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Esta é uma iniciativa única em Portugal, na qual a SIC Notícias  
e o Expresso, em parceria com a PwC e o Banco Popular, pretenderam 
reposicionar Portugal no mapa da competitividade, tendo 
identificado 6 temas para ativar o crescimento português. 
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Afinal, por onde vamos?

Na internacionalização?

Na inovação?

Queremos reposicionar 
Portugal no mapa da 
competitividade interna 
e externa.

No turismo?

Na agricultura?
Na educação?

Na indústria?
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Por onde queremos ir
Apesar das recentes evidências de 
melhoria, a recuperação económica, a nível 
global, mantém-se ainda frágil.  

Decorrente do último CEO Survey da PwC, 
verifica-se que os empresários e gestores 
estão mais otimistas e gradualmente 
ajustam os seus comportamentos, passando 
de um “modo de sobrevivência” para um 
“modo de crescimento”. Os resultados do 
17º CEO Survey da PwC mostram-nos uma 
melhoria generalizada na confiança dos 
CEO e os resultados, embora ainda ténues, 
já existem.  

Em 2013, as exportações de bens e serviços 
aumentaram em 5.7% e as importações 
registaram um ligeiro aumento (1.1%) – 
relativamente a 2012. Nos últimos quatro 
anos, as exportações nacionais passaram  
de um peso inferior a 30% do PIB, para um 
peso de cerca de 41% do PIB. Além disso,  
o saldo da balança comercial de bens e 
serviços foi positivo em 2013, invertendo  
a tendência de queda na última década. 

As empresas são determinantes para a 
recuperação do nosso país. Portugal é hoje 
um país em mudança, das práticas e 
decisões seguidas pelos CEO portugueses 
começam a dar resultados. Estes são sinais 
que não devemos ignorar, representando 
sobretudo um presságio, aparentemente 
positivo, dos anos que se avizinham. 

Vários fatores têm vindo a ser identificados 
como fundamentais e de maior potencial 
para ajudar ao crescimento do nosso país  
e a aumentar a sua competitividade. 
Acreditamos que os seis temas deste projeto 
são fundamentais e que este foi o momento 
para os discutir com os gestores. 
Nos últimos anos, a PwC tem vindo a 
procurar dar o seu melhor contributo  
para o desenvolvimento da economia 

portuguesa, sendo hoje reconhecida como 
uma firma conhecedora dos principais 
desafios e produtora de um conjunto de 
trabalhos, acerca da economia portuguesa, 
das preocupações das empresas nacionais e 
que contêm as opiniões dos principais 
decisores do tecido empresarial português.  
As conversas que fomos tendo com os vários 
CEO, nos estudos que já produzimos, 
permitiram-nos evidenciar, entre outros, 
estes seis principais temas para a execução 
do projeto “Por Onde Vamos”. 

Um dos principais objetivos deste projeto 
foi promover o debate aberto, em cada um 
dos programas, identificando casos de 
sucesso relacionados com cada um dos 
temas. Estou certo que o facto do formato 
deste programa não ter sido no “típico” 
estúdio veio trazer desafios adicionais às 
equipas de filmagens e de som, contudo 
acredito que a credibilidade de poder estar 
efetivamente em cada uma das empresas, 
no meio, veio dar uma maior credibilidade 
à iniciativa e, especificamente, a cada um 
dos temas. 

A conclusão a que chegamos é de que, 
efetivamente, já existem muitos casos de 
sucesso em Portugal, nos setores do 
Turismo, Indústria e Agricultura e que as 
boas práticas de gestão em temas como a 
Internacionalização, Inovação e Educação 
podem e devem ser divulgadas. Estas seis 
áreas de intervenção na primeira fase do 
projeto não foram escolhidas ao acaso, mas 
porque são de extrema relevância na sua 
análise, discussão e alinhamento do 
público e do privado. 

Esperamos que este trabalho possa dar 
mais um contributo aos gestores nacionais, 
com base nesta partilha de experiências e 
da cooperação entre as empresas. Da parte 
da PwC, continuaremos a tentar dar o 
nosso contributo a Portugal e à economia 
portuguesa, em projetos que esperamos 
que possam ter impacto e que tornem o 
relançamento da economia portuguesa 
uma realidade. 

Gostaria de felicitar a SIC Notícias e o 
Expresso por mais esta iniciativa e deixar 
também os meus sinceros agradecimentos 
aos CEO portugueses que partilharam as 
suas visões connosco, bem como a 
disponibilidade dos que nos abriram as 
portas das suas empresas, permitindo a 
criação de um documento que possa ser 
uma ferramenta de antecipação e avaliação 
para os CEO e respetivos players 
empresariais. 

Bem hajam e um abraço.

António Brochado Correia 
Deputy Senior Partner PwC Portugal
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O principal risco de um projeto como o  
“Por onde vamos” era o de assentar em 
generalidades. De nos perdermos em áreas 
demasiado vastas e de não conseguirmos a 
apontar quaisquer caminhos. Sendo juiz 
em causa própria, acho que conseguimos 
evitar isso. Desde o princípio do projeto 
que a PwC e o Banco Popular fizeram 
questão em apenas trabalharmos áreas 
bem definidas.  

A escolha das áreas não foi fácil mas foi 
firme. Turismo, reindustrialização, 
agricultura, saúde, educação e inovação 
foram escolhas ambiciosas e bem 
diferentes entre si. As três primeiras mais 
facilmente ligadas à ideia de crescimento 
económico, sobretudo por estarem 
apoiadas em indicadores tangíveis e muito 
associadas a produção e exportação. Em 
bom rigor, turismo, reindustrializacao e 
agricultura são conceitos ou áreas que, 
felizmente, passámos a ouvir muito depois 
da crise financeira de 2008 e do colapso do 
mercado interno. Digo felizmente porque 
durante alguns anos foram relevados para 
segundo plano, ultrapassados por setores 
com ganhos aparentemente mais fáceis e 
rápidos, mas como muito menos valor  
estrutural no desenvolvimento do país. 

Ricardo Costa
Diretor Jornal Expresso

Talvez por isso a escolha dos três outros 
temas não pareça tão óbvia, sobretudo 
quando decidimos falar de saúde e 
educação. Mas estas áreas são a outra face 
de uma moeda fundamental ao nosso 
futuro. Durante muitos anos, saúde e 
educação foram olhadas de forma errada  
e, sobretudo, redutora. Ou porque eram 
questões garantidas ou porque eram 
centros de custos. Hoje sabemos que não  
é bem assim. Não só não as podemos dar 
como garantidas, como percebemos que 
são absolutamente fundamentais ao nosso 
crescimento, quer pela forma como servem 
as populações e garantem o bem estar, 
quer pela valor que oferecem ao 
desenvolvimento do país.  

Deixo para o fim a inovação, palavra talvez 
mais fácil e que, talvez por isso, anda na 
boca de todos. Mas, por ser a mais fácil de 
dizer, talvez seja a mais difícil de 
concretizar. Sobretudo porque nunca está 
acabada. A inovação é o maior desafio de 
qualquer sociedade, porque é o que garante 
que as coisas não cristalizem, mesmo 
quando parecem estar num bom ponto. 
Esta foi talvez a ideia mais forte de todos os 
trabalhos que fizemos no Expresso e nos 
programas que emitimos na SIC Notícias.  
A ideia de que temos que ter a capacidade 
permanente de olhar para onde vamos. 
Não para termos certezas, mas para 
sabermos que temos a capacidade de  
nos questionar.

Por onde 
fomos
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O projeto em 5 pontos:

1

3 4

2

Enquadramento 
do projeto
Numa iniciativa única em Portugal,  
a SIC Notícias e o Expresso, em parceria 
com a PwC e o Banco Popular, 
pretenderam reposicionar Portugal no 
mapa da competitividade, tendo 
identificado 6 temas para ativar o 
crescimento português. 

Este foi o momento de todos os esforços 
se unirem na busca dos caminhos da 
retoma na economia portuguesa.  

Além das exportações, a identificação e 
dinamização de setores produtivos chave 
da economia são uma batalha que tem de 
ser ganha em nome do crescimento 
económico e do futuro de Portugal. 

A PwC, conhecida pela forma atenta 
como procura contribuir para o 
desenvolvimento da economia 
portuguesa, surgiu como um dos 
parceiros para este desafio conjunto que 
envolveu a SIC Notícias e Expresso. 

Portugal precisa deste tipo de iniciativas 
e daí o seu nome: Por Onde Vamos. 

Portugal, porém, não está sozinho nesta 
batalha – não basta identificar e 
trabalhar um setor produtivo: é preciso 
que ele se torne competitivo quando 
comparado com a concorrência global. E 
este projeto ambicionou isso mesmo: 
posicionar Portugal no mapa da 
competitividade.

Foi uma iniciativa editorial conjunta 
entre a PwC, o Banco Popular, a SIC 
Notícias e o Expresso para explorar os 
setores produtivos que, em Portugal, 
podem abrir caminhos de futuro para o 
país, permitindo a todos perceberem que 
por aí que vamos.

Na televisão, ao longo de 4 meses,  
a antena permitiu que fossem 
demonstrados cada um dos grandes 
setores produtivos da economia nacional, 
analisando como Portugal está em cada 
um deles não apenas quando comparado 
com o estrangeiro, mas do ponto de vista 
das suas virtudes e fragilidades internas. 
 
A SIC Notícias deslocou-se até aos vários 
ambientes, que melhor descrevem o setor 
retratado, juntando aí os principais 
atores desse universo. Em todas as 
sessões houve intervenção de um 
especialista PwC, em estúdio, para 
enquadrar os temas que resultam do 
trabalho PwC/SIC Notícias/Expresso.

