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1. Introdução ao cluster 
 

1.1 Alguns dados quantitativos 
O sector do software e serviços de informática conheceu nas últimas duas 

décadas um forte desenvolvimento em Portugal. Representará actualmente um 

volume de negócios de cerca de 700 M� (140 Mc), um número bem significativo 

quando comparado com os 120 M� (24 Mc) em 1990 (1).  

Ocupa actualmente cerca de 16 mil pessoas, dispersas por mais de 2200 

empresas (2). Cerca de 40% terão formação superior, contra apenas 3% na 

industria transformadora, segundo a Eurostat (3), contra 62% em Espanha (56% 

segundo fontes alternativas (1)). De um modo geral são trabalhadores jovens (85% 

com menos de 40 anos), masculinos (73%), com menos de 5 anos de serviço (75%) 

e uma componente comercial e de marketing baixa (menos de 5%) (4). 

Mas o custo dessa mão-de-obra continua baixo em Portugal (19 m�) 

relativamente a Espanha (34 m� por ano), associado a uma produtividade 

(vendas per capita) mais baixa (97 m� contra 146 m� por ano, totais de 

tecnologias de informação, não só software e serviços) (1). 

De uma forma geral, o sector português não se afasta do paradigma europeu, 

caracterizado por um forte crescimento (ao nível dos dois dígitos), por uma 

produtividade de trabalho baixa afectada pelos altos custos da mão-de-obra de 

uma força de trabalho altamente educada e uma predominância das PMEs (3). 

Alguns aspectos salientes da sua estrutura actual: 

• Uma grande fragmentação empresarial (5), com um número muito 

elevado de pequenas empresas: 93% das empresas do CAE72 (1999) 

tinham menos de 9 pessoas, mas empregavam cerca de 47% dos 

trabalhadores e representavam quase metade do volume de negócios. 

A dimensão média das empresas é de 7.1 pessoas e 650 m� (130 mc), 

com um volume de negócios por trabalhador de quase 100 m� (20 mc) 
(2). O grupo de empresas do tier superior (cerca de 200) mostra uma 
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maior robustez: mais de 50 pessoas por empresa e volume de negócios 

da casa dos 3.5 M� (700 mc) (6). 

• Uma muito forte concentração territorial, visível quer ao nível das 

grandes empresas, como ao nível global do sector. Lisboa e Vale do 

Tejo representa 75% do volume de negócios (83% nas grandes 

empresas), 64% do emprego (78% para as grandes empresas) e 60% do 

número de empresas (69% para as grandes empresas) (5) (6). 

• A emergência de novos pólos de actividade nas periferias, 

salientando-se os casos do Minho, Aveiro, Coimbra e Setúbal, apesar 

da sua excentricidade relativamente ao centro comercial do sector (6), 

(7). 

• Um peso crescente na estrutura do sector de tecnologias de 

informação em Portugal: software e serviços representavam 18% 

(4+14%) de um mercado de 650 M.� (130 Mc) no inicio a década de 90 

e representam em 2000 cerca de 41 % (14%+28%) de um mercado de 

1650 M� (330 Mc) (1). 

Mas mesmo assim o seu peso é inferior ao de outros países europeus, onde a 

tendência para redução do peso dos negócios de hardware e o aumento do peso 

dos negócios de software tem sido muito claro. Por exemplo, em Espanha o peso 

do software e serviços era de 54% (num mercado de mais de 10.000 M�) em 2000, 

contra 41% em Portugal. O peso do hardware em 2000 era cerca de 45% na 

Alemanha, 42% no Reino Unido e 33% em França (8) contra quase 60% em 

Portugal. Parece pois haver um largo espaço para crescimento relativo do 

software e serviços no mercado português. O crescimento das vendas de software 

nos últimos anos (14% ao ano) tem sido de uma ordem de grandeza semelhante 

ao de outros países europeus. No entanto o crescimento dos serviços tem sido 

inferior (6 a 7% ao ano, contra 12 a 15% noutros países europeus) (8), o que reforça 

uma expectativa de crescimento forte para o sector serviços em Portugal nos 

próximos anos. 
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1.2. Aspectos qualitativos 
Um bom desempenho tecnológico do sector, com um rápido envolvimento nas 

novas tecnologias que tem emergido de forma quase permanente, mostrando a 

boa capacidade e qualificação da mão de obra portuguesa para estas actividades. 

A entrada no mercado português de grandes operadores globais de 

consultadoria e de serviço informáticos que ajudaram a consolidar a estrutura 

empresarial, credibilizar a actividade do sector, e ainda estimularam a crescente 

estruturação da cadeia de valor do sector. Em 10 anos a estrutura do sector 

transformou-se radicalmente: poucos são os actores dominantes em 2000 que o 

eram em 1990 (1). 

Uma boa capacidade de resposta do sector à procura interna (sendo que por 

vezes a oferta é mais avançada que a procura, como parece estar agora a 

acontecer com soluções e-business para PMEs). 

