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Diário de bordo de uma iniciativa estruturante

A 12 de Julho de 2000 foi feita a apresentação pública da Minhodigital.com, SA., um novo “círculo de negócios” 

incubado e desenvolvido no âmbito do projecto CompeteMinho. A sessão pública teve a presença do Secretário 

de Estado da Industria e Energia de então, Professor Dr. Vítor Santos.

O programa CompeteMinho, promovido pela AIMinho com o apoio do PedipII, visava promover um “sistema de 

cooperação de base local para o reforço da capacidade competitiva do tecido empresarial da região do Minho” e 

nesse sentido lançou diversas iniciativas de cooperação empresarial, então denominados “círculos de negócios”. 

A Minhodigital.com foi uma das últimas dessas iniciativas a ser lançada, mas a sua importância para o sector 

das tecnologias da informação e comunicação do Minho foi (e espera-se que continue a ser) especialmente im-

portante.

DIÁRIO DE BORDO
DE UMA INICIATIVA 
ESTRUTURANTE

Eduardo Beira

1. A incubação da ideia

O conceito começou por ganhar forma sob o nome “cluster NT (cluster das novas tecnologias)”. Ape-

sar da indefinição da terminologia, a ideia base era investir numa imagem de marca do Minho como 

“pólo de excelência de novas tecnologias”, considerando as potencialidades da região, nomeadamente 

da Universidade do Minho e consequente oferta de recursos humanos qualificados. No entanto a ideia 

de “novas tecnologias” rapidamente se fez equivaler a tecnologias da informação e comunicação(TIC), 

com uma inclusão (subentendida) de alguma actividade de electrónica industrial.

A liderança do grupo inicial foi assumida por Jorge Baptista, da Primavera Software, uma das em-

presas TIC mais conhecidas da região, e com reconhecida projecção nacional. Conjuntamente com 

o gestor do projecto CompeteMinho (Dr. Leonardo Silva), e com o apoio de staff da AIMinho, foram 
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organizadas sucessivas reuniões de discussão. Os registos do projecto assinalam pelo menos treze 

reuniões de trabalho entre Outubro de 1999 e Maio de 2000. O grupo inicial de apenas 10 entidades 

foi progressivamente engrossando até mais do vinte, incluindo algumas participações que acabaram 

depois por não resultar em adesões finais. Em anexo reconstitui-se a cronologia das reuniões prepa-

ratórias e as participações em cada reunião.

Das actas dessas reuniões é possível identificar os temas principais que as atravessam:

 - a formalização institucional e as questões estatutárias, incluindo o nome e o modelo de 

gestão

 - os objectivos de cooperação, em especial ao nível de formação conjunta de quadros, e poste-

riormente no lançamento de uma ideia de escola tecnológica

 - o reforço da cooperação empresarial com a Universidade

 - o desenvolvimento de um “pólo tecnológico” vocacionado para actividades empresariais das 

áreas das “novas tecnologias”

 - o modelo e as actividades de promoção conjunta (marketing territorial / imagem) a adop-

tar.

Ao longo das discussões à volta destes temas foi possível ir criando laços entre empresas com poucas 

relações até aí. O nível de participação conseguido e o aumento de participantes foram elevados, 

mostrando uma coesão e força do movimento que a experiência sugere que nem sempre se consegue 

em situações deste tipo.

Esta trajectória mostra algumas iniciativas avulsas, mas também um percurso de (auto) descoberta 

do grupo como um cluster regional, potencial ou mesmo já real, e do interesse em se encontrar um 

“espaço formal” que permitisse a concretização dos objectivos comuns identificados, assim como 

actividades conjuntas de promoção. Esse “espaço formal” não tinha por fim principal a partilha de 

lucros entre os participantes, mas sim o desenvolvimento de projectos facilitadores e promotores das 

actividades dessas empresas, incluindo o objectivo da notoriedade enquanto empresas de tecnologias 

inseridas na região do Minho. No entanto um documento interno do grupo não excluía a possibilida-

de de “exploração de oportunidades de negócios que se enquadrem no fim principal desta parceria e 
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nos próprios interesses das entidades envolvidas”. 