Online, toda esta informação encontra-se 
reunida numa infografia interativa de 
Portugal por setor de atividade. É um 
mapa dinâmico no qual se navega por 
clique e que abre janelas para conteúdos 
escritos e em vídeo – na verdade, todos os 
que foram produzidos para este exclusivo 
projeto, tanto na televisão como no papel 
– e que coloca igualmente Portugal em 
contexto quando comparado com o que, 
nesses setores, se passa no resto do mundo 
(http://sicnoticias.sapo.pt/programas/
porondevamos/).

Na televisão, no papel e na Internet,  
o objetivo foi que as imensas 
audiências, que este projeto impactou, 
descobrissem quais os setores de 
atividade que podem ser as chaves de 
mudança – e, para isso, o projeto 
pretendeu conhecer de perto quer 
através de um trabalho de análise e 
avaliação desses setores, como também 
através de minutos editoriais em 
antena e páginas editorais dedicados  
a algumas dessas indústrias, sem 
esquecer a dimensão de debate com  
os atores chave destes setores.
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5
Temas, localização e oradores 
convidados de cada um dos 
programas: 

Internacionalização 
Vista como uma das soluções para a 
saída da crise, a internacionalização das 
empresas portuguesas foi debatida em 
direto da fábrica de moagem da 
Cerealis no dia 30 de Abril de 2013, 
com a participação de Pedro Reis 
(presidente da AICEP), Alexandre 
Soares dos Santos (Chairman do Grupo 
Jerónimo Martins) e Filipe de Botton 
(CEO da Logoplaste). Em direto da Fly 
London, em Guimarães, contou ainda 
com a presença de Fortunato Frederico 
(Presidente do Grupo Kyaia). 
Intervieram também os especialistas 
Jaime Carvalho Esteves (PwC) e Carlos 
Álvares (Banco Popular).

Turismo 
Que efeito vai ter a crise na oferta de 
turismo em Portugal? Que respostas 
dizem respeito ao Governo e que 
responsabilidades têm os empresários do 
setor? Uma coisa é certa: acabaram os 
anos de risco em que qualquer aventura 
tinha suporte, mesmo que fosse para o 
mais estrondoso falhanço. 

Em direto do Hotel Tivoli Palácio de 
Seteais, no dia 6 de Agosto de 2013, 
discutiu-se que é preciso fazer para não 
deixar morrer um setor que pesa 10% da 
riqueza nacional, responsável por 8% do 
emprego e com maior potencial de 
crescimento em Portugal. 

Este debate contou com a presença de 
André Jordan, que dinamizou o turismo 
de habitação de luxo e de golf no Algarve 
e na região de Lisboa, de José Teotónio, 
Administrador do Grupo Pestana, e de 
Jorge Rebelo de Almeida, Presidente do 
Grupo Vila-Galé. Interveio, também, o 
especialista César Gonçalves (PwC).

Industrialização 
A política económica parece querer dar 
um incremento à indústria nacional, 
esquecida durante décadas, mas que 
garante, ainda assim, cerca de 25% da 
riqueza e ¼ dos postos de trabalho em 
Portugal. 

Em direto da fábrica da Unicer em Leça  
do Balio, Matosinhos, no dia 4 de Junho  
de 2013, o debate contou com a presença 
de António Mota (Presidente 
Administrativo da Mota-Engil), Luís 
Portela (Presidente Administrativo da 
Bial), João Miranda (Presidente Executivo 
da Frulact), António Pires de Lima 
(Presidente Executivo da Unicer), José 
Manuel Fernandes (Presidente 
Administrativo da Frezite) e Avelino 
Gaspar (Presidente Administrativo da 
Lusiaves). Estes empresários de sucesso 
debateram-se sobre a forma como a 
indústria tem sobrevivido, quais as novas 
saídas para o setor em análise e sobre 
formas de mudar o tecido empresarial 
português. Intervieram também os 
especialistas António Brochado Correia 
(PwC) e Carlos Alvares (Banco Popular).
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Agricultura 
Em direto da Adega Cartuxa, em Évora, 
no dia 17 de Setembro de 2013, foi 
debatido o estado da agricultura em 
Portugal. 

Manuel Campilho, um dos mais 
respeitados empreendedores do setor 
agrícola em Portugal, o João Basto 
(presidente do Conselho de 
Administração da EDIA – Alqueva) e 
Gonçalo Escudeiro (diretor executivo  
da Torriba) compõem o painel que se 
debruçou sobre a importância da 
agricultura na economia nacional. 
Interveio, também, o especialista  
Manuel Lopes da Costa (PwC).

Inovação 
Em tempos de crise a inovação é uma 
tábua de salvação ou é um investimento 
para adiar? As grandes empresas 
respondem com cada vez maior empenho 
em soluções novas, e em comunicação 
diferente com os seus públicos.  

Em direto da Fundação Champalimaud 
no dia 12 de Novembro de 2013, Leonor 
Beleza (Presidente da Fundação 
Champalimaud), Manuel Ferreira de 
Oliveira (presidente executivo da Galp 
Energia), Luís Reis (administrador da 
Sonae) e Albano Homem de Melo (sócio 
gerente da empresa portuguesa de 
restauração H3), analisam as saídas que a 
inovação pode trazer no desenvolvimento 
de uma economia mais robusta e 
sustentável. Intervieram, também, os 
especialistas José Alves (PwC), António 
Pires de Lima (Ministro da Economia).

Educação 
Há politécnicos a mais e centros de 
formação a menos? O que fazem as 
universidades, institutos, escolas de 
formação para evitar os cursos com 
poucos alunos e com reduzidas saídas 
profissionais?  

Em direto da biblioteca Joanina, na 
Universidade de Coimbra, no dia 29  
de Outubro de 2013, foram debatidos os 
desafios que o setor da educação enfrenta 
e as suas possíveis soluções. O debate 
contou com a presença de David Justino 
(Presidente do Conselho Nacional de 
Educação), Daniel Bessa, do diretor-geral 
da COTEC e de Carlos Fiolhais (da 
Fundação F.M dos Santos). Interveio 
também o especialista José Alves (PwC).



8 PwC

Temas em debate

Internacionalização                             Indústria                                         Turismo                                           Agricultura                                       Educação                                          Inovação
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Internacionalização                             Indústria                                         Turismo                                           Agricultura                                       Educação                                          Inovação

Todos os temas debatidos nas sessões foram analisados  
e organizados, pela PwC, da seguinte forma:

• o impacto do tema;
• os desafios que o mesmo enfrenta;
• as possíveis soluções futuras.

Afinal, por onde vamos?      9

22 28 32



10 PwC

Internacionalização 

Um tema  
com impacto 
A crise em Portugal e no mundo

O mundo está em constante mutação. Os 
países emergentes vão contribuir para o 
crescimento global o dobro dos países 
desenvolvidosi.  

Em 2013, os países emergentes 
representavam 85% da população 
mundial, 90% da qual com idades abaixo 
dos 30 anos. Até 2020, a população dos 
países emergentes deverá crescer três 
vezes mais do que a dos países 
desenvolvidos. 

Portugal sentiu em 2009 o grande impacto 
da crise económica e financeira, já 
espalhada por algumas economias. A 
entrada no programa de ajustamento e as 
consequentes medidas de austeridade 
surtiram efeito sem igual na economia 
portuguesa e na população. 

Em virtude desta retração, as empresas 
portuguesas começaram a focar-se mais 
nos mercados externos.

Neste sentido, verificou-se um impacto 
nos níveis de consumo da população, bem 
como no nível das exportações nacionais, 
traduzindo-se numa diminuição e um 
aumento, respetivamente, dos mesmos. 

Fig1. Consumo das famílias em % do PIBii 
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As exportações são o método de 
expansão mais comum, (84% das 
empresas portuguesas), seguido do forte 
investimento direto (74% das empresas) 
e das relações contratuais, tais como 
joint ventures, parcerias, etc (16%  
das empresas).iv 

A necessidade de “ir para fora”

Em períodos de recessão e de redução  
da procura no mercado interno, uma das 
soluções passa pelo aumento do número 
de clientes externos. Neste sentido, a 
internacionalização é vista como um 
passo para a saída da crise, uma vez que 
permite a expansão das empresas para 
novos mercados e a consequente 
possibilidade de aumentar os níveis  
de produção.

De facto, os principais benefícios da 
internacionalização estão associados  
à I&D e aquisição de capacidade de 
inovação e construção de propriedade 
intelectual; aquisição de capacidade  
de produção; acesso a fontes locais de 
capital, aquisição de capacidade de 
entrega de serviços internos; acesso  
e recrutamento de melhores talentos;  
e aumento da base de clientes.

Fig2. Volume das exportações em Portugal em Milhões de €iii

Os desafios
As PME e o seu posicionamento 
sustentável

Portugal é um país constituído 
maioritariamente por PME. A reduzida 
capacidade financeira destas empresas  
é uma das principais barreiras à 
internacionalização. Em 2012, 99,9%  
das empresas eram pequenas e médias 
empresas (PME), sendo 95,9% 
microempresas. Contudo, as PME são 
responsáveis por menos de 60% do  
volume de negócios em Portugal.v

Fig3. Peso das PME na estrutura  
empresarialvi  
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Financiamento Competitivo

Dadas as atuais restrições financeiras do 
setor bancário, este tornou-se nos tempos 
que correm num elemento que condiciona 
fortemente a capacidade de 
internacionalização de muitas empresas. 

A verdade é que a internacionalização 
envolve custos consideráveis. Apesar dos 
apoios públicos existentes, tal não isenta  
a necessidade de obtenção de recursos 
financeiros alheios que permitam 
complementar o incentivo público.  
Além disso, estes apoios públicos não  
se estendem à criação de redes de 
distribuição nos mercados externos, onde 
estes custos em particular têm um peso 
significativo.vii 

 

Regulamentação  
do Estado

O Estado possui uma função 
abrangente e importante na 
construção de um ambiente 
favorável ao empreendimento 
internacional, devendo garantir que 
existem condições que incentivem  
e estimulem o investimento interno 
e externo.