Uma concentração dos produtos e serviços para o mercado português, 

justificável pela grande capacidade de crescimento que este mostrou nas últimas 

décadas (e que por si absorveu muita da capacidade de resposta disponível no 

sector). 

Algumas tentativas de internacionalização, mas cujo risco e dificuldades têm 

sido bem patentes para as empresas cujo negócio principal tem sido servir o 

mercado generalista/empresarial português. 

Alguns bons casos de sucesso e de efeito demonstrador de empresas que se 

vocacionaram para o mercado externo, especializando-se em nichos de serviços 

avançados (especialmente na integração de sistemas complexos), um sinal 

interessante das nossas potencialidades neste tipo de abordagem. 

Dificuldades de recrutamento suficiente de mão-de-obra qualificada, o que 

provocou mesmo no passado recente uma inflação exagerada dos custos de 

recrutamento e uma maior volatilidade do mercado de trabalho. 
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Apesar de tudo, uma produtividade individual baixa e uma dimensão do 

tecido empresarial demasiado frágil quando comparado com os outros parceiros 

europeus (incluindo Espanha). 

Um crescente nível de cooperação inter-empresarial, com formas de 

associativismo que tendem a reforçar os mecanismos de consolidação e 

crescimento do cluster.  

Um papel fundamental do sector como enabler na modernização dos 

processos de trabalho dos outros sectores da economia e da sua entrada nos 

mecanismos da economia digital. 

Este é um sector cuja organização progressiva na forma de cluster é ainda 

incipiente, embora prometedora. Um número elevado de actores podem ser 

identificados, cujo papel tem sido fundamental. 

Em primeiro lugar, o ensino superior, que tem sido a principal fonte de 

capital humano para o crescimento e desenvolvimento do sector. O papel das 

novas universidades (Minho, Aveiro, …) foi mesmo determinante a nível nacional 

e regional. 

Em segundo lugar, os centros de investigação. Apesar das habituais 

dificuldades de ligação universidade-indústria, essas dificuldades (e divórcios) são 

neste sector muito menores do que noutros. E salienta-se a boa qualidade 

internacional de muita da investigação feita em Portugal neste domínio. 

Em terceiro lugar, existe um razoável número de entidades de interface, 

operando em processos de desenvolvimento, cujo contributo para o 

aperfeiçoamento do capital humano e para apoio ao desenvolvimento de empresas 

de vários sectores tem sido relevante. 

Finalmente, o eterno problema do financiamento ao empreendedorismo 

continua muito frágil. A maior parte dos operadores de capital de risco pouco 

passam de operadores clássicos de financiamentos bancários e a falta de 

dinamismo do mercado de capitais continua a limitar as oportunidades de 

financiamento em condições acessíveis aos empreendedores (em especial jovens). 
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Alguns sinais positivos (mas dispersos) dos últimos anos precisam de tempo para 

serem avaliados em termos de sustentabilidade. Mas a falta de mercados para 

empresas tecnológicas de menor dimensão continua a penalizar a inovação no 

sector. 

Finalmente, assinala-se a entrada no mercado de capitais de alguns 

operadores de maior dimensão. 

O envolvimento das empresas do sector com a venda de equipamentos de 

construtores era uma característica do início da década de 90, mas cuja 

importância relativa tem vindo a diminuir. A actividade tende agora a 

concentrar-se na produção de software (especialmente a medida, dada a pequena 

dimensão do mercado português para packages específicos) e na consultadoria de 

tecnologias e sistemas de informação. 

 

 

2. Contexto internacional 
 

O desenvolvimento do sector português tem acompanhado de perto, e bem, os 

desenvolvimentos do mercado internacional de software e serviços. Mesmo ao 

nível do hardware, mas periférico ao sector em consideração, registou-se nos 

últimos anos um crescimento em Portugal de operadores de montagem de 

computadores (PCs) de marca branca ou própria, com uma dimensão significativa 

(que ultrapassará os 300 M� = 60 Mc). 

O amadurecimento (comoditização) dos mercados de hardware e de software 

de grande consumo foi ainda mais incentivado pela ubiquidade crescente da 

Internet. Finalmente, e inesperadamente, uma forma universal, standard, 

robusta, simples, barata de comunicações multiponto surgiu e começou a 

revolucionar a arquitectura dos sistemas de informação, e portanto a oferta e a 

procura associadas. A melhoria de largura de banda, segurança e fiabilidade 
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abrem novas perspectivas de futuro, com os chamados serviços web e as 

aplicações de midlleware a ganhar um protagonismo e importância crescentes. 

Entretanto, e numa década de forte crescimento internacional do sector, a 

paisagem empresarial alterou-se profundamente. A (dolorosa, mas notável) 

reengenharia da IBM (focalizando agora muita da sua actividade nos 

denominados Global Services) mostra até que ponto a mudança foi radical.  A 

volatilidade da maior parte dos construtores de hardware foi patente (e a actual 

proposta de fusão entre a Compaq e a HP mostra-o bem), ao mesmo tempo que as 

fronteiras entre os construtores de hardware de telecomunicações e de 

informática se esbatia e complementava. 