Durante este período foi ainda organizado um workshop conjunto entre o grupo e a equipe da Uni-

versidade do Minho então envolvida no projecto de prospectiva “ET2000”. A reunião decorreu a 

30 de Março de 2000 nas instalações do Idite-Minho e contou com a participação de mais de trinta 

pessoas, tendo constituído uma oportunidade de discussão temática e contribuído para reforçar a 

ideia da institucionalização do grupo com objectivos cooperativos na promoção comum e no reforço 

competitivo do grupo.

A reunião focou as questões dos mercados, dos recursos humanos e a questão regional.

Recorde-se que se estava então no auge do “boom” de procura de recursos humanos especializados 

e que o mercado atingiu então níveis de remuneração muito altos, puxados em parte pelas novas 

empresas de telecomunicações móveis. A pressão das grandes empresas de Lisboa sobre os profis-

sionais do Minho e os recém licenciados da Universidade era então muito forte, e disso se reflectiu a 

discussão.

Mas também a questão da falta de qualificações intermédias especializadas foi referida com ênfase, 

com a consequência de obrigar as empresas a contratar profissionais sobrequalificados para certos 

tipos de funções. Esta questão foi também um dos fundamentos para o projecto de criação de uma 

escola tecnológica, tema que mereceu tratamento e discussão alongada em várias reuniões de traba-

lho do grupo.

Na discussão da temática regional foram identificados os pontos fundamentais:

- um mercado local apesar de tudo limitado, o que obriga as empresas da região a procurar uma 

intervenção territorial mais vasta, mesmo a nível nacional

- a centralização do mercado em Lisboa, em especial dos sectores serviços, grandes empresas e 

administração pública

- a importância que, apesar de tudo, as empresas da região têm a nível nacional nas áreas do 

software de gestão

- o paralelismo nos últimos vinte e cinco anos entre o desenvolvimento da Universidade do Minho 

e do sector na região
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- a necessidade das empresas cooperarem para ultrapassar as limitações associadas à pequena 

dimensão que as caracteriza: “as empresas não têm que ser todas grandes, mas se se organizarem 

podem ser grandes”

- em especial a tendência para se dar mais ênfase à produção em detrimento das componentes 

comerciais e de marketing

- a necessidade de atrair um ou mais projectos de dimensão internacional (considerando-se mes-

mo que uma eventual captura de quadros de empresas existentes não seria preocupante, tendo 

em conta os benefícios e a dinâmica potencialmente geradas)

Dois pontos terão sido premonitórios:

- apesar da sua importância, a internet e o e-business não seriam o grande vector de transforma-

ção do sector

- a existência de quadros da região, a trabalhar fora da região (Lisboa em especial) mas com dis-

ponibilidade para regressar ao Minho, se surgirem condições e projectos adequados.

Deu-se ainda o caso de ter sido anunciado publicamente nessa reunião que uma das empresas partici-

pantes no grupo (a Sidra) tinha sido adquirida pela Sonae.com, subholding do grupo Sonae então em 

processo acelerado de construção por aquisições. Uma empresa da região, já fornecedora de soluções 

Web para empresas do grupo Sonae, entrava então como uma das componentes numa das tentativas 

mais elaboradas de construção de um grupo integrado de tecnologias de informação e comunicação. 

O facto constituiu uma credibilização do sector regional.

Acontece que poucos dias antes dessa reunião, o semanário Expresso titulava a toda a largura da 

primeira página “Braga é a Silicon Valley portuguesa”, acompanhada no interior do caderno de 

Economia por uma página completa com o título “Braga capital do software”. A publicação desses 

artigos teve um impacto visível na autoconsciencialização do grupo como um cluster emergente.

Mais tarde, a 18 de Setembro de 2000, foi formalmente institucionalizado a sociedade Minhodigital.

com – Investimentos na Área Tecnológica, SA., com um capital social de dez mil quinhentos contos. 

A adopção de um modelo de sociedade anónima, em alternativa a uma associação sem fins lucrativos 

ou uma associação complementar de empresas, foi objecto de longa discussão nas reuniões do grupo, 
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tendo acabado por prevalecer o modelo jurídico de sociedade anónima.