No âmbito desta sessão do Por onde 
Vamos, os oradores referiram que 
ainda sentem, por vezes, algumas 
dificuldades nos seus processos de 
internacionalização, nomeadamente 
no papel do Estado.

De facto, de acordo com dados do 
mais recente relatório “Doing 
business – 2014” do World Bank, 
exportar um contentor de bens em 
Portugal requer 4 documentos, 
demora 15 dias, e custa $780 USD. 
Importar o mesmo contentor requer 
4 documentos, demora 13 dias e 
custa $925 USD. Portugal aparece 
em 25º lugar em 2014, tendo 
perdido 8 posições no indicador 
“Trading Across Borders” face a 
2013.

Formas de alcançar os mercados 
externos

As empresas fazem poucas parcerias com 
mercados externos. A verdade é que, 
enquanto algumas empresas 
compreendem a necessidade de ter um 
parceiro local, a maioria das empresas 
portuguesas tendem a realizar os 
investimentos sozinhas sem recorrer a 
joint-ventures. 

Custo da energia. Outro desafio muito 
importante e que está presente na mente 
dos líderes das empresas está relacionado 
com o custo da energia. O elevado custo de 
energia em Portugal é uma barreira ao 
investimento, tanto pelo impacto direto 
dos custos nas receitas como pela fraca 
competitividade das empresas face a 
concorrentes globais.

O aumento de produtividade 
e eficiência das empresas  
é essencial para o aumento  
de produção e estabilização 
de custos. 
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As soluções  
de futuro 
As PME e o seu posicionamento

A internacionalização e a melhoria da 
performance financeira e económica das 
PME apresentam uma correlação direta. 
Tanto o crescimento como o aumento de 
competitividade e a criação de condições 
de sustentabilidade de longo prazo são 
reforçados pelas práticas internacionais.  
A crescente globalização leva a que as PME 
necessitem de reduzir a sua dependência 
dos mercados domésticos.viii  

A dimensão das empresas não é per si um 
impedimento à internacionalização. A 
verdade é que a diversificação dos 
mercados tem um impacto mais relevante 
para algumas atividades.ix 

Financiamento

É essencial a criação de linhas de apoio às 
empresas. A abertura do capital às 
empresas é essencial para que seja 
atenuada esta restrição e para que possa 
ser proporcionado um percurso de 
internacionalização mais sólido.x 

O investimento feito nos mercados 
externos deve ser minuciosamente 
avaliado, pois tanto pode representar uma 
distinta oportunidade de crescimento para 
as empresas, como uma colossal ameaça à 
sua sobrevivência. 

As empresas devem saber gerir o 
investimento que devem fazer, de uma 
forma faseada. É necessário entender qual 
o momento certo para o aumento da oferta 
no mercado para o qual se pretende 
internacionalizar, os custos de serviço/
negócio e os fatores chave para as 
mudanças de capacidade. É necessário, 
também, planear em torno destas 
mudanças globais e criar planos de 
investimento flexíveis.xi 

Alcançar os mercados externos

Muitos clientes assumem que devem ter 
parcerias nos mercados emergentes, o que 
não é necessariamente o caso. Na verdade, 
os parceiros podem representar um grande 
risco. É necessário conhecer as vantagens 
ou desvantagens. Não obstante, a 
cooperação entre as empresas pode ser um 
fator essencial para que o processo de 
internacionalização seja bem-sucedido.

Há claras vantagens com a entrada em 
mercados externos, tais como a expansão 
do volume de negócios e os ganhos de 
escala associados à repartição dos custos 
fixos por um maior volume de negócios. 
Existem também vantagens associadas aos 
ganhos de reputação no mercado 
português devido à internacionalização, 
uma vez que este reconhecimento pode 
permitir às empresas portuguesas 
aumentar as suas vendas no mercado 
interno.xii 

Uma solução agregada 
significa…

Entender o que é fundamental para o 
negócio e “aplicar o mesmo” nos 
mercados emergentes. Limitar as 
decisões de localização, de partes “não 
críticas para o negócio”, e assegurar que 
o mesmo está adaptado ao mercado 
local, são condições essenciais para o 
sucesso.

Negócios em mercados emergentes são 
diferentes e mais complexos do que em 
mercados desenvolvidos. Na maioria 
dos mercados emergentes, a oferta 
ainda se encontra num estado volátil e 
os concorrentes podem ainda não se 
encontrar perfeitamente definidos. Se a 
empresa vai proceder a uma aquisição, 
então, deve ter segura uma boa 
capacidade de execução em mercados 
emergentes.

Para o sucesso de um processo de 
internacionalização é necessária a 
adaptação aos mercados externos. A 
escolha do país para internacionalizar 
tendo em consideração a sua 
proximidade geográfica e cultural é 
essencial para a facilitação da entrada 

A crescente globalização 
leva a que as PME 
necessitem de reduzir  
a sua dependência dos 
mercados domésticos. 

de empresas uma vez que permite a 
redução de custos de entrada e minimiza  
a necessidade de adaptação aos produtos 
locais. Os países europeus, Espanha, 
França e Reino Unido lideram os países de 
destino, preferido das empresas nacionais, 
seguidos do Brasil e da Alemanha.xiii 

Para que o processo de internacionalização 
seja bem-sucedido é, também, essencial a 
existência de estruturas organizacionais 
adequadas e flexíveis, bem como a 
existência de uma cultura organizacional 
aberta à projeção da empresa no mercado 
externo. Neste sentido, a 
internacionalização vai exigir uma 
adaptação e flexibilidade do modelo 
organizacional que corresponda ao 
aumento da complexidade da atuação no 
exterior e à necessidade de adaptação dos 
condicionalismos resultantes das 
diferenças dos contextos legais, 
geográficos, económicos e culturais.

No que diz respeito ao papel do Estado, é 
necessário que exista um enquadramento 
fiscal que possa permitir uma estabilização 
ao nível de condições, e uma promoção da 
competitividade e da justiça ao nível 
económico, permitindo à empresa ter  
mais confiança na sua decisão. 
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Indústria 

Um tema  
com impacto 
Nos últimos anos, o setor industrial tem 
vindo a perder importância no tecido 
empresarial português, quer devido ao 
desinvestimento e à inexistência de um 
plano de desenvolvimento da indústria por 
parte do Estado, quer devido à crise que se 
acentuou.

A crise, apesar de ser associada ao setor 
financeiro e imobiliário, impactou 
profundamente o setor industrial, devido 
ao forte peso dos impostos e à consequente 
redução do rendimento disponível. xiv

Não obstante esta realidade, o setor 
industrial representa ainda 22% do valor 
acrescentado bruto (66% destes 
diretamente ligados à indústria, 15% à 
energia, água e saneamento e 18% à 
construção), sendo por isso importante  
a sua revitalização, de forma a contribuir 
para a recuperação da competitividade  
da nossa economia

Fig4. Valor acrescentado bruto por ramo de atividadexv 

Fig5. Contribuição dos subsetores industriaisxvi  
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Fig6. Tempo consumido para pagar impostos na zona euro – top 10 (horas/ano)xviii 

Os desafios 
Os custos com a energia 

Os custos com energia representam um 
peso enorme e crescente para a 
generalidade das empresas, tanto pelo 
impacto direto dos custos, como pelo 
enfraquecimento na competitividade face 
a concorrentes globais com acesso a 
energia mais barata. xvii

Os custos do trabalho já  
não são o maior problema 
apontado pelas PME. 

As duplicações; o peso  
e a morosidade dos processos 
burocráticos

Os processos de licenciamento industrial  
e toda a burocracia com que as empresas 
portuguesas têm de lidar para iniciar e 
manter a sua atividade representam um 
custo muito elevado, sendo um inibidor ao 
investimento. As entidades públicas com 
que as empresas têm de se relacionar, no 
decurso da sua atividade, estão pouco 
coordenadas e mantêm o seu foco na 
verificação de requisitos e regulamentos, 
quando poderiam apoiar as empresas na 
definição da melhor abordagem ao 
cumprimento das regras, em particular no 
que toca às normas da União Europeia. 

Adicionalmente, como se pode observar no 
gráfico abaixo, Portugal é dos países onde 
mais tempo é consumido no que se refere 
ao pagamento de impostos – 275 horas por 
ano, ocupando a 27ª posição na EU 27 e a 
17ª na Zona Euro, de acordo com o Paying 
Taxes da PwC
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Falta de estabilidade  
política e fiscal

Entre 1999 e 2005 Portugal teve quatro 
Governos e seis Ministros das Finanças 
– esta cultura política fragmenta o que 
tem vindo a ser feito pela indústria 
portuguesa, faltando uma maior 
estabilidade nas linhas de orientação do 
país. Este fator não ajuda à confiança dos 
empresários e esta falta de confiança pode 
ser ultrapassada através da estabilização 
da economia, do controlo do desemprego 
e da promoção do investimento direto 
estrangeiro em Portugal, a par de um 
alinhamento estratégico de longo prazo, 
podendo garantir uma maior estabilidade 
fiscal para o setor.

Custos financeiros 

O capital - tanto pela via de dotação  
de capital, como pela via de acesso ao 
financiamento - é condição necessária 
para a existência de um projeto 
industrial. No cenário atual, as 
empresas industriais portuguesas, 
sobretudo as PME têm elevada 
dificuldade em obter garantias 
bancárias e seguros de crédito, 
apresentando níveis de risco que não 
são atrativos para a banca. As empresas 
são penalizadas pelo rating da 
República Portuguesa, perdendo 
competitividade face a empresas de 
países com menor risco e com acesso  
a financiamento menos dispendioso.

As soluções  
de futuro
No que toca a responder aos desafios 
atuais da indústria, em Portugal a solução 
passa por um modelo bipartido de 
responsabilidades entre as empresas e o 
Estado. As empresas devem tornar-se  
mais competitivas, disciplinadas, rigorosas 
e distintas nas suas competências, 
investindo na formação dos seus 
colaboradores, no desenvolvimento 
tecnológico e em parcerias estratégicas. 