Apesar do actual arrefecimento dos mercados de PCs, os mercados europeus 

de software e serviços continuam a mostrar uma animadora resiliência no 

crescimento. Mas, quer ao nível mundial como ao nível português, as empresas do 

sector devem estar preparadas para uma progressiva deterioração das taxas de 

crescimento dos mercados, cuja sustentabilidade a médio prazo na casa dos dois 

dígitos parece duvidosa. 

Portugal representa cerca de 0.2% do mercado mundial de tecnologias da 

informação, que se pode comparar com 1.3% para Espanha, 4.9% para França, 

5.9% para o Reino Unido e 44% para os USA (1),(8). Nestes últimos países europeus 

os mercados de software e serviços são de 6, 31 e 32 b�, contra menos de 1b� em 

Portugal. Isso significa que Portugal poderá encontrar na Europa amplos nichos 

específicos de mercado em que parcerias locais possam potencializar 

especializações não generalistas para as nossas empresas. 
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3. Mercados, empresas e actores 
 

Em anexo faz-se uma análise sumária da estrutura do cluster, das empresas 

e dos actores envolvidos, e serviu de base para alguma da caracterização inicial 

feita. A sistematização de actores aí feita baseia-se em (6). 

Uma análise mais detalhada da evolução dos mercados ibéricos de tecnologias 

e sistemas de informação na última década encontra-se em (1). Essa análise inclui 

as componentes de hardware eventualmente comercializadas por empresas fora 

do âmbito específico desta discussão, mas que não podem ser isoladas numa 

perspectiva global do cluster das tecnologias da informação. Parte desse 

hardware terá sido intermediado por empresas de software e serviços. 

O ensino superior é uma fonte primária de recursos humanos para o 

desenvolvimento do sector e nesse sentido um dos seus actores mais importantes. 

Recorda-se que existem em Portugal cerca de 111 cursos de tecnologias e 

sistemas de informação, dos quais 52% conferem graus de licenciatura e 17% 

graus de bacharéis (os restantes 31% conferem graus bietápicos), oferecidos por 

53 (dos 158) estabelecimentos de ensino superior em Portugal (27 dos quais 

públicos, entre um total de 67 entidades publicas de ensino superior). Durante a 

década de 90 verificou-se um crescimento significativo da oferta institucional no 

ensino superior público: de 23 cursos (1847 vagas) oferecidos em 1990, passou-se 

para 61 cursos (3695 vagas). Apesar da maior concentração de oferta se continuar 

a verificar na região de Lisboa e Vale do Tejo, o crescimento verificou-se acima de 

tudo nas regiões Norte e Centro, onde a oferta mais do que duplicou (9).  

É preocupante que o número de vagas disponíveis fique sistematicamente por 

ocupar. Em 1999 foram disponibilizadas 7640 vagas em cursos de tecnologias e 

sistemas de informação (2160 em Universidades, 1535 em Politécnicos e 3945 no 

ensino privado e cooperativo). Das 3695 vagas no sector público, apenas 75% 

foram preenchidas (82% das vagas universitárias e 62% das vagas no politécnico). 

Mais de metade das vagas oferecidas no sector privado e cooperativo ficaram por 
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ocupar – terão sido admitidos cerca de 1500 alunos apenas (10). Cerca de 82% eram 

do sexo masculino. 

O input do sistema anda portanto pelos 4200 pessoas. O output actual (99/00) 

foi de 2647 pessoas (1754 do ensino publico e 893 do ensino privado e cooperativo) 
(10). Cerca de 25% eram mulheres (contra uma média global de 65% de mulheres 

no output total do sistema). 

 

 

4. Análise SWOT 
 

Em seguida, faz-se uma análise mais detalhada dos pontos fortes, fracos, 

oportunidades e ameaças.  

 

4.1. Pontes fortes 
Uma sofisticação média do mercado que nos aproxima razoavelmente do 

centro da tecnologia nos países mais desenvolvidos. Nesse sentido, Portugal não 

se encontra mal posicionado. 

Uma infra-estrutura e uma massa crítica de investigação científica e 

desenvolvimento no domínio das tecnologias e sistemas de informação que é 

competitiva e capaz de dialogar com os players importantes do mercado 

internacional (11). 

Uma infra-estrutura de telecomunicações que evoluiu muito rapidamente nos 

últimos anos e que tende a ser boa e avançada. Apesar dos seus custos relativos 

ainda serem elevados, as políticas recentes de liberalização do sector provocaram 

alguma redução de preços que se tem reflectido positivamente no aumento da 

procura. 

Uma atracção “popular” pelas novas tecnologias, desde que acessíveis, como a 

taxa de penetração de telemóveis em Portugal o demonstra (uma das mais 

elevadas do mundo, acima dos 50%!), assim como o seu nível de utilização, ou 
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ainda o alto nível de uso de POS (via Multibanco) – receptividade à massificação 

de tecnologias digitais (outros exemplos: via Verde, impostos via Internet,...). 

Um mercado com uma procura activa de sistemas de informação actualizada, 

com taxas de crescimentos que nos últimos anos têm sido na ordem dos 10 a 15% 

e a que tem correspondido uma capacidade de resposta (interna) de qualidade. 

