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1. O Gabinete do ProInov – Programa Integrado de Apoio à Inovação 

promoveu no dia 4 de Dezembro com a AIMinho uma reunião de trabalho / jantar 

que reuniu quadros dessa Associação, várias dezenas de empresários, dirigentes 

de unidades de investigação e desenvolvimento da região do Minho, assim como 

da Universidade do Minho, incluindo o seu Reitor, e vários docentes dos 

departamento de Informática e do departamento de Sistema de Informação. O 

objectivo era discutir a problemática da inovação no desenvolvimento da 

economia digital e reflectir sobre a experiência regional do cluster TIC do Minho 

nesse domínio.  
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Este workshop foi o primeiro de uma série de iniciativas do ProInov para em 

conjunto com os actores dos grandes clusters (neste caso o denominado 

megacluster Informação / comunicação) reflectir sobre propostas e medidas que 

promovam um maior impacto da inovação na economia e na sociedade portuguesa 

e permitem a implementação das acções do programa ProInov. 

 

 

2. A Professora Maria João Rodrigues, após o acolhimento inicial, definiu 

como principal motivação para criação deste programa a percepção por parte do 

governo da existência um de problema de competitividade do país, sendo 

necessário contrariar esta tendência para que possa acompanhar o 

desenvolvimento dos países mais desenvolvidos do norte da Europa. As 

dificuldades em inovar e na internacionalização das empresas portuguesas serão 

aspectos associados a essa questão. 

A realização desta reunião na região do Minho vem reconhecer a importância 

do cluster das TIC do Minho para o desenvolvimento regional e nacional. O 

objectivo do workshop é recolher opiniões dos actores chaves, que estão no 

terreno, para permitir a afinação da futura actuação do programa ProInov, a 

iniciar já em Janeiro de 2002. 
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3. O Engº Capa Pereira, presidente da AIMinho, salientou as iniciativas que a 

AIM tem desenvolvido para incentivar a inovação e a modernização dos seus 

associados, muitas delas realizadas em conjunto com a Universidade do Minho, 

sendo a mais importante a fundação, no início dos anos 90, do IDITE Minho como 

instituição de interface universidade-empresas, permitindo acelerar a 

externalização das competências desenvolvidas por aquela instituição de ensino, 

nomeadamente as competências na área das TIC, em que foi pioneira no nosso 

país.  

Apesar deste pioneirismo, não tem sido fácil fixar na região os quadros 

formados nessas áreas e é necessário criar condições para que isso aconteça, por 

forma a promover o desenvolvimento das empresas da região. É fundamental que 

os sectores tradicionais usem as TIC para se tornarem mais competitivos, sendo 

necessário fomentar cruzamentos entre empresas dos dois grupos por forma a 

conseguir aumentar a competitividade e produtividade dos sectores tradicionais. 

Referiu os vários programas já realizados pela AIM, como o CompeteMinho e 

o CompeteNet, bem como a novas iniciativas em lançamento vocacionadas para a 

modernização e competitividade das empresas (por exemplo, o programa Minho 

Rumo à Excelência, já em fase de decisão de apoio por parte das entidades 

governamentais), aproveitando para relembrar o atraso na tomada destas 

decisões. 

Como contribuições para o Minho como região HighTech apontou o sucesso de 

eventos como a constituição da sociedade minhodigital.com, apadrinhada pela 

AIMinho e participada por 20 empresas hightech da região (com 3 objectivos 

fundamentais: formação nas TIC, criação de uma escola tecnológica 

especializada, criação de polo tecnológico) e citou ainda a realização do 

MinhoCampus Party (Verão de 2001). Foram iniciativas inovadoras, que 

projectam a região e estabelecem uma plataforma envolvendo instituições e 

empresas para o desenvolvimento das TIC na região e no panorama nacional. 
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Perante esta dinâmica de desenvolvimento de competências na área das TIC, 

pensa estar a ser conseguido algum esforço para a fixação dos quadros na região, 

de que é exemplo a fixação de empresas destes sectores na região, como a Enabler 

e a WeDo Consulting (do grupo Sonae.com), o Centro de Computação Gráfica 

(CCG) e futuramente também um departamento da SIBS. 