Do lado do Estado é necessária a 
elaboração de um plano de 
desenvolvimento da indústria, a par  
da transferência de tecnologia e de um 
investimento significativo, de modo a 
captar inovação tecnológica para as 
empresas.

Ser mais produtivo  
é um desígnio nacional

A produtividade em Portugal é cerca de 
65% da média comunitária e quase 50%  
da média da Holanda e da Alemanha. Este 
fato é justificado pela falta de intensidade 
tecnológica – cerca de 80% da indústria 
em Portugal é de intensidade tecnológica 
média baixa, enquanto que na União 
Europeia o rácio é de 50%-50% – e pelo 
desalinhamento que existe entre as 
necessidades das empresas e aquilo que as 
universidades oferecem. O aumento da 
produtividade – aliado ao 
desenvolvimento de conhecimento 
tecnológico – torna a estrutura e os 
processos das empresas mais simplificados  
e é uma solução para os preços elevados  
da energia em Portugal.

A solução passa por um 
modelo bipartido de 
responsabilidades entre 
as empresas e o Estado.
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Fig7. Índice de Produtividade por hora trabalhadaxix  

Criação de sinergias entre  
as instituições de ensino  
e as empresas para criar mais  
e melhores vantagens 
competitivas

A indústria deve promover a sua  
imagem e atratividade junto dos 
estudantes do ensino superior – cujo 
processo formativo está orientado 
maioritariamente para o setor terciário  
– de modo a fornecer um conhecimento 
mais adequado aos seus futuros 
trabalhadores. 

É necessário transformar as 
universidades em centros de excelência, 
dando-lhes meios para se desenvolverem. 
A ciência deve ser transferida para 
instituições tecnológicas, que deverão 
desenvolver as tecnologias, passando-as 
para a economia real e levando os 
empresários a assumir a responsabilidade 
de agentes catalisadores do 
conhecimento, passando a usar  
mais tecnologia nas suas empresas.

A banca como parte da solução: 
maior acesso ao crédito

Grande parte das empresas industriais 
portuguesas apresentam problemas de 
liquidez, tendo uma necessidade de 
reforçar os seus capitais próprios. A 
diminuição dos spreads praticados pode 
ser uma solução (em Portugal praticam- 
-se spreads de 5,6%, enquanto que em 

Uma solução agregada 
significa…

…ter ganhos de produtividade, 
aumentando o nível de intensidade 
tecnológica, tendo uma maior 
abertura às mudanças tecnológicas  
e apostando na investigação e 
desenvolvimento. Significa apostar na 
formação, alinhar a oferta das 
universidades às necessidades das 
empresas, e investir em programas  
de formação dos trabalhadores. 
Significa a valorização de um ativo 
muito importante: o conhecimento.
 
A resposta para os desafios que a 
indústria enfrenta passa também pela 
atuação do Estado, com um plano para 
o desenvolvimento da indústria, o 
fomento da estabilidade fiscal e 
política e um programa de incentivos 
ao investimento neste setor. Passa, 
ainda, também pela banca, por uma 
maior abertura e disponibilidade para 
financiar as empresas, que necessitam 
de ganhos de liquidez. 

Espanha são apenas de 3%). Uma outra 
resolução passaria pela intervenção e o 
apoio do Governo, através da criação de 
um banco de fomento e de programas de 
incentivos coordenados com os bancos 
privados. 

Dinamização do papel  
do Estado na indústria

A concentração da atividade económica no 
setor terciário e a diminuição da atividade 
dos setores produtivos de bens 
transacionáveis, desde a entrada na União 
Europeia, fragilizaram a competitividade 
nacional. A instabilidade política e a falta 
de coesão fiscal agravaram a falta de 
confiança dos profissionais da indústria 
portuguesa. O Estado deverá capitalizar o 
tecido industrial como catalisador das 
exportações e da geração de emprego. É 
necessária a definição de um plano de 
desenvolvimento para a indústria, que não 
só defina prioridades e objetivos a longo 
prazo, mas também metas intermédias. É 
imperativo uma melhoria da coordenação 
entre as diferentes entidades públicas com 
que as empresas têm de se relacionar, por 
forma reduzir os custos de contexto. 
Uma outra solução da parte do Estado 
passa por assegurar a estabilidade fiscal e 
política no país, de forma a gerar confiança 
nos investidores. Deve existir também 
uma melhoria da intervenção estatal junto 
dos mercados de exportação da indústria 
portuguesa através da AICEP e da 
diplomacia económica.

É necessário transformar as 
universidades em centros de 
excelência, dando-lhes meios 
para se desenvolverem.
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Turismo 

Um tema  
com impacto 
Um setor estratégico

Portugal é um país com grande potencial 
no turismo, setor que tem vindo a crescer. 
Há muito que em Portugal o turismo tem 
vindo a ser referido como uma atividade e 
um setor estratégico para a economia 
nacional. 

Estratégico para o emprego. O 
turismo não só contribui para o emprego 
de uma parte significativa da população, 
como permite também pela natureza das 
suas atividades económicas, a reconversão 
e requalificação de profissionais migrantes 
de outros setores.xx 

Estratégico para a economia. Além 
da contribuição do turismo para o Produto 
Interno Bruto, o turismo apresenta-se 
como um dos setores que mais contribui 
para as exportações (cerca de 14%) e para 
a Balança Comercial portuguesa, sendo o 
mais exportador de serviços (cerca de 46% 
das exportações de serviços).xxi 

Estratégico para o ambiente e 
para a sociedade. O setor, quando 
adequadamente regulado, pode ser visto 
como um elemento essencial para a 
proteção do meio ambiente, bem como 
para a valorização do património cultural 
e o seu financiamento.xxii 

Setor distinguido e premiado. 
Portugal distingue-se pela gastronomia, 
clima, ambiente e segurança, o que o 
torna atrativo pelo todo. Em 2013, 
Portugal atingiu a 13ª posição do ranking 
de turismo de negócios. A capital 
portuguesa é reconhecida como um 
destino mundial de referência para os 
negócios. Os hostels em Portugal também 
estão a ganhar relevo, onde já são 
distinguidos por inúmeras publicações a 
nível internacional. Algarve, Madeira, 
Lisboa e Porto são os destinos com maior 
subida na receita. Contudo, há ainda 
vários segmentos por explorar. 

Impacto na economia  
e emprego

PIB. Em 2013, o turismo contribuiu com 
25,6 mil milhões de euros para o PIB 
(15,6% do PIB total) e prevê-se que esta 
contribuição aumente em quase 2% em 
2104. Os dados revelam que a 
contribuição total do turismo para o PIB 
aumentou pelo terceiro ano consecutivo. 

O turismo está a reanimar 
a economia e o emprego.
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Fig8. Contribuição total do turismo para o PIB em mil milhões de euros (preços reais 2013)xxiii 

Fig9. Contribuição total do turismo para o emprego em mil milhões de euros  
(preços reais 2013)xxiv 
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Os desafios
A "fatia" fiscal

IVA. Desde Janeiro de 2012, com o 
aumento da taxa de IVA no setor de 
restauração e bebidas em 77% (passando 
de 13 para 23%), Portugal não só perdeu 
competitividade fiscal dada a 
impossibilidade de suportar os custos, 
como consequentemente perdeu 
rentabilidade nas empresas, tendo vindo  
a ser esta a tendência face à concorrência 
global. Esta carga fiscal excessiva é 
atualmente desajustada em comparação 
com as práticas fiscais dos países 
europeus, pondo em causa a 
sustentabilidade e crescimento do setor.xxv

 
A concorrência e os preços

Concorrência. Um dos grandes desafios 
que Portugal enfrenta relaciona-se com a 
forte competitividade criada por outros 
destinos turísticos onde a oferta é cada 
vez mais elevada e sofisticada. 

Preços. Portugal compete com preços 
baixos aliados à qualidade, face à 
concorrência dos outros países. Contudo, 
os preços baixos fazem com que hotéis  
de quatro estrelas e cinco estrelas, por 
exemplo, ofereçam as estadias ao preço  
de hotéis de duas. A estabilização e 
reduções nos preços dos hotéis faz com 
que as receitas diminuam e que a margem 
de lucro seja reduzida ou até, por vezes, 
mesmo inexistente.
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Fig10. Receitas dos países europeus, 2012 
(milhões de euros)xxvi 
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Como se pode ver pela evolução do gráfico 
acima, a procura sofreu uma queda de 
10% a partir de 2008, fruto das 
condicionantes macroeconómicas que 
afetaram o país. Permanecendo constante 
ao longo de todo o período da intervenção 
externa, só recentemente se verificou uma 
ligeira melhoria.

Sazonalidade. Portugal concentra a sua 
procura em períodos de época média/alta. 
A verdade é que não é constituído por 12 
meses que representem estas épocas. 

Fig11. Evolução da oferta de quartosxxvii

Fig12. Evolução da taxa de ocupação nos quartosxxvii

Fig13. Dormidas por mês em Portugal – sazonalidade, 2013 (milhões)xxvii
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Outro dos grandes desafios 
é o excesso de oferta e a 
sazonalidade do setor. 

Oferta e sazonalidade

Oferta. No que diz respeito à oferta,  
a questão coloca-se: Haverá excesso de 
oferta ou escassez da procura? Ao 
longo dos últimos anos tem-se 
observado um claro aumento na oferta 
hoteleira. Contudo, a nível de taxa de 
ocupação, apesar da evolução positiva 
que esta apresentou nos últimos dois 
anos, a verdade é que, durante o ano, 
mais de 40% dos estabelecimentos 
hoteleiros não estão ocupados. 
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As soluções  
de futuro
A “fatia” fiscal

De modo a combater a elevada taxa de 
IVA, as empresas terão de aumentar a 
eficiência da sua atividade tanto ao nível 
de indústrias, como dos serviços para 
combater a contração das margens de 
lucro. 