Uma mão-de-obra qualificada e competente, jovem (apesar de em quantidade 

insuficiente (9)).  

As facilidades poliglotas e multiculturais dos Portugueses. 

Casos de sucesso de empresas portuguesas que se posicionam como jogadores 

“globais” de nichos do mercado de sistemas de informação (Altitude Software, 

Enabler, Critical Software, Imediata,...), uma base sobre a qual capitalizar o 

desenvolvimento internacional do sector. 

O desenvolvimento de planos e projectos socio-políticos com coerência, como, 

por exemplo, os programas para a sociedade da informação em Portugal. 

A presença no mercado português de (quase) todos os playe s globais 

importantes, o que credibilizou por arrasto as empresas portuguesas e criou 

oportunidades de intervenção destas a diferentes níveis da supply chain 

r

 

4.2. Pontos fracos 
Um tecido empresarial em torno dos negócios de sistemas de informação 

demasiado fragmentado, frágil e pequeno. 

Uma reduzida dimensão do mercado interno. 

Mesmo considerando o mercado brasileiro, o mercado da lusofonia é pequeno 

(e o risco no mercado brasileiro não é pequeno...). 

Algumas barreiras culturais e linguísticas à penetração em mercados 

externos, inclusive da União Europeia. 

Uma administração pública ainda pouco modernizada que não tem sido um 

driver forte do sector, com políticas de produção e compra desadequadas. 
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Uma forte concentração geográfica (mais de ¾!) do mercado, e mesmo da 

produção, na zona de Lisboa e Vale do Tejo, que dificulta a disseminação do 

sector pelo todo geográfico nacional (afastamento do centro de poder de decisão de 

compra). 

Uma tradicional dificuldade nacional em pôr em prática programas de médio 

prazo, como o programa da sociedade da informação, e em implementar medidas 

(mais ou menos radicais) associadas. 

Dificuldades de acesso do sector empresarial a capital de risco e capital-

semente – uma realidade geral do país, mas especialmente grave para o sector de 

sistemas de informação, cuja intangibilidade torna ainda mais difícil o acesso a 

tais recursos financeiros. De um modo geral, falta em Portugal (e também na 

Europa) uma cultura de capital de risco e de business angels com mecanismos 

estruturados de intervenção no mercado. Essa falta é especialmente importante 

para empresas que apostem nos mercados internacionais, onde o investimento 

comercial pode ser muito importante e terá poucos apoios dos programas de 

incentivos disponíveis. Poucos operadores de verdadeiro capital de risco (que não 

seja uma forma encapotada de financiamento bancário), associada em boa parte 

às dificuldades de acesso ao mercado de capitais por novas empresas de 

tecnologias (falta de segundo mercado, dificuldades de IPOs, OPVs,...). 

Falta de canais próprios de distribuição e comercialização no mercado 

europeu e global dos sistemas de informação. Apesar de ser menos grave do que 

noutros sectores do tecido económico nacional, o sector sofre do típico síndrome 

português de falta de experiência e sofisticação, sendo claros os sinais de 

“periferização” relativamente aos grandes mercados e o efeito da distância. 

Uma imagem socio-profissional do sector pouco estabelecida e credível, que 

dificulta o seu reconhecimento social e a atractividade para o recrutamento de 

novas vocações 

Finalmente, last but not the least, uma oferta insuficiente de mão-de-obra, 

que constituirá a principal limitação no curto prazo, à expansão e crescimento do 
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sector, dado que sendo já insuficiente, é previsivelmente ainda mais insuficiente 

nos próximos anos. Para além disso, verificam-se preocupantes sinais de 

dificuldades de recrutamento de alunos para a oferta disponível do sector (público 

e privado) de ensino superior. 

Falta de um ensino de nível intermédio, integrado num conceito de carreira 

em aprendizagem e formação contínua, que crie técnicos e profissionais com uma 

maior economicidade de meios e recursos e com uma integração mais rápida no 

mercado do trabalho. 

Falta de medidas radicais e agressivas de implementação rápida de meios de 

acesso à sociedade da informação. Por exemplo, falta de programas específicos de 

incentivos especialmente dirigidos aos agentes de mudança mais importantes na 

actual fase de desenvolvimento da sociedade da informação em Portugal 

(professores do ensino secundário, por exemplo). 

Falta de tradição e experiência nos programas de desenvolvimento 

tecnológico das indústrias militares e aeroespaciais europeias (e não só ...). 

Pouca tradição de associativismo empresarial a nível de clusters. 

 

4.3. Oportunidades 
Um ponto de entrada cedo num novo ciclo (ou paradigma?) económico (“nova 

economia” (?)). A oportunidade está, acima de tudo, na possibilidade de criar 

intervenções significativas em nichos globais em explosão de crescimento. Citam-

se o multimédia, os ambientes cooperativos, e-business, e-lea ning, m-busin s, 

criptografia, fala, avatares físicos,... 

r es

Uma procura mundial com taxas de crescimento surpreendentes e que tem 

sido sustentadas, e que se prevê continuarem altas, pelo menos a médio prazo 

(apesar de alguma desaceleração em 2001/2002). 

