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O PROJECTO PORTER – AS RAZÕES PARA A SUA REALIZAÇÃO; AS 

TRANSFORMAÇÕES DESEJADAS AO NÍVEL DAS EMPRESAS E DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

I – 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 meu colega Luís Todo Bom teve a ideia de realizar em 1992 no Forum Picoas um 

seminário destinado a aplicar o modelo de Porter a dois clusters portugueses – o 

têxtil e o turismo. Convidou-me para o seminário. Como Ministro da Indústria e 

como Professor Universitário de Economia Industrial – qualidade em que tinha 

devorado os livros de M. Porter – participei nele com grande entusiasmo. Luís 

Todo Bom lançou-me então o repto: porque não lanças um Projecto Porter 

em Portugal aplicando o modelo de M. Porter à economia portuguesa?  

Aceitei a sugestão com todo o entusiasmo. Convidei empresas privadas e públicas a 

financiarem o estudo, em conjunto com as agências públicas como o IAPMEI, ICEP 

e IEFP. Todos aceitaram com entusiasmo o convite e tivemos então uma verdadeira 

cumplicidade estratégica entre o Estado e o Mercado, aquela que interessa fazer 

para jogar ao ataque e promover a competitividade empresarial do país. 

 

Trouxe-o então a Portugal, em 1992, liderando uma equipa que, conjuntamente 

connosco no então Ministério da Indústria e Energia, 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 Prof. Porter e a sua equipa da Monitor vieram então aplicar o modelo a Portugal. 

Mais do que o modelo (pois que os modelos são sempre redutores da realidade e 

como tal discutíveis) o importante no Projecto Porter foi a dimensão 
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mediática do projecto e a constituição de “task-forces” entre empresários, 

associações empresariais e administração pública para implementarem as 

recomendações do projecto, o que geraria grandes e efeitos dinâmicos na 

sociedade e economia portuguesas.  

 

No que toca à dimensão mediática, o prestígio do Prof. Porter e o facto de 

se expressar em inglês vieram dar visibilidade a ideias e orientações 

estratégicas que eu já andava a tentar vender à opinião pública mas, como 

sabemos, santos da casa não fazem milagres… São exemplos disso, a ideia 

de que os sectores tradicionais não são sectores condenado, é preciso 

apostar naquilo em que já temos experiencia e que conhecemos em vez de 

avançar em coisas que não conhecemos só porque são moda nos teóricos 

da política ou da economia… Eu próprio, ao entrar na discussão e ao criticar o 

trabalho ajudei a essa dimensão mediática. Muito boa gente ficava surpreendida 

pelo Ministro impulsionador do estudo vir a publico discutir e criticar o trabalho. Por 

outro lado, ficava encantado quando via o Ministro sombra do PS, Henrique Neto, 

criticar-me por eu não apoiar suficientemente o projecto… Era mais uma prova 

evidente que o trabalho tinha dimensão e interesse nacionais, ultrapassando as 

fronteiras do governo ou do partido que o lançara. 

 

Por outro lado, o método de trabalho com a constituição dos task-forces iria 

gerar efeitos dinâmicos na economia portuguesa que perdurariam para 

além do relatório pois que os relatórios lêem-se e metem.se na gaveta… Lembro-

me sempre do estudo sobre a “Especialização da Indústria Portuguesa” feito no fim 

dos anos 80 pela equipa formada por João Cravinho, Ferro Rodrigues, Félix Ribeiro 

e Lino Fernandes encomendado pelo então Banco de Fomento Nacional, onde o 

Prof. Manuel Sebastião e eu próprio eramos responsáveis por tal estudo. Foi 

excelente mas esgotou-se com o relatório.  

 

O Forum para a Competitividade (FpC) iria em Portugal “portugalizar” o 

Relatório Porter dando sequência ao trabalho encetado e gerando a tal 

dinâmica.  

 

Deram-se os primeiros passos. Mobilizaram-se líderes, criaram-se 40 equipas de 

trabalho e nasceu o Forum para a Competitividade. 