 

 

4. A coordenadora nacional do Proinov recordou que a intenção do Workshop 

é fazer um focagem sobre a ligação entre a economia digital e políticas de 

inovação – como é que a inovação pode ir mais longe, tirando partido da economia 

digital. A razão de ser do Proinov é a percepção de que a competitividade precisa 

de ser reforçada num contexto em que os factores imateriais contam cada vez 

mais. 

O programa precisa de ser horizontal, pois o impulso à inovação passa pela 

educação, pelo apoio às empresas, pela modernização das infra-estruturas, pela 

modernização da administração pública, entre outras coisas. Para poder 

influenciar as políticas publicas o ProInov tem num regime especial, com 

coordenação directamente pelo primeiro-ministro. É constituído por uma equipa 

assente no conselho de ministros, para poder interagir com os vários gabinetes 

ministeriais, além de possuir uma equipa de peritos. 
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Inovar é fazer melhor: não passa só pela aquisição e utilização de alta 

tecnologia. E precisa de uma actuação concertada entre as empresas e a 

sociedade civil. 

O Proinov tem 4 grandes eixos: as empresas, os recursos humanos, as 

condições envolventes gerais (financiamento, infra-estruturas, etc.) e a 

dinamização das redes regionais de inovação. 

Pretende-se actuar por prioridades concentradas e numa lógica de 

abordagens por clusters, como elemento de cooperação para a competitividade no 

sentido de as empresas portuguesas se posicionarem melhor nas cadeias 

internacionais de produção. 

Entre os clusters com interesse no caso português, sobressai o cluster das TIC 

(tecnologias da informação e comunicação), por 2 razões: 

É importante em si, dadas as suas características próprias; 

É importante para modernizar todos os outros sectores: é um sector de 

suporte, transversal e estratégico; essencial para auxiliar os outros sectores a 

entrar na economia digital. 

Tem-se vindo a assistir a uma mudança de paradigma: os mercados estão a 

ser reorganizados em torno das redes telemáticas e a transformação engloba toda 

a organização - não se trata apenas de manter um simples website. O desafio é 

amplo. Para o vencermos é necessário um trabalho conjunto entre as empresas 

TIC e as outras. É algo mais do que a mera informatização: trata-se de utilizar as 

TIC para gerar novos conhecimentos que permita inovar nos produtos e nos 

serviços e montar melhor a sua rede produtiva – “isto é mais que gestão de 
informação, é gestão de conhecimento”. 

O Minho tem-se salientado como caso exemplar de experiências em parceria 

ou redes com os vários actores regionais, num trabalho comum de dinamização da 

inovação. “A região já deu provas que as TIC podem apoiar a modernização dos 
outros sectores”. 
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5. Para introduzir o debate, Eduardo Beira apresentou um conjunto de slides 

(ver anexo), relativos aos objectivos do programa e caracterizando alguns 

aspectos da distribuição fortemente assimétrica das TI em Portugal, com uma 

fortíssima concentração central em Lisboa e Vale do Tejo (75% a 80%). O cluster 

regional das TIC no Minho tem-se consolidado apesar dessa forte desvantagem 

comercial. Essa posição excêntrica num mercado centralizado significa um esforço 

acrescido, e mesmo a dificuldade em se afirmar nalguns dos segmentos do 

mercado (por exemplo, na área dos serviços de consulting, que representam já 

quase 25% do mercado nacional total em tecnologias da informação).  

No debate, aberto e muito participado foram apresentadas algumas 

experiências e aventuras de empresas regionais na economia digital. 