O acesso a mão-de-obra de língua portuguesa (nalguns Palops em especial), 

assim como o acesso facilitado a mercados de língua portuguesa, e mesmo 

espanhola.  
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A reforma da administração pública constitui um dos maiores desafios e 

oportunidades da política portuguesa dos próximos anos, quando associada à 

prevista renovação dos seus recursos humanos (que nos próximos anos terá uma 

taxa de renovação muito elevada). A adopção de medidas de e-governance é uma 

oportunidade para o Estado, mas também para o sector das tecnologias e 

sistemas de informação, que deverá ter no cliente sector público, o seu principal 

driver de crescimento na década de 90.  

As facilidades de acesso a parcerias e programas da União Europeia. 

Os apoios à internacionalização da economia criam oportunidades para a 

criação de produtos e serviços vocacionados para o mercado global e para 

parcerias com players globais (mas desincentivam a entrada no capital de 

terceiros fora de Portugal e os investimentos financeiros associados). 

As regiões tradicionalmente mais desfavorecidas podem encontrar uma via de 

desenvolvimento mais rápida pela adaptação e implementação de indústrias do 

sector das tecnologias e sistemas de informação, desde que o seu sistema de 

ensino proporcione a criação de uma base (jovem) de mão de obra qualificada e 

disponível e esteja associado a lideranças locais fortes e credíveis. Nalgumas 

zonas (Trás-os-Montes, por exemplo) tais condições já se começam a verificar e 

podem vir a traduzir-se na ignição de actividades do sector, integradas na supply 
chain. 

A importância crescente dos sistemas abertos facilita a entrada de empresas 

portuguesas em nichos internacionais e em parcerias com operadores do sector. 

Uma crescente independência das operações e dos negócios relativamente à 

localização geográfica e às distancias. 

A atracção dos emigrantes de Leste por Portugal, e a reconhecida capacidade 

de integração e acolhimento da sociedade portuguesa perante este novo 

fenómeno, cria oportunidades para o sector, dada a alta qualificação desta 

corrente migratória e a facilidade da sua (re) conversão para tecnologias da 

informação. A UE reconheceu já a importância de recorrer a imigração 
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qualificada para sustentar, na década de 90, a actividade tecnológica europeia, 

mas por razões sociológicas e culturais, poucos países manifestam a abertura e 

acolhimento para estas novas vagas de imigração. Portugal parece estar 

excepcionalmente bem posicionado para tirar partido do fenómeno e, com o apoio 

da UE, ser mesmo um actor dinâmico de atracção, acolhimento, treino e uso de 

mão-de-obra dos países de Leste em TSI. 

A reconversão de diplomados do ensino superior em humanidades e ciências 

sociais (literaturas, historia, filosofia, direito, mesmo gestão...) pode ser uma 

oportunidade de reduzir uma situação potencialmente conflitual (há cerca de 30 

mil licenciados desempregados em Portugal, a maioria professores...) e contribuir 

para a disponibilidade de uma mão-de-obra fundamental para o crescimento e 

consolidação do sector em Portugal (e mesmo reduzir para níveis razoáveis os 

custos associados, depois de um período de manifesta inflação desses custos). 

A criação de novas formas de formação e modelos curriculares alternativos, 

inclusive com o recurso intensivo a certificação tecnológica de cursos por 

empresas do sector, associadas a programas de incentivo à formação contínua ao 

longo da carreira (créditos, reconhecimento da experiência de trabalho,...). 

 

4.4. Ameaças 
Incapacidade em atrair jovens para as carreiras ligadas às tecnologias e 

sistemas de informação, o que limitará seriamente a competitividade actual e 

futura do sector (um fenómeno não só português, mas europeu...). 

As desigualdades associadas a diferentes literacias das novas tecnologias 

entre as zonas mais favorecidas e as outras zonas, quer ao nível do país como ao 

nível global. Idem para as diferenças de literacia entre pessoas: o acesso à 

educação e ao conhecimento continuará a ser um factor de estratificação social, 

que será agravado pela crescente imaterialidade operativa dos processos. A 

natureza dual da sociedade portuguesa (abaixo dos 40 anos/acima dos 40 anos) 

sugere políticas diferentes para cada um desses estratos demográficos. 
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Perigo de um brain drain, quer a nível nacional (do interior para o litoral, do 

Norte e Sul para Lisboa,...), quer a nível internacional. 

A concorrência de países do terceiro mundo (Índia,...), assim como dos países 

de Leste em vias de aceder à União Europeia, e que terão pontos de partida muito 

competitivos. 

A possibilidade do domínio do mercado de língua portuguesa (e da lusofonia) 

por outros. 

Falta de políticas de educação contínua que valorizem a experiência de 

trabalho profissional. 