Afinal o bom senso e o impacte mediático parecem ter deixado frutos. 

Tinham-se constituido os seguintes Grupos de Trabalho: 
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→ CLUSTERS 

 Vinhos 

 Turismo 

 Automóveis 

 Calçado 

 Malhas/Vestuário 

 Madeira 

 

→ POLÍTICAS HORIZONTAIS 

 Educação 

 Gestão Florestal 

 Sistema Financeiro 

 Ciência e Tecnologia 

 Gestão Empresarial  

 

OS RESULTADOS DO PROJECTO PORTER  

A aplicação do projecto Porter permitiu:  

- Melhorias evidentes nos sectores tradicionais como o do calçado, do 

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);  

- 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. 

 

Como dizia Luis Todo Bom no Jornal de Negócios no artigo “O projecto Porter 

revesitado” de 2 de Abril de 2012:  

“A resposta do nosso país a este novo paradigma tem sido medíocre. As 

"comunidades" empresariais suportadas no conhecimento são frágeis, os "parques 

tecnológicos" são, genericamente, armazéns ou dormitórios de empresas com 

reduzidas acções de fertilização cruzada, a integração em "redes de conhecimento e 

de desenvolvimento tecnológico internacionais" são pontuais e mal estruturadas e a 
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utilização das "plataformas digitais" para a construção destes "portais de 

comunidades empresariais do conhecimento" é incipiente.” 

 

II. A VISITA DE M. PORTER A PORTUGAL EM 2002 

 

Graças a uma excelente iniciativa do Diário de Notícias e do Diário Digital tivemos 

em 2002 de novo em Portugal o Prof. M. Porter. Tinham-se perdido seis 

anos, o país tinha estagnado, a economia real tinha sido esquecida (tivemos 

cinco Ministros da Economia em seis anos!) tínhamos a produtividade mais 

baixa da União Europeia e um défice da balança corrente (10% do PIB) dos 

mais elevados do Mundo! 

 

Oito anos após o relatório Porter e a sua receita sobre as vantagens 

competitivas de Portugal, o seu autor regressou para afirmar que o "país 

perdeu oito anos" e que as políticas seguidas negligenciaram a 

microeconomia, para manifestar a sua desconfiança sobre a "capacidade para 

mudar" da economia, defender que não há prosperidade sem 

produtividade, e que o sector privado tem de mobilizar-se para um 

problema que "não é do Governo", mas do país.  

 

O quadro demolidor da situação portuguesa, que Michael Porter trouxe a Lisboa, 

pela primeira vez desde o projecto que coordenou no início da década passada - e 

de resultados inferiores aos ambicionados -, teve por base uma série de valores do 

último relatório da Competitividade Global, do Fórum Económico Mundial, de 2001, 

de que é co-autor, e a sua comparação com o quadro de 1994. Desde então, 

considera que a "posição competitiva da economia nacional piorou, 

enquanto o ambiente externo se tornou mais agressivo". 

 

Segundo afirmou, o país "não se pode dar ao luxo de gastar mais tempo ao permitir 

que os grupos de interesses bloqueiem o progresso, de falar sem agir". À pergunta 

"E Portugal consegue mudar?", a resposta dada foi: "É o que me preocupa mais. 

Mais do que as suas qualificações, o seu talento. A única coisa que não sei se 

consegue atingir é a capacidade para mudar". Na análise aos indicadores da 

fragilidade competitiva portuguesa, considerou que a avaliação dada ao ensino 

reflecte uma "crise nacional".  
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Na alegada perda de tempo, o professor norte-americano falou de uma "mudança 

muito modesta", em que "a reforma monetária tem de dar lugar à reforma 

da economia".  

 

O atestado de dúvida profunda expressa por Porter, convicto de que o 

diagnóstico de 1994 tinha detectado os pontos correctos, passou também 

pela "ironia" de a Cimeira Europeia de Lisboa ter assumido a agenda da 

competitividade, ao mesmo tempo que fez de Portugal um fraco 

"exemplo". "Foram feitos relatórios e iniciativas, mas o problema está na acção, 

em fazer coisas, em mudar. Essa é a questão". 

