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LUÍS TODO BOM 
Gestor de Empresas 

Portugal no ranking 
europeu de inovação 

P 

Quanto mais 
depressa 

se assumir que 
as PME não 

inovam, de forma 
relevante, melhor. 

ortugal ocupa, neste momento, 
a 19.8  posição no ranking euro-
peu de inovação. 

Atrás da Estónia (9.8), de 
Chipre (13.a), da Eslovénia 
(15.a), da República Checa (na) 
e da Lituânia (18.a). 

Esta é, infelizmente, a reali-
dade do nosso país, contrarian-
do toda a propaganda governa-
mental sobre esta matéria 

Cornos dados, tratados epu-
blicados pelo INE - Instituto 
Nacional de Estatística, que se-
gue as melhores práticas de tra-
tamento estatístico de dados, 
certificadas pela União Euro-

 

Peitt 
Só estes dados é que têm em-

dibilidade enão os dados envia-
dospelas agências governamen-
tais, controladas pelo parlido so-
cialista, no poder. 

Assim sendo, Portugal não 
desceuseteposições,porque, em 
boa verdade, nunca esteve na 
12..8  posiçãa 

E não fica bem aos respon-
sáveis por entidades públicas 
criticarem o INE, quando os da-
dos não lhes convêm, elogiando-
-o nas situações favoráveis, 
como é o caso da evolução do 
PIB. 

Convém que haja limites na  

tentativa de destruição da credi-
bilidade de instituições-âncora 
da nossa democracia. 

AfAl4ciadeque as PME ino-
vam de modo significativo, caiu, 
finalmente, por terra 

As PMEnâ'o têmrecursosfi-
nanoeipos, tecnológicos e de co-
nhecimento, para inovarem, a 
não ser que se classifique como 
inovação a produção dum novo 
rótulo! 

Quando defendo a urgência 
dumprocesso robusto de fusões 
e aquisições, para aumentarmos 
o número de empresas, de bens  

transacionáveis, com uma ver-
tente exportadora significativa, 
que facturem mais de 50 mi-
lhões de euros, por ano, o ratio-
nale é simples: 

Se estas empresas alocarem 
2% das vendas anuais, à inova-
ção tecnológica (o mínimo reco-
mendado pelas boas práticas de 
gestão, a 3M dedica 6 a 7% das 
vendas à inovação), terãoumvo-
lume anual, de investimentos 
em inovação, de 1 milhão de eu-
ros, o mínimo indispensável 
para a criação dumapequena di-
recção de inovação, com umpe-

  

queno número de engenheiros 
e tecnólogos, capaz de integrar 
redes de inovação internacio-
nais e realizar contratos de in-
vestigação comasuniversidades. 

Abaixo deste valor, não há 
inovação radical, só pequenos 
ajustamentos nos produtos e 
processos, no âmbito da inova-
ção incrementaL 

Ousia, quanto mais depres-
sa se assumir que as PME não 
inovam, de forma relevante, me-
lhor. 

Mesmo as famosas start-
-ups, com que o Governo enche 
aboca, diariamente, não fazem 
mexer o ponteiro. 

O que é grave, neste nosso 
posicionamento, no rankingeu-
ropeu da inovação, é que o nos-
so país continua a perder com-
petilividade internacional, para 
os novos países que integraram, 
recentemente, a União Euro-
peia, e que se afastam, cada vez 
mais, de nós. 

Com este modelo económi-
co, suportado no turismo, res-
tauração, comércio e serviços de 
baixo valor acrescentado e o mo-
delo político suportado no elei-
torado crescente de funcioná-
rios públicos e nas PME de so-
brevánância, o caminho para nos 
tomamos, a muito curto prazo, 
opaísmais pobre da Europa está 
traçado. 

E, infelizmente, de forma ir-
reversível. 

Artigo em conformidade com o Antigo 
Acordo Ortográfico 

Coluna quinzenal à quinta-feira 
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LUIS TODO BOM 
A falAcia de riste as PME 
inovam 

.
caiu por terra 

000.0 

JOAQUIM AGUIAR 
Poder político não pode estar 
manietado pelo veto do PCP 
OPI0 

JOÃO OLIVEIRA 
LÍDER PARLAMENTAR DO PCP 

11( "PS tem 
a ilusão 

de que pode 
decidir tudo" 

Discussão do valor do englobamento 
obrigatório "é variável", afirma. 

PRIMEI. LIN. a, 

Redes sociais fazem soar 
alarmes dos supervisores 
Esquemas e fraudes através destas redes preocupam os mercados financeiros. Para combater 
estas práticas, a CMVM quer reforçar a ' ' es.  

Saindo da crise, 
país regressa 
ao crescimento 
lento do passado 
O governador do Dance de Portugal. Mário Serrano, 
avisa que bloqueios estruturais não desapareceram. 

Alojamento local 
perdeu sete mil 
reservas diárias 
krdll.SPS e , 

Bruxelas em alerta 
com preço da luz 

BA&N 
Communications 

consultancy designed 
to deliver results. 

www.ban.pt 

Associações 

Ordens acusam 
socialistas 
de tentativa 
de controlo 
ECOX0M1.2 

ALUGA 
SEGO 

PROTEg. PROg5RJOS 

Cobrança 
pontual 
da renda 
no  dia  5 

de cada mês 

808 780 780 
www.lugaseguro.pt 