Falta de capacidade de resposta do sistema universitário público, mais no que 

diz respeito à oferta de cursos em quantidade suficiente do que relativamente aos 

conteúdos. Falta de capacidade de resposta à procura do mercado e inexistência 

incentivos para que o sistema universitário responda ao desafio. Os actuais 

estatutos da carreira docente universitária e da autonomia universitária em nada 

contribuem para a solução do problema e são mesmo uma ameaça crítica para o 

futuro. 

Uma possível inversão do ciclo económico poderá trazer um crescendo de 

concorrência estrangeira no mercado interno (e pulverizar ainda mesmo o tecido 

empresarial do sector). 

 

 

5. Prioridades 
 

O crescimento do sector nos próximos anos implica algumas prioridades de 

políticas: 

 

• O sector público vai (está a) assumir uma importância muito 

relevante. A reengenharia dos sistemas da administração pública e 

local, a webização do front office público e as transformações 
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tecnológicas e organizacionais associadas poderão (e deverão) ser 

drivers do crescimento do sector para os próximos anos, substituindo 

progressivamente o papel dinamizador da procura que o sector 

financeiro e as telecomunicações tiveram nos últimos anos. Atrasos do 

Estado a avançar para formas de outsourcing, ASP e e-government 
serão prejudiciais para o sector. O sector só tem a ganhar com um 

Estado mais competitivo a comprar, mas de forma menos central, 

menos burocratizada e, acima de tudo, mais rápida e menos fechada. 

Esta mudança terá consequências na capacidade concorrencial das 

empresas e nos perfis de qualificações que precisam. 

• Portugal tem obtido alguns bons resultados na implementação de 

políticas de dinamização da sociedade da informação. Mas taxas de 

penetração da Internet de 25% (se já lá se estiver) são insuficientes 

para dinamizar a sério a procura de e-business, condição 

indispensável para aumentar a procura de soluções tecnológicas com 

plataformas para tal. Recorde-se que nos EUA, estas ultrapassam os 

50% e noutros países europeus já andam na casa dos 40%. 

• Os esforços de literacia ao nível empresarial (compras, vendas, …) 

junto das PMEs precisam de ser incentivados. 

• Os resultados da política de liberalização do sector das 

telecomunicações continuam muito aquém do necessário, desejável e 

possível. A pouca disponibilidade (e má qualidade e alto preço) do 

acesso à Internet de banda larga limita seriamente a procura para o 

sector. É preocupante que só em partes de Lisboa e Porto (e pouco 

mais, como Braga) se tenha acesso a web por cabo. O ADSL continua 

caro e muito restrito, sem ser objecto de massificação. Este facto 

limita a capacidade de oferta especializada de produtos e serviços, 

inclusive a nível internacional, por empresas do sector. 
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• O problema de atrair jovens para as carreiras informáticas e criar 

cursos tecnológicos intermédios, inclusive com modelos alternativos 

de formação continua, é um desafio ao Estado e ao sector, e onde a 

cooperação mútua poderá dar grandes frutos. 

• Portugal tem boas condições para atrair operadores estrangeiros para 

o sector, que funcionem como enablers do conhecimento e reforço do 

cluster. Mas os actuais incentivos (baseados em imobilizados 

corpóreos e que dificilmente lidam com o predomínio de intangíveis) 

não incentivam essa atracção, para a qual o fomento intensivo de 

formação tecnológica deverá também contribuir. 

• Para alem do capital de risco, há uma cultura de capital semente a 

construir. 

• É preciso um reforço da auto-organização do cluster e do seu 

protagonismo nacional e internacional, fomentando formas de 

cooperação e partilha de riscos empresariais em projectos de grande 

envergadura internacional. 

Muitos tópicos do Proinov são aplicáveis para ajudar a implementar acções no 

sentido das prioridades apontadas. Será pela cooperação do Estado, das empresas 

e dos actores do sector que o futuro do cluster em Portugal poderá ser assegurado. 

Em síntese, poder-se-á concluir, que a sofisticação tecnológica do sector e as 

capacidades dos Portugueses neste domínio serão o ponto forte mais importante 

(de que a capacidade de ser first m ver em áreas de ponta de tecnologias digitais 

tem sido bem provada). 

o

A fragilidade do tecido económico do sector e os preocupantes atrasos na 

massificação do acesso à Internet e a disponibilidade geral de banda larga em 

condições de preço atractivo (o que impede o crescimento de e-business) serão dos 

principais pontos fracos. 

As oportunidades maiores parecem estar associadas à implementação de e-
government e reforma da administração pública nos próximos anos, assim como à 
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exploração de níveis intermédios da cadeia de valor a nível internacional, 

associadas a uma muito maior produção de mão-de-obra qualificada. 