A iniciativa teve largo impacto na comunicação social de âmbito regional e nacional, incluindo órgãos 

especializados no sector das tecnologias da informação, contribuindo para uma maior tomada de 

consciência da importância do sector no Minho.

2. Plano do “diário de bordo”

Apesar das suas fragilidades (ver capítulo I.2), o cluster emergente das empresas TIC do Minho é 

uma realidade que resulta de uma trajectória já longa. As suas raízes começam na década de 70, 

desabrocham na década de 80, consolidam-se na década de 90 e continuam a mostrar sinais de forte 

vitalidade. Os casos analisados na parte II procuram evidenciar as várias fases desse processo e as 

suas características.

O primeiro caso analisa a trajectória das TIC na Universidade do Minho. O papel principal duma 

Universidade é atrair talentos para uma região e produzir uma oferta qualificada de gente profis-

sional que tenha impacto no tecido social e empresarial da região. É através destes dois mecanismos 

que as ligações da Universidade com o meio envolvente se tecem e reforçam. As actividades de inves-

tigação são acima de tudo uma forma de formação avançada de recursos humanos. Não é certamente 

pelo resultado directo dessas investigações que o impacto duma Universidade se faz sentir ao nível 

regional ou nacional. Sem prejuízo de eventuais casos (esporádicos) de sucesso desse tipo, o mode-

lo linear de impacto da investigação académica sobre o desenvolvimento é um mito desacreditado. 

Mas o caso das TICs no Minho mostram no seu melhor o impacto da Universidade no meio regional 

através da atracção e geração de talentos e de lideranças de forma imbricada e colaborativa com as 

instituições locais. 

Foram talentos atraídos para a nova Universidade muma Braga provinciana dos anos setenta que 

lançaram uma empresa que marcou a informática regional e nacional (a Datamatic) e que deu ori-

gem, por via directa ou indirecta, a diversas empresas importantes. O caso da Inforap, uma dessas 
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empresas, permite fazer essa ligação, numa história em que a continuidade do modelo inicial e a sua 

vitalidade são evidentes.

O caso da Primavera Software é emblemático, sendo uma das empresas da região com maior impacto 

a nível nacional, lançada por talentos já saídos dos cursos de informática da Universidade do Minho. 

A empresa tem sido uma das principais lideranças do Minhodigital.com.

Dois outros casos procuram identificar as tendências de iniciativas empresariais TIC mais recentes 

na região: a Eurotux e a Mobicomp, ambas empresas que têm conseguido intervir com sucesso nos 

mercados fora da região, em novas áreas muito especializadas (redes de telecomunicações digitais, 

soluções para serviços de telecomunicações moveis).

Finalmente o caso WeDo é especialmente relevante pelo que mostra de capacidade  da região em 

atrair talentos já numa segunda fase profissional e por conseguinte a capacidade da região para 

atrair operadores exógenos, dada a oferta local de recursos humanos qualificados. E note-se que o 

caso da WeDo Consulting não é único. Sinais de que o cluster continua a evoluir para estádios mais 

avançados.

É manifesto que existe já massa crítica e condições locais de “capacidade de absorção” que permitam 

não só a sobrevivência mas também o crescimento continuado do sector TIC no Minho, numa forma 

de cluster envolvendo vários actores institucionais. Mas a este cluster em formação e crescimento fal-

ta uma componente habitual neste tipo de situações: uma ou mais empresas “ancora”. Na realidade 

não existem grandes empresas TIC na região. O facto de mesmo assim se ter desenvolvido o grupo 

com a vitalidade que apresenta é por isso ainda mais assinalável.
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workshop
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AIMinho

Caso

Cel Cachapuz

Dafne

Egapi

DCL

Escaleira
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Globalsoft

Idite Minho

Inforap

Minhomédia
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Multivector

Netalma

PCOMP
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Sidra

TLCI
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Vector XXI

Visual Base

Visualsoft

Wintouch

CSIN

AMI Informática
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