Adicionalmente, à semelhança de outros 
países europeus, como foi o caso da 
Irlanda em 2011, Portugal devia apostar 
na descida da taxa de IVA de serviços 
turísticos, incluindo a restauração, de 
modo a promover a sua competitividade 
fiscal. Além disso, a descida da taxa de IVA 
seria também essencial para este setor 
uma vez que é um dos setores que mais 
contribui para as exportações e que além 
do grande impacto que tem no PIB, 
também tem um impacto significativo  
na criação de emprego. 

A concorrência e os preços

Qualidade. Para fazer face à forte 
concorrência, Portugal tem de subir a 
fasquia da qualidade, oferecer melhores 
serviços, como por exemplo ter bons 
acessos às praias, e aumentar as ações de 
promoção da imagem nacional tanto ao 
nível do património, como da cultura. 

Oferta e sazonalidade

Reposicionamento da oferta. 
Portugal tem de ter como prioridade o 
reposicionamento da sua oferta, tanto a 
nível vertical com upselling e 
consequentemente mais serviço, bem 
como a nível horizontal com cross-selling, 
neste sentido, implicando mais atividades 
que potenciam atividade adicionais.xxviii  

Captação de turistas-consumidores 
internacionais. Outra prioridade a focar 
será a captação de mais turistas, isto é, 
consumidores internacionais. Estes turistas 
têm em Portugal um tipo de turismo que se 
estende além das épocas médias/altas.xxix  
Neste sentido, é preciso também conhecer os 
turistas internacionais e principalmente 
compreender o que estes procuram num país 
com as características que Portugal tem. 

Outros tipos de turismo. Assim, é 
preciso investir mais em turismo de cidade 
e cultura, bem como investir no turismo de 
Natureza, como foi feito, por exemplo, na 
recuperação das aldeias de Xisto. Estes 
tipos de turismo são uma oferta 
alternativa ao turismo de massa e ajudam 
ao combate à desertificação bem como 
consequentemente no combate à 
sazonalidade. 

Inovação. Além da diversificação da 
oferta, para combater a sazonalidade é 
essencial apostar na inovação. É, neste 
sentido, necessário inovar nos modelos de 
negócio, bem como apostar nas 
plataformas e redes sociais como forma de 
promoção. Assim, é crucial a criação de 
incentivos e de apoios financeiros, 
especialmente às PME que pretendam 
apostar na inovação, qualificação e 
sustentabilidade do setor.

Uma solução agregada 
significa…

Estratégia. Portugal precisa de dar 
continuidade à estratégia de 
desenvolvimento que delineou nos 
últimos anos. Neste sentido, o país deve 
apostar nos mercados onde já tem uma 
quota significativa de turistas mas que 
ainda pode ser melhorada, a fim de 
alcançar os parâmetros internacionais. 

É preciso também conhecer  
os turistas internacionais  
e principalmente compreender 
o que estes procuram num país 
com as características que 
Portugal tem. 

Capital humano. O investimento em 
Capital Humano surge também com um 
elemento estratégico, essencial, para a 
promoção sustentada que permitirá 
melhorar ou manter o posicionamento 
das empresas de turismo no mercado. 

Sustentabilidade. É crucial a gestão 
do setor numa lógica de criação de 
valor acrescentado e de 
sustentabilidade, direcionado para a 
conquista de quota de mercado e de 
retorno de investimento. A criação de 
uma cultura de turismo em Portugal é 
essencial e crítica para o 
reposicionamento deste setor.  
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Agricultura 

Um tema  
com impacto
A evolução do setor

A agricultura, uma das atividades do 
setor primário, é responsável 
maioritariamente pela produção vegetal 
e pela produção animal e é vista como 
um dos grandes negócios do século XXI. 
Segundo José Diogo Albuquerque, 
Secretário de Estado da Agricultura: “A 
agricultura é um excelente negócio. Há 
cada vez mais gente a comer e cada vez 
menos gente a produzir alimentos”. 
Estimativas das Nações Unidas 
concluem que até 2050, para alimentar 
toda a população mundial, vai ter de se 
produzir o dobro do que se produz 
atualmente. Em 2012, os números 
indicam que Portugal está no bom 
caminho neste sentido. O défice 
alimentar em 2012 foi de 2,7 mil 
milhões de euros, representando menos 
15% do que no ano anterior (em que 
tinha ficado nos 3,2 mil milhões de 
euros), segundo dados do Jornal 
Expresso. Estes dados realçam a 
renovação que este setor deverá ter no 
futuro e que já deu alguns sinais nos 
últimos anos.

18% da população Portuguesa 
estava empregada no setor 
primário em 1950. Em  2011 
essa percentagem era de 
apenas 1%.xxx 

Ao longo do tempo, viveram-se décadas 
de abandono da agricultura. Portugal 
apresenta recordes de desemprego, na 
agricultura a falta de mão-de-obra tem 
vindo a acentuar-se cada vez mais. A 
queda do número de pessoas empregues 
no setor primário agravou-se mais ainda 
no último trimestre de 2013, onde se 
registaram os valores mais baixos desde 
que existem registos no Instituto Nacional 
de Estatística. Esta diminuição verificou- 
-se em todos os países industrializados 
embora, em Portugal, este dado ainda 
seja bastante acentuado, 
comparativamente aos valores médios 
registados na UE. 

Por outro lado, o nível de instrução dos 
empresários agrícolas em Portugal 
continua a ser baixo, colocando 
dificuldades ao processo de 
modernização da agricultura portuguesa. 
No entanto, apesar da mão-de-obra 
agrícola ainda ser fundamentalmente de 
natureza familiar e dirigida por 
agricultores mais velhos, a tendência é 
que cada vez mais jovens empresários e 
empreendedores apostem neste setor, 
dadas as desafiadoras oportunidades que 
este apresenta.
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As condições que Portugal 
oferece

A agricultura representa um dos poucos 
setores a crescer em Portugal (2,8% em 
2012), apesar da crise económica e 
financeira vivida em Portugal nos 
últimos anos. O gabinete do Ministério 
da Agricultura e do Mar sublinha que 
menos emprego não significa menos 
rendimento, como provam alguns 
números: 

4,8%

9,3%

33,3%

Em 2013, o setor agrícola cresceu 
4,8%, em volume.

De setembro a novembro as 
exportações aumentaram 9,3%; 

A produtividade do trabalho 
agrícola cresceu 33,3% entre 
2000 e 2013.

Apesar de Portugal ser um dos países de 
dimensões mais reduzidas na Europa, é 
também um dos que tem uma realidade 
agrícola de maior diversidade e um dos 
países com as melhores condições 
territoriais e climatéricas para exploração 
deste setor. Existem as condições ideais 
para a exploração dos mais variados 
produtos agrícolas. Portugal beneficia de 
condições climatéricas que permitem aos 
agricultores colocar certos produtos no 
mercado antes da concorrência. A atual 
conjuntura faz da agricultura uma das 
principais bases da economia do país e 
cria oportunidades de retorno dos 
investimentos neste setor.

Outra das características portuguesas é o 
maior dinamismo associado ao setor 
agrícola nos últimos anos. Os 
investimentos feitos nesta atividade 
recentemente cresceram a um ritmo 
exponencial. Só entre Janeiro e Setembro 

de 2013 foram investidos mais de mil 
milhões de euros em projetos agrícolas, 
refere o secretário de estado. João 
Machado, presidente da Confederação dos 
Agricultores de Portugal realça que “Em 
cinco anos, a agricultura fez investimentos 
semelhantes ao TGV”. 

No mesmo sentido, cresce também o grau 
de inovação e modernização associado ao 
setor. Assunção Cristas, Ministra da 
Agricultura, descreve este facto como “Um 
portfólio alargado de produtos, onde se 
destacam os vinhos, as frutas, os 
hortícolas, o azeite e o concentrado de 
tomate, têm revelado uma dinâmica 
ímpar, que assenta, de forma crescente, 
em produtos de excelência, com assinável 
valor acrescentado, em muitos casos, com 
um elevado grau de inovação 
incorporado”.

Portugal beneficia de 
condições climatéricas que 
permitem aos agricultores 
colocar certos produtos  
no mercado antes da 
concorrência.
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Os desafios
Custos com energia

Os preços da eletricidade e combustíveis 
são os principais responsáveis por 
aumentos nos encargos, sendo que, no 
setor, 70% dos custos são relacionados 
com energia. Outro dos principais 
desafios, associados ao setor agrícola 
português, é o preço elevado das matérias- 
-primas. 

Quando comparado a outros países da UE, 
Portugal é um dos países com maiores 
custos de energia no setor agrícola. Para 
além disso, os preços da água também 
estão a registar uma tendência de 
aumento. 

Transportes e logística

Os elevados custos com combustíveis são 
bastante prejudiciais no que diz respeito 
à localização geográfica de Portugal, 
tendo em conta as enormes deslocações 
que o posicionamento geográfico de 
Portugal exige.

 Estando Portugal situado num extremo da 
Europa, a movimentação de produtos para 
os principais parceiros comerciais tem um 
custo bastante elevado. Adicionalmente, 
Portugal regista preços dos combustíveis 
superiores à média da UE e é o país com os 
custos mais elevados, relativamente aos 
países em análise, como se pode verificar 
no gráfico em baixo.

Fig14. Preço dos combustíveis em 2013 (valores em €/litro)xxxi 
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Fig15. Importações e exportações dos principais produtos da agricultura ou relacionados 
com esta atividade, em 2012 (em milhões de €)xxxii

Financiamento e sazonalidade

Outro desafio a salientar está relacionado 
com a dificuldade na obtenção de 
financiamento. Sendo a atividade agrícola 
extremamente dependente de fatores 
externos como o clima ou as condições 
territoriais, o risco associado a este setor é, 
também, extraordinariamente elevado. 
Deste modo, outro grande desafio é a forte 
sazonalidade, dado que esta origina 
dificuldades na aquisição de seguros para 
estas atividades. Os subsídios diminuíram 
14% entre 2012 e 2013, dificultando o 
investimento dos empresários do setor. 