 

A principal ameaça ao futuro do sector poderá estar na falta de interesse da 

juventude para ingressar em carreiras de tecnologias da informação e na falta de 

modelos alternativos de formação contínua de técnicos intermédios. 
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Anexo 
 

Cluster de Software e Tecnologias da Informação em Portugal 
 

Notas e dados sobre a estrutura do cluster, empresas e actores 

 

1. Para caracterização do clu ter actual do software e dos serviços de 

informática em Portugal, em especial sob o ponto de vista de distribuição 

territorial e de actores, recorreu-se a duas fontes de informação: 

s

s
o e

• um relatório (preliminar) do clu ter em elaboração no DPP do 

Ministério do Planeamento ( “O sector de s ftwar  e serviços 
informáticos em Portugal”, DPP / MP, Lisboa, Janeiro 2002), que 

permite uma visão das empresas de maior dimensão (adiante apenas 

referido por relatório do DPP) (6); 

• os dados das “Estatísticas das empresas” do INE (1999) disponíveis 

para o CAE72 (actividades informáticas e conexas) (2) . 

 

 

2. O relatório do DPP inclui: 

• uma inventariação de tipos produtos e empresas de software; 

• uma análise da distribuição das empresas do cluster por zona 

geográfica e por três grandes grupos de empresas, de acordo com três 

tipos de perfis definidos, sob o ponto de vista de vendas e de emprego, 

baseada numa amostra casuística resultante da colecção de dados de 

186 empresas identificadas. 

• uma caracterização dos principais actores locais de cada uma das 

zonas geográficas (pólos tecnológicos) consideradas. 

• uma inventariado de operadores de capital de risco, com ênfase nas 

aplicações no sector TIC. 
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Sob o ponto de vista de tipologia empresarial, o relatório considera 3 grandes 

grupos de empresas: 

• empresas de software e desenvolvimento de sistemas de informação 

(onde se agrupam as empresas “clássicas” de produção de software e 

aplicações de gestão na forma de packages). 

• empresas de consultoria em sistemas de informação e soluções 

empresariais (onde se agrupam as empresas de onsulting e 

integradoras de sistemas e aplicações). 

c

• empresas de desenvolvimento de soluções multimédia e para a 

Internet (onde se agrupam as empresas que tratam do ciberespaço e 

de produtos multimédia) 

Na prática não há empresas “puras” de cada grupo. Muitas empresas do 

primeiro grupo têm importantes actividades de consulting, e vice-versa. Apesar 

disso a tipologia proposta permite uma primeira aproximação à estrutura do 

cluster. 

 

3. Sob o ponto de vista geográfico, o relatório do DPP identifica as seguintes 

zonas, denominadas pólos tecnológicos: 

• Lisboa 

• Oeiras / Cascais / Sintra 

• Almada / Palmela 

• Porto / Espinho 

• Aveiro 

• Coimbra 

Os pólos Lisboa + Oeiras / Cascais / Sintra mostram no entanto uma 

continuidade territorial e sócio-económica única (Lisboa e Vale do Tejo). 

 

4. A análise dos dados em slides anexos precisa de ser vista à luz das 

diferenças entre as bases de trabalho do DPP e do INE, oferecendo dessa forma 
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algum insight sobre as diferenças entre o grupo das empresas mais importantes e 

o cluster global.  

As empresas da amostra considerada pelo DPP representam um grupo de 

dimensão média ou grande. Do relatório conclui-se que a dimensão média de 

“vendas” por empresa da amostra é de 690 mil contos e que o emprego médio por 

empresa é 52 pessoas. Estes números são típicos da parte superior da pirâmide 

do sector, como se conclui quando se comparam com os indicadores 

correspondentes obtidos a partir dos dados das 2280 empresas, que o INE inclui 

na classe 72: 130 mil contos (650 m�) por empresa com uma média de 6,6 pessoas 

(dados de 1999).  

Ou seja, os dados do relatório do DPP devem ser vistos como indicativos dos 

tiers superiores da pirâmide do cluster e não incluem as pequenas empresas do 

sector, que no seu conjunto representam ainda um volume de negócios e emprego 

com significado e que constituem uma malha fina do tecido empresarial que não é 

displicente, especialmente a nível regional fora da Região de Lisboa e Vale do 

Tejo. De acordo com os dados do INE (1999), 93% das empresas do CAE72 tinham 

menos de 9 pessoas, empregavam cerca de 47% dos trabalhadores e 

representavam quase metade do volume de negócios. As empresas consideradas 

no relatório do DPP representam portanto apenas 8% do número de empresas do 

universo do CAE 72, mas quase metade (43%) do volume de negócios do CAE 72 e 

65% do emprego associado. 

 

5. As figuras 1 e 2 apresentam um tratamento elaborado a partir dos dados 

de (8), por tipo de empresa, por polo territorial e ainda uma consolidação que 

permita uma comparação com os dados do CAE72. 

 

6. As figuras 3 e 4 tratam os dados do INE relativos a 1999 e à sua evolução 

de 1997 a 1999. A evidencia das assimetrias regionais mantem-se. Mas é 

interessante registar a melhoria de produtividade, especialmente quanto ao 
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volume de negócios por pessoa (que cresceu 43% a nível nacional, de 70 m� para 

100 m� por pessoa ano). Também a dimensão média das empresas cresceu (20%), 

assim como se reforçou o volume de negócios por empresa. 

