório de Avaliação da SPI aos clusters e polos de competitividade
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Polo das Indústrias Química,  
Petroquímica e de Refinação
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Fonte: Relatório de Avaliação da SPI aos clusters e polos de competitividade



O CONCEITO DE REINDUSTRIALIZAÇÃO E A POLÍTICA INDUSTRIAL PARA O SÉCULO XXI
O caso português

Coordenador Eng. Luís Mira Amaral 79

Fonte: Relatório de Avaliação da SPI aos clusters e polos de competitividade
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ESTÁ NA HORA DE REVISITAR O PROJECTO PORTER E DE VOLTAR A TER 

POLÍTICAS DO LADO DA OFERTA (POLÍTICA INDUSTRIAL INCLUSIVÉ) QUE 

RETOMEM O NOSSO PROJECTO DE CONVERGÊNCIA REAL COM A EUROPA.
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