Segundo o INE, o montante de subsídios 
pagos à atividade agrícola em 2013 
diminuiu em cerca de 50 milhões face a 
2012 (ano em que foram pagos subsídios 
ainda referentes a 2011, tendo registado, 
por isso, um valor muito elevado). 

Reduzido associativismo

Outro grande desafio presente em 
Portugal é a falta de associação entre 
empresários agrícolas. O território 
português é caracterizado pela existência 
de um elevado número de pequenos 
agricultores. A colaboração entre 
empresas agrícolas tem provado ser 
bastante vantajosa em vários aspetos, 
essencialmente na redução de custos, na 
criação de sinergias e na maior capacidade 
negocial que ganham conjuntamente. 
Relativamente ao comércio internacional, 
tem-se verificado um grande desequilíbrio 
na balança comercial, como se pode 
verificar no gráfico seguinte.

Apesar das excelentes condições 
portuguesas para a exploração de várias 
culturas e mesmo com a tendência de 
diversidade e modernização de culturas 
que se tem vivido no setor, importamos 
quase o dobro de produtos agrícolas do 
que aquilo que se exportamos. O saldo da 
balança comercial foi bastante negativo 
em 2011 e em 2012, embora haja sinais  
de inversão desta tendência.

Importações e Exportações
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A modernização recentemente associada 
ao setor agrícola deverá ser a tendência 
para os próximos anos. Esta tem permitido 
essencialmente o aparecimento de 
culturas diferentes e nunca anteriormente 
exploradas. Entre janeiro e junho de 2013, 
foram criadas 1017 empresas agrícolas, 
segundo dados do Ministério da 
Agricultura. Por cada empresa que fecha, 
estão a abrir em média 7,6 novas empresas 
agrícolas, o que transmite uma mudança 
no panorama e uma tendência de 
crescimento no setor. Estas mudanças 
estão a ser vividas em diversos aspetos, 
sendo que também na distribuição etária 
dos trabalhadores do setor se notam 
discrepâncias. A agricultura, tipicamente 
um setor de mão-de-obra envelhecida, 
registou, em média, 280 jovens 
empresários a instalarem-se por mês neste 
setor ao longo de 2013, sendo este um 
grande contributo para a modernização e 
inovação associada ao setor atualmente. 

Segundo o Expresso, só através do Proder 
– Programa de Desenvolvimento Rural – 
foram financiados projetos a 6000 mil 
jovens agricultores.

Os dados apurados pelo Ministério da 
Agricultura indicam que entre 2011 e 
2013 se registou um aumento de 33% do 
número de jovens até 40 anos de idade.
O desordenamento territorial é outro dos 
grandes desafios agrícolas. Verifica-se a 
saída de milhares de pessoas dos campos 
para a cidade, ingressando nos setores 
industrial e de serviços em detrimento do 
setor agrícola. As grandes percentagens de 
abandono do setor no interior do país são 
bastante prejudiciais, uma vez que são 
essas as localizações com melhores 
condições à exploração agrícola.

 280 

7,6 6000

33%

novas empresas 
agrícolas que abrem, 
enquanto uma é 
encerrada.

é a percentagem do 
aumento do número  
de jovens até 40 anos 
interessados em 
desenvolver projetos  
no setor agrícola.

É a média de jovens 
empresérios a 
instalarem-se por 
mês neste setor  
ao longo de 2013.

mil jovens agricultores tiveram 
financiamento para os seus 
projetos.
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As soluções  
de futuro
Investimento

Relativamente aos recursos necessários à 
exploração do setor, é visível a necessidade 
urgente de que seja feito um maior 
investimento em infraestruturas de 
armazenamento e distribuição eficiente de 
água, essencialmente em regadio. Outros 
investimentos elegíveis no caso português, 
para além dos relacionados com o regadio 
são a construção, modernização ou a 
reparação de barragens.

A aposta na diferenciação de produtos 
também deve ser um caminho a seguir no 
sentido de aproveitamento das ótimas 
condições portuguesas para a exploração 
do setor. No entanto, já são assinaláveis 
várias mudanças neste sentido e uma 
grande modernização da oferta no setor 
agrícola. 

Por outro lado, destaca-se a necessidade 
de transformar o paradigma e conceito da 
agricultura em Portugal, sendo esta, 
ainda, maioritariamente vista como uma 
atividade envelhecida e pouco inovadora. 

Uma solução agregada 
significa…

Por parte da administração central,  
o investimento na especialização em 
atividades do setor seria bastante 
vantajoso, por forma a dar resposta à 
modernização e a auxiliar na 
recuperação e mudança de panorama 
agrícola português.  

O investimento no setor deve ser feito 
tendo em conta a produção nacional 
capaz de substituir importações de 
bens alimentares e com maior 
potencial de exportação, contribuindo 
assim para fomentar a riqueza e 
emprego.

Deste modo, a dinamização deste setor  
e a incorporação de um maior nível 
tecnológico poderá potenciar a 
rentabilidade económica. Também poderá 
contribuir para o aumento da 
produtividade, qualidade e o fornecimento 
contínuo dos produtos ao longo do ano, e 
aumentar a atratividade para a instalação 
de jovens agricultores.

Investimento em transportes

O investimento no transporte ferroviário, 
já bastante discutido, poderia ser muito 
proveitoso no sentido de combater o 
problema de escala e de localização 
geográfica do país, ao mesmo tempo que 
permitiria reduzir os custos de transporte 
e aumentar as exportações de produtos 
agrícolas. Medidas como a ausência da 
necessidade de guias de remessas por 
parte dos pequenos agricultores são 
bem-vindas num setor que se quer  
menos burocrático.

Alianças estratégicas

De modo a combater a falta de 
associativismo, a associação entre 
agricultores deve ser uma das soluções a 
ser implementadas e que permitirá reduzir 
bastante os custos, dando também 
resposta às elevadas despesas registadas 
por estas empresas nos últimos anos. Para 
além disso, permite uma maior capacidade 
negocial com os stakeholders da empresa  
e origina um aumento de sinergias. No 
mesmo sentido, as alianças estratégicas 
reduzem a exposição a vários fatores 
externos e são um grande auxílio às 
empresas na conquista de quota de 
mercado. Em suma, é diferente para uma 
entidade credora encarar uma pequena 
empresa e sujeita a terceiros, do que um 
conjunto integrado de empresas com o 
mesmo foco e com uma disponibilidade  
de recursos muito superior.

Por último, a utilização dos recursos 
naturais deve ser feita com inteligência e 
ciência. Portugal apresenta excelentes 
condições climatéricas e territoriais. No 
entanto, há ainda uma grande necessidade 
de mudança relativamente à utilização dos 
nossos solos. As explorações devem ser 
diferentes e adequadas a produtos 
diferentes, conforme as suas 
características. Mais ainda, deve ser feita 
uma aposta reforçada nos produtos onde 
Portugal tem de facto uma vantagem 
competitiva, sendo esses, 
fundamentalmente, as hortofrutícolas,  
a cortiça, o vinho e o azeite.
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Educação 

Um tema  
com impacto 
A evolução do setor 

Numa sociedade social e de conhecimento 
como aquela em que vivemos hoje, a 
educação é sem dúvida um dos grandes 
pilares e motores de desenvolvimento. 
Uma das explicações é o facto de se 
verificar, em geral, um aumento 
considerável do volume de investimentos 
realizados na atividade educativa após o 
25 de Abril, sendo atualmente uma das 
maiores fatias em todos os orçamentos,  
de quase todos os países desenvolvidos. 
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A segunda razão prende-se com o facto  
de que a falta de uma mão-de-obra 
qualificada aumenta as desigualdades 
sociais e deficiências económicas. Deste 
modo, o investimento em educação é 
crucial ao desenvolvimento sustentável  
de Portugal e à coesão económica e social 
da zona Euro.

Os países que priorizaram o ensino de 
qualidade nas últimas décadas tendem a 
registar um crescimento económico acima 
da média. Neste sentido, um relatório da 
Unesco mostrou que cada ano adicional de 
escolaridade aumenta a média anual do 
PIB em 0,37%. 

Fig16. Taxa de desemprego jovem em Portugal (%)xxxiii Esta “fuga de cérebros” é muito 
prejudicial à modernização de todo o 
tecido empresarial português, tendo em 
conta que estes jovens são uma grande 
fonte de riqueza para toda a economia, 
estando atualmente a contribuir para a 
criação de valor no exterior. Há que 
salientar, no entanto, que apesar da 
evolução negativa da 
taxa de desemprego 
jovem de ano para ano 
desde 2002, entre 2012 
e 2013 esta manteve-se 
constante.

As condições que Portugal 
oferece 

Ao longo da última década tem-se 
verificado uma elevada percentagem  
de jovens que saem de Portugal, 
maioritariamente, consequência da 
dificuldade em encontrar condições 
atrativas de trabalho internamente ou 
mesmo de encontrar emprego. A taxa  
de desemprego jovem tem registado, 
recentemente, valores máximos,  
com 37,7% dos jovens em 2013 
desempregados, ficando 10 p.p. acima  
da média Europeia (27,7%), segundo  
o Eurostat. 
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Os desafios
Desinvestimento no setor 

Apesar da importância considerável do 
setor, este é também bastante afetado 
aquando da existência de problemas 
económicos, tais como a atual crise 
financeira. Deste modo, o setor tem sido 
alvo de consideráveis reduções de despesa 
e cortes que poderão ser questionáveis. 
Adicionalmente, é visível uma redução da 
afetação de recursos. Alguns números que 
provam este desinvestimento são o facto 
de se terem aprovado, em 2013, apenas 
531 bolsas a doutoramentos e 
pós-doutoramentos (menos 1344 do 
que em 2012), de acordo com o Jornal  
de Notícias.    

