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INESC TECAcademia Empresas

Ser um ator de relevância ao nível da 
ciência e tecnologia mundial
Ser considerado um importante 
interveniente nas áreas da Informática, 
Indústria e Inovação, Redes de Sistemas 
Inteligentes e Energia

Desenvolvimento do tecido económico e 
social
Contribuir para o desempenho, 
competitividade e internacionalização das 
empresas e instituições

Estreitar as relações entre 
a universidade e o tecido 
empresarial, a administração 
pública e a sociedade

Missão

4

Visão

Investigação de Excelência 
Reconhecimento Internacional
Relevância Social

ASSOCIADOS
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INESC TEC

Posicionamento na cadeia de valor
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INVESTIGAÇÃO INOVAÇÃO

Da produção de conhecimento
à inovação de base científica

> 750
INVESTIGADORES

> 330
PhD

> 350
Projetos
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Evolução da Indústria Portuguesa

§ Século XIX economia baseada na ruralidade.

§ A segunda Guerra Mundial abriu novas perspetivas ao
tecido industrial e extrativo do país. Após o conflito surgem
duas leis fundamentais para o futuro da economia
portuguesa: a lei da eletrificação do país e a lei da 
organização e do fomento industrial.

§ A produtividade da indústria portuguesa cresceu
continuamente durante o século XX; 

§ As duas fases mais dinâmicas do crescimento da 
produtividade industrial, 1951-1973 e 1985- 2000, coincidiram
em grande parte com avanços institucionais no sentido da 
abertura e integração externas, o grau de orientac ̧a ̃o
exportadora da indu ́stria portuguesa aumentou de forma 
muito apreciável. 
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Evolução da Economia Portuguesa

Fonte: Alvaro Almeida 2017
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A desindustrialização em Portugal e na maioria dos países
desenvolvidos inicia como um processo quase “natural” e 
até muitas vezes incentivado

A ideia generalizada que é possível
deslocalizar a indústria sem

repercussões negativas na
economia, acarretou

consequências negativas, que 
aliadas à crise financeira iniciada
em 2008 deixaram a Europa e em
particular Portugal, numa situação

fragilizada. 

A União Europeia reconhece que a 
saída da crise económica passa

por reverter a tendência de 
desindustrialização, apoiando

políticas de reindustrialização, na
qual a indústria tem um papel

preponderante na recuperação
económica, num crescimento

inteligente, e sustentável, que gere
emprego e promova a coesão

económica e social.
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A indústria portuguesa adopta um novo paradigma: 
mão-de-obra qualificada, investimento em I&D+i, criação
de redes entre universidades, empresas, e infra-estruturas
tecnológicas
de forma a fomentar um crescimento sustentável.

§ As empresas industriais produzem cada vez mais e de forma 
integrada bens e serviços.

§ Fomentar o agrupamento dos sectores industriais em clusters, 
levando ao adensamento das relações intra-industriais; 
Dinamização dos “clusters” e pólos de competitividade, ligando
universidades, institutos politécnicos e centros de investigação
com empresas e respectivas associações nos vários sectores da 
indústria portuguesa.

§ Explora-se um novo modelo industrial em que os meios de 
produção estão ligados digitalmente, as cadeias de 
abastecimento estão integradas e os canais de distribuição são
digitalizados.
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2007 a … : aumento significativo das exportações de 
bens e serviços
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PME: o motor da economia europeia e de Portugal

“As PME representam 99,9% das empresas nacionais, 
empregando cerca de 79% da população aWva 
empregada, e registando um volume de negócios de 
aproximadamente 75% da produção nacional”

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are the backbone of Europe's economy. 
They represent 99% of all businesses in the EU. 
The European Commission considers SMEs and entrepreneurship as key to ensuring 
economic growth, innovation, job creation, and social integration in the EU.
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Indústria transformadora em Portugal

A nível nacional

Fonte: Banco de Portugal
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Dois grandes espaços com 
forte presença internacional