 

 

6. Gaspar Sousa Coutinho apresentou a experiência da Bracelense, empresa 

da indústria têxtil. A Internet surgiu como uma oportunidade expedita de chegar 

ao cliente final sem intermediários, assim como de poder entrar em novos 

segmentos de mercado, permitindo ao produtor uma melhoria de margem. Para 

tornear a falta de contacto físico com os produtos, impossível numa loja virtual, 

optou por iniciar o processo pela comercialização de um produto simples: meias de 
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homem. Além de não necessitar de ser sentido ou experimentado, facilitava 

também o processo de distribuição, visto que podem ser enviadas directamente 

para casa do cliente numa simples carta dos serviços postais. 

No entanto a experiência tem sido frustrante. Inicialmente apresentou-se 

com num site isolado, mas o volume de vendas era muito baixo e os problemas 

com as cobranças grandes. Numa segunda fase avançaram para a entrada num 

centro comercial virtual, pois todo o processo de relacionamento com os clientes 

(cobranças, reclamações, devoluções) era tratado pelo centro, evitando assim 

alguns dos problemas iniciais. Mas, após algum tempo, vieram a verificar que os 

processos de filtragem de entrada nos centros comerciais virtuais são tão 

apertados que a maior parte dos clientes acaba por desistir do processo de 

compra. 

Para o aumento do comercio electrónico em Portugal é preciso, em primeiro 

lugar, que se difunda mais o uso da Internet pelos consumidores. Existem já 

conteúdos e capacidade técnica avançada, mas falta criar a necessidade de 

utilização desses conteúdos e dessa tecnologia.  

A venda de têxteis via web implicas uma maturidade de consumidores na 

sociedade da informação que ainda se encontra incipiente entre nós. A promoção 

da procura será porventura mais importante do que a promoção da oferta (por 

exemplo, “porque não  benefícios fiscais a quem compra na net, mesmo que fosse 

 

»«wp 16 (2002) 

8



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

à custa de uma taxa de p omoção do comercio electrónico paga em parte por quem 
vende?”). 

r

 

 

7. Outra empresa têxtil (a Tebe) apresentou também a sua experiência em 

abrir uma primeira loja virtual de têxteis, vocacionada para a exportação, e que 

depois de dificuldades iniciais tem conhecido alguns sucesso no mercado 

americano. François Gros falou das dificuldades iniciais em obter serviços de 

pagamento via web (recorreu à americana Verisign para este serviço) e da 

importância dos apoios e parcerias com o IditeMinho, a Agencia da Inovação e a 

delegação do ICEP em Nova Iorque para ir pondo de pé e corrigindo a loja virtual.  

A tecnologia existe e não foi entrave em todo o processo, mas para colocar em 

funcionamento um projecto desta natureza é necessário dispor de recursos 

humanos capazes e motivados. A experiência no e-business tem melhorado, mas 

devagar, prevendo atingir vendas de 12.000 contos até ao final de 2001, 94% dos 

quais no mercado dos USA. No fundo o equivalente a uma loja de retalho, mas 

fora de Portugal. 

Diversos pontos a levar em conta para a construção de uma loja virtual para 

produtos têxteis: 
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Problemas legais: termos de garantias e datas dos períodos de saldos 

diferentes nos diversos pontos do globo; 

Manutenção de um site multilingue (indispensável!) e domínio de várias 

línguas para responder às questões (e-mails) dos clientes; 

Serviço pós-venda efectivo e de qualidade, com garantia de devolução do 

dinheiro no caso de insatisfação com o produto. Sobre as devoluções e trocas 

afirma que “quem tem o trabalho de o fazer, está a fazer-me um favor: está a 
chamar a atenção para um problema que porventura precisa de atenção e solução 
urgente”; 

Eficiente gestão de stocks, aproveitando o projecto para modernizar este 

processo do negócio. 

Aprender a evitar a fraude e o furto no espaço virtual. 