Outro dos grandes desafios associado à 
educação portuguesa é a existência de um 
elevado número de polos universitários 
com dimensões reduzidas e com custos 
bastante elevados. Existe pouca coesão e 
solidariedade territorial por parte do 
Estado Português, com uma distribuição 
de vagas pouco equitativa e com claros 
favorecimentos no litoral. As zonas do 
interior do país registam, cada vez mais, 
taxas de ocupação muito reduzidas e 
tornam-se cada vez menos atrativas aos 
jovens portugueses.  

Dos 26 cursos nas várias modalidades 
disponibilizados pela Universidade dos 
Açores (UA) para o ano letivo 2013/2014, 
só seis preencheram todas as vagas na 
primeira fase, ficando 20 cursos com 
vagas por preencher e dois deles ficaram 
mesmo sem qualquer aluno admitido. 
A nível nacional, só a Universidade dos 
Minho, com 25 cursos com vagas por 
preencher na primeira fase, está numa 
situação pior - em número de cursos e não 
de vagas - que a Universidade dos Açores, 
ao nível do ensino público, havendo no 
entanto casos bem piores quando se fala 
apenas dos cursos em branco, uma vez que 
houve 66 cursos sem alunos admitidos a 
nível nacional, 11 deles só no Politécnico 
de Bragança. 
 
Reduzida taxa de escolaridade 

É possível verificar, também, uma grande 
quebra de procura no setor, sendo que, em 
2012, apenas cerca de 80% dos alunos que 
concluíram o ensino secundário 
prosseguiram para o ensino superior, 
em média. 

Tab1. Taxa (%) de transição/conclusão no ensino secundário por NUTS II, 
ano letivo 2011/2012 (%)xxxiv 

  Total
Cursos gerais/ 

científico-humanísticos
Cursos 

vocacionais

Portugal 79.9 77.8 83.1

Norte 83.0 80.6 86.5

Centro 81.1 79.3 83.8

Lisboa 76.3 75.0 79.0

Alentejo 80.6 76.8 86.0

Algarve 75.2 73.8 77.2

R.A. Açores 71.1 68.9 74.0

R.A. Madeira 75.8 76.7 74.3

Cerca de 20% dos alunos  
que concluíram o ensino 
secundário prosseguiram  
para o ensino superior. 
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Para além das graduais dificuldades 
económicas e a maior dificuldade das 
famílias no pagamento de propinas, a falta 
de oportunidades aquando da conclusão 
do ensino superior torna-se como um fator 
desmotivador para os  jovens portugueses 
para conclusão dos seus estudos. 
À escala europeia, as percentagens de 
população que completam pelo menos o 
ensino secundário foram sempre bastante 
inferiores à média da UE, ao longo dos 
anos, como se pode verificar no gráfico 
seguinte. Em 2013, apenas 39% da 
população portuguesa se encontrava 
com pelo menos o ensino secundário 
completo, contra 75% da média 
europeia. No entanto, são notáveis 
melhorias neste sentido, sendo que estas 
percentagens têm vindo a aumentar. Em 
2002, apenas 20,7% da população 
portuguesa se encontrava nesta situação. 
 

De acordo com o 
Ministério da Educação  
e Ciência... 

...no Algarve e nas Regiões 
Autónomas da Madeira e dos Açores, 
é onde se registaram taxas de 
conclusão do ensino superior mais 
reduzidas. Em Portugal, em 2012, 
apenas 80% dos alunos inscritos no 
ensino secundário o terminaram 
efetivamente. Em média, as taxas de 
conclusão são mais elevadas nos 
cursos vocacionais, 
comparativamente aos cursos gerais/
cientifico humanísticos. 
 
Comparativamente, em Portugal 
existe pouca diversidade de oferta, no 
sentido em que é difícil encontrar no 
mercado de trabalho pessoas 
especializadas para determinadas 
indústrias.  
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Fig17. Total de população que completou pelo menos o ensino secundário (%)xxxv

Internacionalização de talento 

Uma das maiores tendências na educação 
portuguesa, resultado da situação do setor 
nos últimos anos, é a constituição de uma 
ideia generalizada de que a educação é um 
investimento sem o retorno esperado. O 
tecido empresarial português ainda não 
valoriza suficientemente as qualificações 
superiores e não existem postos de 
trabalho suficientes para dar resposta às 
necessidades, levando a que exista uma 
perspetiva cada vez maior de 
internacionalização do talento. De acordo 
com o Diários de Notícias, houve, na 3ª 
fase de acesso ao ensino superior em 2013, 
453 cursos sem alunos colocados. 
 
Natureza técnica do sistema 
educacional 

Apesar da maior aposta dos alunos em 
cursos generalistas, a educação em 
Portugal, no geral, ainda se encontra 
muito focada em aspetos técnicos, não 
preparando suficientemente os jovens 
portugueses para as soft-skills 
indispensáveis na adaptação a ambientes 
de rápida mudança e a contextos 
diferentes, como se exige hoje em dia. 
Com as transformações verificadas no 
panorama português, no qual já deixaram 
de existir carreiras garantidas para a vida, 
a aposta nestes atributos torna-se 
essencial.

A tendência verificada ao longo dos 
anos tem sido de especialização em 
áreas mais gerais e abrangentes, 
contribuindo para o facto de haver 
pouca especialização em algumas 
áreas que o requerem. As áreas das 
engenharias continuam a sobressair 
entre aquelas que não têm qualquer 
aluno colocado em algumas 
instituições de ensino, de acordo com 
os dados da DGES. Para além disso, 
muitas instituições e áreas de estudo 
são criadas do poder regional e não 
para dar resposta efetiva à procura e 
ao que as empresas realmente 
necessitam. 

Por conseguinte, existe um sistema de 
oportunidades desatualizado em 
Portugal, com elevados desequilíbrios 
entre aquilo que o país necessita e a 
oferta real existente. 
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As soluções  
de futuro
Investimento através de fusões  
e a criação de mais centros de 
investigação  
 
Uma das possíveis soluções de combate aos 
elevados custos existentes é a fusão de 
instituições de ensino, à semelhança do 
que foi feito anteriormente entre a 
Universidade Técnica de Lisboa e a 
Universidade de Lisboa. Para além da 
redução de custos, isto permite-lhes 
essencialmente ganhar escala tanto a nível 
nacional como internacional e conseguir, 
deste modo, captar um número de alunos 
muito superior ou mesmo distribuir de 
forma mais equitativa os alunos pelo 
território português. Quando a fusão é 
feita entre instituições de zonas diferentes, 
possibilita oferecer as mesmas condições e 
possibilidades futuras aos alunos, apesar 
de estudarem em diferentes zonas do país. 
Para além disso, combate a falta de coesão 
territorial existente. No mesmo sentido, a 
junção entre politécnicos e universidades, 
mantendo o binómio de ambas, também 
poderá ser uma resolução desta 
distribuição territorial pouco equitativa.  

Também bastante importante para 
Portugal é a afirmação de áreas de 
conhecimento e valor acrescentado. 
Apesar de já ter sido feito algum 
investimento neste sentido, continua  
a ser crucial a aposta em centros de 
investigação, de reconhecimento social  
e de empregabilidade, bem como a 
existência de mecanismos por parte do 
estado que salvaguardem a existência  
de cada estabelecimento (autonomia 
científica e pedagógica). A fusão entre 
instituições aparece novamente como  
uma solução bastante facilitadora desta 
independência das instituições. 

Melhor oferta educativa para 
suprir as necessidades 

É necessário, claramente, um maior 
equilíbrio entre a oferta educativa e as 
necessidades dos portugueses. Deste 
modo, é fundamental que haja maior 
diversidade de oferta, com uma formação 
mais sólida e diversificada e que prepare 
os alunos portugueses para as rápidas 
mudanças futuras. Mais do que possuir 
bastantes conhecimentos técnicos e de 
serem especializados numa determinada 
área, os jovens de hoje devem estar 
preparados para a adaptabilidade a 
diversas situações do quotidiano 
empresarial. O contacto com o ambiente 
de trabalho no decorrer de cada formação 
torna-se cada vez mais relevante.  

Para além disso, é necessária uma 
adaptação da oferta às necessidades do 
tecido empresarial português, com uma 
maior aposta e existência de mais vagas 
nas áreas que garantem maior 
empregabilidade e futuro internamente. 
 
Mais programas de mobilidade 

Assim como se tem verificado uma rápida 
“exportação” de alunos, também é 
necessário que haja soluções no sentido 
oposto e, deste modo, uma maior 
“importação” de alunos estrangeiros. É 
fundamental chamar a atenção para as 
atratividades e benefícios que Portugal 
pode oferecer a estes alunos, sendo 
especialmente importante, neste sentido, 
a existência de mais programas de 
interligação com outros países europeus.

 

Os cortes educacionais efetuados nos 
últimos anos devem ser redirecionados, 
sendo que as bolsas de mobilidade e os 
mecanismos sociais de apoio à deslocação, 
quer interna quer externa, não devem ser 
afetados.

Uma solução agregada…

Existe uma clara necessidade de 
mudança no panorama educacional 
português. As escolas devem, cada vez 
mais, adaptar-se aos alunos, e não o 
contrário, à semelhança do que se 
passa na Alemanha, Suíça ou Áustria 
(Modelo Dual). A característica e o 
objetivo principal do sistema dual é de 
que a educação concilie 
conhecimentos teóricos com 
competências adquiridas no âmbito de 
trabalho (learn by doing). Os alunos 
devem ter um apoio mais direto e, de 
acordo com as suas dificuldades ou 
capacidades, devem haver adaptações 
estruturais por forma a responder  
aos diversos processos formativos  
dos jovens portugueses.  