§ Podem hoje identificar-se em
Portugal dois grandes
espaços geoeconómicos em
que se centram hoje as 
atividades mais
internacionalizadas, e as 
atividades de investigação e 
transferência de tecnologia, 
espaços que apresentam
distintas composições no que 
respeita às atividades motoras
e às formas da 
internacionalização
o O Norte e Centro Litoral

o O Arco Metropolitano de Lisboa
e o Sul 
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Espaço: Norte e Centro Litoral
Clusters exportadores consolidados
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Exemplo
Mega cluster da
Construção Metálica/Construção naval
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Máquinas-Ferramentas para 
trabalhar metal
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Gerar Valor a partir da cortiça
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Automação e Robótica
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Clusters Industriais
conjunto de organizações inter-relacionadas

§ Conjunto de organizações complementares pertencentes a indústrias
relacionadas e de instituições associadas (desde Universidades a centros
de certificação de qualidade e a associações comerciais). 

§ Cadeias de valor colaborativas tirando partido de benefícios cruzados -
em que a inovação que umas geram se traduz em vantagens para as 
outras, beneficiando todas da melhoria da competitividade das partes. 

§ Os Clusters industriais exportadores
o Têxtil &Vestuário, Calçado & Couro

o Madeira & Mobiliário, Cortiça, 

o Cerâmicas & Materiais de Construção,

o Mecânica Ligeira, e Mecânica de precisão/Plásticos

o Construção metálica e construção naval

o Refinação de petróleo e petroquímica, química industrial e fabrico de pasta e 
papel.

o …
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Exemplo Produtech
rede articulada de empresas de tecnologias de produção capazes
de fornecer soluções inovadoras, flexíveis, integradas e competitivas
face aos desafios e aos requisitos de competitividade e 
sustentabilidade da indústria transformadora. 
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Ecosistema de inovação
dinâmica de inovação nos cluster e criação de ‘proto-clusters’
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Espaço: Lisboa e Sul Litoral

• Cluster Automóvel; Pasta e Papel; Refinação e Petroquímica; Construção e reparação 
naval;

• Business Services & Outsourcing de Serviços Empresariais
• Centros de competência e centros de serviços parWlhados
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Start-ups, Serviços e Centros de Competência

§ Empresas de implantação recente
organizadas em torno de tecnologias
e/ou funções que as distinguem de 
atividades já consolidadas e as 
vocacionam para exploração do 
mercados externos , com ligação estreita
a polos de conhecimento que são
fundamentais para sua implantação
competitiva

§ Localização para Serviços Empresariais 
orientados para a exportação, Serviços 
Partilhados & Outsourcing

§ Centros de competência - uma nova 
exportação de serviços 
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Protoclusters: multiplicação de start-ups
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Como será o 
futuro?
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Complexidade do Produto Número de variantes
Complexidade da cadeia 

de fornecimento

• Produção individualizada e 
com elevada eficiência; 

• Dar resposta à variabilidade
dos mercados

• Reduzidos ciclos de vida; 
maximização na utilização 
eficiente de recursos

Produto

Modelo
Negócio

Cadeia
Transformação

Contexto atual da industria transformadora

Novo paradigma competitivo:
participação ativa e 

colaborativa do consumidor no 
processo de criação e 

transformação, formando um 
verdadeiro ecossistema

colaborativo e adaptativo
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Smart Organization

Altamente Eficiente

Ágil

Reativa

Excelência Operacional

+

+

-

-

Liderança
pela

Inovação

A transformação da Indústria Portuguesa
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Competição na Globalização e na Economia do Conhecimento
A aposta no Low Volume & High Variety
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• INESC TEC

• R DR. ROBERTO FRIAS

• 4200-465 PORTO

• PORTUGAL

T +351 222 094 000
F +351 222 094 050
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Américo Azevedo  aazevedo@inesctec.pt