 

O que determina a capacidade competitiva de um país, para Porter, "não é o que 

o país produz, mas quão sofisticado e produtivo é esse país a fazer o que 

faz", pelo que entende que a chave do problema já não está nas condições 

macroeconómicas, "impostas" pela adesão ao euro, mas na "sofisticação 

microeconómica", traduzido no ambiente da qualidade dos negócios, onde 

entram as infra-estruturas e a legislação, entre outros factores.  

 

A crítica foi directa: "negligenciaram a microeconomia para o 

desenvolvimento do país", considerando ter sido essa opção responsável por um 

"fraco crescimento económico, pela perda de quota de exportações no mercado 

internacional". Sem a possibilidade de desvalorização da moeda, o 

especialista considera que "o futuro é agora diferente do de há cinco, 10 

anos". 

 

Uma das grandes diferenças em relação à receita defendida há quase uma década é 

a importância dada agora por Porter à capacidade inovadora dos países, 

para aumentar a sua produtividade, apontando-a como "um caminho" 

prioritário para "o futuro de Portugal". Sublinha, na sua tese, que "já não há 

indústrias de baixa tecnologia, apenas empresas de baixa tecnologia".  

 

O professor norte-americano, que diz não querer ser "superpessimista", sustenta, 

mesmo assim, que acabou um período de convergência que beneficiou dos fundos 

estruturais, extinta que foi a desvalorização cambial. Da "nova paisagem 

competitiva", diz, fazem parte os países do alargamento da União Europeia ao 

centro e leste.  
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Admitindo que uma nova política para a competitividade necessite de novas 

instituições, à semelhança do papel do Fórum para a Competitividade, em 1994, 

Porter deixou ainda o recado de que a competitividade "é uma maratona, não 

um 'sprint'" e que os primeiros resultados aparecem "cinco, dez anos 

depois, ou até mais tarde". 

 

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 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. 

 

Neste contexto, a evolução dos clusters tradicionais foi evidente e muito positiva 

em Portugal. Falta-nos agora evoluir para os clusters tecnológicos em que estamos 

muito atrasados. 

 

III - O MODELO ECONÓMICO E A COMPETITIVIDADE  

 

Infelizmente mantenho o diagnóstico que fiz em 2002 aquando da segunda visita 

de Michael Porter. 

 

Para ser competitivo Portugal precisa dramaticamente de fazer reformas 

estruturais: leis laborais que facilitem a criação de emprego; tribunais que 

funcionem; Administração Pública que ajude as empresas; Administração 

Fiscal que trate os contribuintes como cidadãos dum Estado de Direito e 

não como alvos a abater; leis que assegurem o Estado de Direito e a 

proteção dos cidadãos e investidores; sistema de ensino e formação 

profissional que forme cidadãos conscientes e profissionais que a 

economia e as empresas necessitem e não jovens de formação livresca, 

naturais candidatos ao desemprego estrutural e à dependência do Estado. 
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O crescimento económico e as preocupações de competitividade precisam 

naturalmente de ser acompanhadas por preocupações de distribuição de riqueza.  

 

A grande preocupação da política económica tem de ser então 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! 

 

IV – OS COMENTÁRIOS DO ENTÃO MINISTRO DA INDÚSTRIA E ENERGIA, 

LUÍS MIRA AMARAL, AO RELATÓRIO PORTER 

 

O relatório Porter veio chamar a atenção para um conjunto de ideias que temos 

vindo a defender, quer em intervenções orais quer em textos escritos, desde que 

tomámos conta da pasta da indústria. 

Entre elas, gostaria de sublinhar: 

 

1. Não existem sectores obsoletos, o que existem são empresas que se 

modernizam e outras que não o fazem e vão desaparecer. 

Sectores industriais tradicionais não significam sectores obsoletos mas sim 

sectores que já existem há mais tempo na estrutura industrial e que por isso 

já fazem parte da “tradição” dessa estrutura. 