Um maior número de parcerias entre 
as instituições de ensino e as empresas 
deve ser, também, notavelmente, uma 
aposta de futuro. Atividades em 
part-time ou acordos de retenção de 
talentos, por exemplo, são soluções 
que colocam o aluno em contato direto 
com o ambiente empresarial e que lhe 
garantem uma maior segurança de 
empregabilidade futura.

O contacto com o ambiente 
de trabalho no decorrer de 
cada formação torna-se 
cada vez mais relevante.
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Inovação 

Um tema  
com impacto 
Um setor estratégico

Muitas vezes confunde-se inovação com 
investigação. A investigação passa por 
pegar em recursos e utilizá-los para 
produzir conhecimento, a inovação 
transforma esse conhecimento em 
valor. A inovação é, portanto, um trunfo 
das empresas contra a concorrência, 
arrasta novas práticas e ideias ao longo da 
organização e permite um aumento da 
eficiência e da rentabilidade. Pode 
acontecer em qualquer área, desde a 
tecnológica,  processos, cultura, entre 
outros.  

No que refere à inovação, há que ter em 
conta que esta pode comportar alterações 
em diferentes áreas ou segmentos de 
negócios, e que se divide em três 
categorias:

1. Inovações incrementais: 
são alterações a um produto ou 
serviço existente com o objetivo 
primário de proteger a quota de 
mercado. Geralmente, os 
concorrentes respondem 
rapidamente a este tipo de inovação.

2. Inovações disruptivas: 
referem-se a alterações muito mais 
significativas, ligadas por exemplo às 
tecnologias e aos modelos de negócio 
das empresas, criando vantagens 
competitivas mais acentuadas do que 
as inovações incrementais. Uma 
inovação disruptiva, com sucesso, 
permite que a empresa aumente as 
receitas e melhore a sua posição no 
mercado.

3. Inovação radical:  
cria alterações drásticas a um produto 
ou serviço, podendo mesmo criar 
negócios completamente novos. As 
inovações deste tipo acontecem mais 
raramente, mas conseguem gerar um 
crescimento exponencial.xxxvi 

Acima de tudo, inovar é investir, acreditar, 
qualificar e valorizar as pessoas, que são o 
fator determinante para o crescimento das 
empresas.
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Os desafios 
Ensinar e estimular  
a criatividade

Para transformar o conhecimento  
em valor é necessário deixar espaço para  
a criatividade, para pensar “fora da caixa”. 
A gestão do talento e do conhecimento 
adequada, que crie oportunidades para o 
surgimento e desenvolvimento de novas 
ideias é um fator determinante de sucesso 
da inovação. 69% dos empresários 
portugueses identificaram os problemas 
associados à gestão de talento como o 
principal obstáculo à inovação, seguido 
das dificuldades inerentes ao 
desenvolvimento de ideias.xxxvii  

Este facto é evidenciado pelo 
posicionamento de Portugal no Barómetro 
da Inovação da COTEC em que Portugal 
ocupa a 25ª posição entre os Estados-
Membros da União Europeia, uma 
classificação que demonstra as nossas 
debilidades nos domínios que formam o 
novo indicador: utilização intensiva de 
conhecimento, grande número de 
empresas inovadoras de rápido 
crescimento, níveis elevados de registo  
de patentes e aumento de exportações 
competitivas. 
 
A mentalidade empresarial  
como um obstáculo à inovação 

O estudo da PwC ”Inovação – ADN ou 
Atitude?” confirma que em Portugal o fator 
cultural pesa sobretudo na tendência para 
um certo isolamento na forma como as 
empresas conduzem os seus processos de 
inovação, confiando relativamente pouco 
em parceiros exteriores”. De fato, 66% dos 
inquiridos neste survey identificaram a 
procura de parceiros externos com vista  
à inovação como o principal desafio que 
enfrentam. Os empresários não 
apresentam grande abertura na procura  
de parcerias, acabando por não atingir os 
níveis de competitividade que poderiam 
alcançar se adotassem uma perspetiva 
diferente. 
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dos inquiridos neste survey 
identificaram a procura  
de parceiros externos com 
vista à inovação como o 
principal desafio.

66%
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Baixo retorno 

A investigação tem vindo a mudar o seu 
perfil, descentralizando-se das 
Universidades e Laboratórios de I&D. Dos 
pedidos de invenções nacionais de origem 
portuguesa, 47% foram apresentados por 
individuais, 32% por empresas, 19% por 
Universidades e apenas 2% por 
instituições de inovação. Apesar deste 
fator, a rentabilização das patentes 
portuguesas é baixa, sendo muito 
reduzida a inovação portuguesa 
patenteada que chega à indústria. Em 
2010, a percentagem de turnover de um 
novo produto atribuída à inovação em 
Portugal era apenas de 14,4%, um valor 
algo reduzido quando comparado com 
outros países europeus como a  
Eslováquia e a Espanha, com 23,4  
e 19%, respetivamente.   
 
Falta de uma visão de inovação  
a longo prazo

No contexto atual, a condicionante 
primária da inovação em Portugal é a 
redução de custos, enquanto noutros 
países é utilizada como fator de 
crescimento. Este foco na redução de 
custos leva a um planeamento a curto 
prazo, apenas 22% dos empresários 
Portugueses mostram preocupação em 
efetuar um planeamento a longo-prazo, 
indicando que não é uma prioridade para 
os executivos. A falta de uma visão de 
longo prazo no que toca à inovação 
acarreta um risco para as empresas, 
nomeadamente, o de se tornarem centros 
de pesquisa que dependem da sorte para 
comercializar as inovações e gerar 
retornos significativos.
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Fig19. Turnover de um novo produto atribuído à inovação (%)xxxix

Fraca ligação empresarial  
às universidades

As empresas não estabelecem parcerias 
e relações com universidades, 
perdendo oportunidades em poder 
aproveitar sinergias desta relação.  
Dos inquiridos do nosso estudo 
‘Inovação: ADN ou atitude?’, em 
Portugal apenas 35% das empresas 
estabelecem uma relação forte com 
universidades, um valor inferior à 
média internacional, de 50%.

Reduzida tolerância ao erro  

Uma vez que a inovação resulta de processos 
criativos que transformam o conhecimento 
em valor, muitas ideias e projetos acabam 
por não ser exequíveis ou rentáveis. A 
cultura empresarial e do próprio país, não é 
favorável a este tópico, apresentando pouca 
tolerância ao erro e pouca disponibilidade 
para dar “tempo para errar”. Atualmente, 
pretendem-se resultados praticamente 
imediatos e retornos que justifiquem os 
investimentos. Esta situação é mais visível 
quando existem acionistas voláteis, que não 
defendem a estratégia da empresa.
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As soluções  
de futuro
A inovação é o motor da economia. É 
fundamental para tornar não só Portugal 
mas toda a Europa mais competitiva e 
estimular o crescimento económico. Por 
esta razão, a UE pretende aumentar o 
investimento em inovação para 3% do PIB 
até 2020xli, o que, por sua vez, contribuirá 
para aumentar a percentagem da indústria 
transformadora no PIB para o objetivo dos 
20%. Seguem abaixo algumas soluções 
para incrementar a inovação e ultrapassar 
os desafios que esta enfrenta.  

Fomentar a ligação entre  
a indústria e a ciência 

As empresas devem ir ao encontro das 
universidades, centros de I&D e a países 
estrangeiros, estabelecer parcerias e 
relacionamentos. O trabalho conjunto e a 
partilha de ideias conduz muitas vezes a 
melhores resultados, sendo essencial que 
exista uma articulação entre estas 
entidades, por forma a aproveitar sinergias 
que surgem com estas associações. Para 
tal, é também necessária uma mudança 
cultural, para reduzir as reticências 
apresentadas pelos executivos em 
procurar parcerias e permitir uma 
utilização intensiva e correta do 
conhecimento.

Uma solução agregada 
significa…

…uma mudança cultural. A solução 
passa por valorizar as pessoas e 
fomentar o desenvolvimento e a 
gestão do conhecimento, passa pela 
partilha e pelas parcerias, pela 
colaboração e relacionamento entre as 
empresas e as universidades. É preciso 
uma maior abertura por parte dos 
executivos, uma menor aversão ao 
risco e um alargamento de horizontes, 
apontando para o muito longo prazo e 
planeando com vista ao crescimento.

Fig20. Investimento das empresas portuguesas em I&D (% do PIB)xlii   
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Neste tópico já é possível observar um 
desenvolvimento positivo: as ligações 
entre a indústria e a ciência têm vindo a 
ser reforçadas ao longo do tempo, bem 
como o investimento empresarial em I&D 
(que representou 0,78% do PIB em 2009, 
comparativamente com os 0,3% investidos 
em 2005). 

Ter uma visão de longo prazo 

Porque inovar é investir hoje para colher 
amanhã, as empresas devem estar 
dispostas a alocar recursos em projetos de 
muito longo prazo. É, também, necessária 
a compreensão e aceitação de que por 
vezes os investimentos em inovação 
podem ser infrutíferos, devendo continuar 
a existir a perseverança de investir. Está 
tudo diretamente relacionado com o 
estabelecimento de um correto modelo 
operacional de inovação, a partir do 
momento em que este se encontra 
estabelecido há espaço para inovar e 
colher, mais tarde, as vantagens desta 
inovação. 

Foco na produtividade  
e no crescimento 

Das melhores práticas das empresas mais 
inovadoras, vem um maior foco no 
crescimento e nos ganhos de 
produtividade, dos quais poderão resultar 
formas de inovar mais focadas nos 
produtos, em detrimento das práticas de 
redução de custos. Existe uma forte 
relação entre o crescimento e a inovação: 
as 20% empresas mais inovadoras 
cresceram, nos últimos três anos, 16% 
mais que as 20% menos inovadoras. Além 
disso, o quintil mais inovador prevê um 
aumento do crescimento duas vezes 
superior à média global e três vezes mais 
acentuado do que o previsto pelas 
empresas do quintil menos inovador.xliii 
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