A descoberta de que o mercado a sério estava afinal quase só nos USA, levou 

à reconstrução do site e a uma imagem deliberadamente local (americana): 

“tentamos o mais possív l disfarçar-nos de americanos!”.  e

e e

o

 

 

8. A problemática dos negócios com produtos têxteis via web foi também 

abordada por Brás Costa, do Citeve: “como saber como é que se vende têxtil via 
web? Certament  que não com o mod lo da Amazon”. Precisamos de capitalizar o 

conhecimento adquirido pelas várias tentativas já realizadas neste domínio, como 

as que acabaram de ser apresentadas, de forma a obter as nossas próprias 

abordagens aos e-mercados associados aos sectores tradicionais: “Temos que 
percorrer o caminho das pedras e ir aprendendo c m as experiencias das fileiras 
tradicionais portuguesas na web, mais do que tentar simplesmente copiar 
modelos de outros mercados”.  
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 Hoje em dia o cluster da moda não pode deixar de ter uma muito forte 

interacção e cruzamento com o cluster das TICs: temos que desenvolver novas 

formas de fazer negócio, com a ajuda de ferramentas baseadas em TIC, que 

integrem todas as fases do processo de negócio dessas empresas. 

 

 

9. José Dionísio, da Primavera Software, falou do pouco sucesso que tem 

encontrado na comercialização de soluções de e-business que a empresa 

desenvolveu, em face da pouca capacidade ou disponibilidade da muitas PMEs 

potenciais clientes para avançarem para soluções de e-commerce ou e-business: “o 
m rcado são dezenas de milhares de clientes pot nciais, mas até aqui só 
conseguimos um numeromuito  limitado de clientes. A questão reside em como
reduzir o risco de quem tem que assumir o risco”.  

e e
  

E o risco continua a ser percebido por muitas PMEs como demasiado elevado. 

Recordou o papel fundamental que o Estado pode ter na promoção da procura 

através da habituação ao uso da web: “Porque não aumentar o preço dos 
impressos de IVA ou de impostos, penalizando o uso do papel e bonificando o uso 
da formulários digitais pelas empresas?” 
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10. António Marques, presidente do Idite-Minho, reforçou a importância da 

administração pública “empurrar” a economia digital. A inovação e a 

competitividade deve englobar todos, empresas, cidadãos, instituições e também a 

administração pública. Apontou vários exemplos de simplificação de processos 

através da sua “digitalização”, já em funcionamento em algumas empresas.  

Referiu também como essencial o cruzamento das empresas TIC com as 

empresas dos sectores tradicionais e a cooperação entre todos os agentes 

económicos para atingirmos patamares de competitividade elevados. 

 

 

11. Luis Amaral, professor na Universidade do Minho, reforçou essa ideia e 

recordou a interessante experiência da RuralNet (de Bragança), que tendo 

começado como um site de B2C de produtos regionais, tem vindo a alargar o 

espaço de intervenção e evoluído progressivamente para algumas componentes 

B2B e mesmo alguma logística própria. Esta iniciativa, que foi aliás tema de 

doutoramento de um docente do Instituto Politécnico de Bragança orientado pela 

U. Minho, permitiu a empresas locais entrar numa loja virtual partilhando riscos 

que sozinhas dificilmente poderiam ter assumido. 
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12. O papel indirecto das TICs como fornecedores de plataformas de inovação 

nas empresas foi reforçado por Jorge Baptista, presidente do minhodigital.com, 

que recordou as dificuldades das empresas do cluster TIC do Minho em encontrar 

mão-de-obra com os perfis adequados. Referiu que as necessidades em ID destas 

empresas não são de todo colmatadas pelas instituições. 

Reforçou a oportunidade de iniciativas de reconversão de quadros e 

licenciados em áreas não técnicas para as áreas de TICs. 

Mais uma vez o Estado foi apontado com actor importante para incentivar ao 

uso das TIC, além de, ele próprio, poder sair beneficiado. Alertou também para a 

necessidade de se legislar mais e melhor em áreas ligadas à economia digital, 

sem deixar escapatórias para a manutenção dos processos “analógicos”. 