 

2. Os sectores industriais ditos tradicionais têm ainda grande importância 

económica mesmo nas economias mais desenvolvidas, pelos seu peso na 

estrutura produtiva e no volume de emprego mas as novas tecnologias têm 

grande importância estratégica porque são elas que vão modernizar as tais 

empresas viáveis dos tais sectores ditos tradicionais. 

Exemplos típicos são o subsector têxtil onde as novas tecnologias fizeram 

evoluir o subsector de indústria, tipo trabalho intensivo para capital 

intensivo. Hoje em dia numa moderna empresa têxtil, praticamente já não 

existem trabalhadores de produção mas sim técnicos de informática de 

manutenção. Assim a indústria têxtil das mais antigas numa estrutura 

produtiva aparece como das mais modernas a nível tecnológico. 

Outro exemplo pode ser o das eco-indústrias que têm um largo campo de 

aplicação nos sectores tradicionais, tornando-as menos poluentes e portanto 
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mais modernas e adequadas às exigências ambientais duma indústria 

moderna e actualizada. 

Não existe portanto dicotomia entre sectores tradicionais e novas 

tecnologias, os sectores tradicionais precisam das novas tecnologias para se 

modernizarem e as novas tecnologias precisam do mercado criado pelos 

sectores tradicionais. 

 

3. Uma estrutura industrial, como tudo na vida, evolui de forma contínua e 

gradual a partir da base existente. Assim é totalmente utópico, como alguns 

“teóricos” pretenderam fazer crêr há alguns anos, que poderíamos ter uma 

nova estrutura industrial em Portugal, assente em altas tecnologias 

esquecendo os sectores tradicionais. Temos pois que contar com o que 

temos para a nossa presença nos mercados internacionais. 

 

4. Um sector de alta tecnologia não é, pois, viável por si mesmo, tal como um 

cérebro não pode funcionar no corpo de um humano morto. 

Por isso, um sector de alta tecnologia para se desenvolver precisa de uma 

base doméstica (“home base”) como muito bem diz o relatório Porter, 

citando a propósito experiências falhadas em Portugal quando se tentaram 

desenvolver altas tecnologias desgarradas do nosso meio.  

 

5. O que é importante para um país e para a felicidade da sua população é a 

maneira como consegue competir e o nível de vida que daí consegue obter e 

não o facto de ter x % de altas tecnologias na estrutura industrial. 

 

6. Não temos ainda em Portugal verdadeiros clusters pois faltam-nos 

dramaticamente os serviços de apoio à indústria e os bens intermédios e 

bens de equipamento. 

 

7. Não há à partida sectores vencedores e sectores perdedores. As apostas 

demasiado voluntaristas dos Governos, à revelia do mercado, no sentido de 

grandes apostas industriais para sectores vencedores e estratégicos 

redundam quase sempre em falhanços e em desperdício de dinheiros 

públicos. 

Neste contexto, o que temos vindo a dizer em Portugal é que quanto ao que 

existe já na nossa estrutura produtiva podemos ter uma política industrial 

mais sectorial no sentido de defender e modernizar os sectores existentes, 

mas quanto aos sectores do futuro, política industrial ofensiva, ela tem de 
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ser mais horizontal pois nunca é possível ao Governo identificar claramente 

os sectores portadores do futuro! 

Quando muito, poderá (e é o que temos feito) fornecer orientações 

estratégicas sobre a evolução industrial e ter políticas económica e industrial 

que estimulem e desenvolvam os mecanismos de mercado por forma a que 

a actividade empresarial se possa desenvolver saudavelmente. 

“Neste ambiente saudável” serão as estratégias empresariais e o 

funcionamento de mercado a “seleccionar” os vencedores. 

 

O relatório explica bem, de acordo com o modelo do Prof. Porter, o novo paradigma 

de competitividade internacional, o qual põe em causa as teorias clássicas do 

comércio internacional assentes na dotação de recursos naturais de um país. 