 

 

13. O tema dos e-marketplaces regionais permitiu uma animada troca de 

pontos de vista, por vezes distantes, entre os participantes. Uma conclusão parece 

clara: iniciativas desse tipo precisam de uma arquitectura própria finamente 

modulada que não é ainda muito clara. 

 

 

14. Joaquim Cunha, da Caso Lda., uma das poucas empresas com uma 

componente significativa de actividade em serviços de consulting no cluster 
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regional, recordou que o déficit de competitividade das empresas apenas poderá 

ser vencido com uma profunda alteração da cultura das organizações – o 

ambiente envolvente (administração pública pouco eficiente, infra-estruturas 

insuficientes ou deficientes), a falta de rigor e a baixa qualificação dos recursos 

humanos. E manifestou cepticismo sobre a capacidade do Estado poder ser um 

motor credível e eficiente da mudança 

 

 

15. Outras intervenções chamaram a atenção para a oportunidade de 

internacionalização do cluster (Adérito Marcos, do Centro de Computação 

Gráfica) e formação orientada para áreas de ponta, lembrando que não temos 

necessidade de palmilhar os mesmos caminhos em algumas áreas tecnológicas, 

podendo ir “buscar experiências de sucesso que se realizaram lá fora”. Relembrou 

que a formação é essencial e deve ser promovida. 

 

 

16. Leonardo Silva, da AIMinho, recordou a experiência do CompeteMinho e 

a progressiva consolidação da cooperação inter-empresarial na região: “há algum 
tempo atrás talvez uma reunião como esta não fosse possível...”. Há uma 

aprendizagem a fazer por todos, mas que se o Estado tem o direito de exigir 

empresas competitivas, estas por sua vez têm também o direito de exigir um 

Estado competitivo.  

O Estado deve ter uma capacidade real de apoio às empresas e à sociedade. 

No entanto não devemos esperar que seja o Estado a fazer tudo. As empresas e as 

instituições devem acelerar a sua capacidade de execução e implementação de 

ideias inovadoras, para assim obterem cada vez mais “poder negocial” com o 

Estado. 

 Apresentou algumas das grandes linhas do novo programa Minho Rumo à
Excelencia (“induzir dinâmicas de grupo com ganhos de competitividade para o
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conjunto”), que programa visa estruturar os sistema competitivos de base 

regional, por forma a obter uma base de excelência empresarial que permita a 

toda a região atingir níveis de excelência. Para conseguir estes objectivos, 

enumerou factores críticos para a competitividade como o uso intensivo das TIC, 

a cooperação, o aumento da produtividade, a inovação, a certificação da 

qualidade, a certificação ambiental e da segurança e higiene, a eco-eficiência, a 

internacionalização, o investimento em recursos humanos, e o apoio ao 

empreendedorismo. 

 

 

17. A Professora Maria João Rodrigues encerrou a sessão. Falou do Minho 

como epicentro de outras transformações nacionais e da necessidade de difundir 

as boas soluções e aprender com as más experiências, e do papel que o ProInov 

(que não é um programa operacional) pode ter para afinar prioridades dos 

diferentes Programas Operacionais em termos de objectivos nacionais. Sendo a 

competitividade global, é necessário que todos – Estado, empresas, instituições - 

consigam trabalhar em conjunto. 

A metodologia do Proinov deverá levar em conta o que há de positivo na 

metodologia dos clusters (a convergência de actores estratégicos em torno de 
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interesses comuns) e ao mesmo tempo difundir as boas soluções encontradas para 

uma escala maior de empresas.  

Entrar na economia digital não é só dispor de um “site”, mas é um desafio é 

bastante mais amplo, que implica uma reorganização dos processos da empresa. 

Essa reorganização permitirá dar um passo em direcção à economia digital. Um 

segundo passo passa pela reorganização das relações entre as empresas – os 

sistemas de interacção empresarial serão mais eficazes usando as ferramentas da 

economia digital. É necessário organizar uma rede de competências entre todos os 

actores do cluster, para potenciar competências. 
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