 

Com a globalização das economias e com a mobilidade dos factores o que conta 

não é ter os recursos mas o que determina a competitividade a prazo é a maneira 

como são utilizados através da valorização (obter valor acrescentado do que é 

utilizado) e da inovação (diferenciação em relação aos outros, avançando para 

novos produtos e novos processos a partir do que se está a utilizar). 

 

Com efeito, numa economia global, as matérias primas e as tecnologias existem 

disponíveis no mercado internacional e acessíveis a todos. 

 

Mesmo a mão de obra barata não é hoje em dia uma vantagem comparativa 

duradoura para um país pois que as empresas nesta economia global podem 

deslocalizar a sua produção para outros países de mão de obra mais barata! 

 

Por aqui se vê e se percebe o claro aviso aos sectores portugueses que competiam 

através da mão de obra barata. A continuação deste modelo nesta economia global 

condená-los-ia face a outros países menos desenvolvidos, quer em termos de preço 

de produto final nos mercados consumidores quer em termos de localização dessa 

base produtiva em Portugal. 

 

Por isso, estes sectores em Portugal tiveram de evoluir para uma competitividade 

assentam no binómio preço-qualidade utilizando os factores dinâmicos de 

competitividade, como introduzimos na política industrial portuguesa desde 1987, e 

um modelo de eficiência empresarial, e não mais competindo apenas através do 

preço o que significaria repousar a competitividade na mão de obra barata. 
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V – OS OITO MANDAMENTOS DE MICHAEL PORTER 

 

Oito ideias chave para as empresas 

1. Concentração em clientes sofisticados e exigentes 

2. Formular estratégias competitivas 

3. Aumentar a produtividade 

4. Cooperar com os fornecedores, com a distribuição e com os clientes 

5. Criar associações representativas 

6. Construir uma base doméstica 

7. Desenvolver a sociedade civil 

8. Investir em capital humano 

 

VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1. Embora a zona euro não seja uma zona monetária óptima, não culpo o euro 

pela bancarrota de 2011. 

Se não tivessemos esquecido a microeconomia e a competitividade 

empresarial, se não tivessemos esquecido os bens transaccionáveis e se 

tivessemos implementado as recomendações do Projecto Porter não 

teríamos chegado à bancarrota de 2011. 

Agora, como bem referiu o Prof. Vítor Gonçalves, o excessivo endividamento 

público e privado é uma condicionante a ter em conta, coisa que não existia 

quando convidei o Prof. Porter em que a dívida pública andava à volta dos 

50% do PIB! 

 

2. Considero que estamos a ser sobreavaliados nas políticas de C&T. 

Com efeito, quando se investiga gasta-se dinheiro para criar conhecimento. 

Mas depois é preciso injectar este conhecimento nas empresas e chega-se 

então à inovação empresarial. Aqui gere-se conhecimento injectado nas 

empresas para um num contexto de mudanças económicas e sociais se criar 

valor, através da inovação, ou seja, da diferenciação competitiva em relação 

à concorrência. 

O nosso país já avançou muito na I&DT mas continua atrasado em termos 

de inovação empresarial. 

Basta ver que do stock de doutorados apenas cerca de 3% trabalha nas 

empresas e que o número de doutorados no nosso país desceu cerca de 

10% nas áreas tecnológicas e das engenharias, justamente as áreas críticas 

para o nosso desenvolvimento. 
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Há pois agora que investir na inovação empresarial e na inserção de 

doutorados nas empresas. 

 

3. Porter veio a Portugal ainda na fase pré-euro. Já enfatizei que não foi o euro 

o responsável pelos problemas que nos levaram em 2011 ao Programa de 

Ajustamento Económico e Financeiro. 

Em 1992, aquando do Projecto Porter, ainda não se sentia a tremenda 

pressão da concorrência asiática, hoje bem sentida. 

Também em 1992, as pressões da transformação digital das empresas e da 

conectividade, agrupadas no chamado modelo da Indústria 4.0., não se 

sentiram como nos dias de hoje. 

São tudo dimensões novas da pressão sobre as empresas que não foram 

naturalmente tratadas na época do Projecto Porter. 

 

Luís Mira Amaral 

13 de Março de 2019 