 

7. A figura 5 resume os indicadores estimados a partir dos dados CAE72 do 

INE (2) e os obtidos por tratamento dos dados em (6). 
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empresas pessoas vendas sw+si consult net+mmd
mc

empresas 186 75 50 61
100% 40% 27% 33%

pessoas 9675 3587 5342 746
100% 37% 55% 8%

vendas (mc) 127,7 41,9 78,8 7,0
100% 33% 62% 5%

pessoas / empresa 52,0 19,3 28,7 4,0
vendas (mc) / empresa 686,6 225,3 423,7 37,6
vendas (mc) / pessoa 13,2 11,7 14,8 9,4
mc = milhares de contos

sw+si = empresas de software e desenvolvimento de sistemas de informação
consult = empresas de consultadoria em sistemas de informação e soluções empresariais
net+mmd = empresas de desenvolvimento de soluções multimédia e para a ainternet

 

Figura 1 – DPP (I): sumário dos dados principais da amostra DPP (6) 
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ESTRUTURA REGIONAL

empresas pessoas vendas sw+si consult net+mmd
Lisboa 45% 62% 63% 32% 74% 51%
Oeiras / Cascais / Sintra 22% 16% 19% 26% 16% 21%
Porto / Espinho 15% 16% 12% 25% 8% 6%
Braga / Póvoa 7% 3% 2% 7% 5%
Aveiro 2% 1% 6% 1%
Coimbra 2% 1% 1% 3%
Palmela 2% 1% 1% 8%
Outros 5% 2% 2% 2% 2% 5%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

empresas pessoas vendas sw+si consult net+mmd pes/emp vend/emp vend/pes
mc mc mc mc mc/# mc/#

Lisboa 83,7 5998,5 80,5 13,4 58,3 3,6 72 961,2 13,4
Oeiras / Cascais / Sintra 40,9 1548,0 24,3 10,9 12,6 1,5 38 592,9 15,7
Porto / Espinho 27,9 1548,0 15,3 10,5 6,3 0,4 55 549,2 9,9
Braga / Póvoa 13,0 290,3 2,6 2,9 0,0 0,4 22 196,2 8,8
Aveiro 3,7 0,0 1,3 2,5 0,0 0,1
Coimbra 3,7 96,8 0,0 0,4 0,0 0,2
Palmela 3,7 0,0 1,3 0,4 0,0 0,6
Outros 9,3 193,5 2,6 0,8 1,6 0,4 21 274,6 13,2

186,0 9675,0 127,7 41,9 78,8 7,0 52 686,6 13,2

 

 

 

ESTRUTURA REGIONAL (NUTS)

empresas pessoas vendas sw+si consult net+mmd pes/emp vend/emp vend/pes
mc mc mc mc mc/# mc/#

LVT 128,3 7546,5 106,0 24,7 70,9 5,6 59 825,9 14,0
RN 40,9 1838,3 17,9 13,4 6,3 0,8 45 436,9 9,7
RC 7,4 96,8 1,3 2,9 0,0 0,3 13 171,6 13,2
Outros 9,3 193,5 2,6 0,8 1,6 0,4 21 274,6 13,2

186,0 9675,0 127,7 41,9 78,8 7,0 52 686,6 13,2

LVT 69% 78% 83% 59% 90% 80%
RN 22% 19% 14% 32% 8% 11%
RC 4% 1% 1% 7% 0% 4%
Outros 5% 2% 2% 2% 2% 5%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Figura 2 – DPP(II): sumário dos dados da amostra DPP (6) por polo 

tecnológico e por NUT II 
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Numero de empresas Emprego Volume de negócios (Mc)

V PS V PS V PS V PS
P RN RC LVT P RN RC LVT P P RN RN RC RC LVT LVT

721 167 0 0 101 1541 0 0 1387 3,9 10,3 0 0 0 0 3,3 9,8
722 1050 254 110 653 8230 3120 447 4484 79,7 103,2 37,2 15,1 3,73 2,11 37,7 85,6
723 455 142 31 248 2549 601 115 1692 16,8 32,4 1,1 5,2 0,41 0,48 15 25,7
724 24 0 0 17 140 0 0 106 1,5 1,2 0 0 0 0 1,4 1,
725 358 73 31 221 1312 148 42 1080 5,47 10,95 0,43 0,76 0,14 0,11 4,8 10
726 226 57 34 123 1207 205 83 898 11,8 18,8 0,83 1,13 0,61 0,18 10,25 17,4

72 2280 526 206 1363 14979 4074 687 9647 119,17 176,9 39,56 22,19 4,89 2,88 72,45 149,6

V/(V+PS) % 40% 64% 63% 33%

volume de negócios (Mc) 296 61,75 7,77 222,1
100% 23% 9% 60% 100% 27% 5% 64% 100% 21% 3% 75%

pessoas / empresa 6,6 7,7 3,3 7,1

vol neg (mc) / empresa 129,8 117,4 37,7 162,9
vol neg (mc) / pessoa 19,8 15,2 11,3 23,0

prestação serviços (mc) / empresa 77,6 42,2 14,0 109,8
prestação serviços (mc) / pessoa 11,8 5,4 4,2 15,5

Fonte: Estatisticas das Empresas, INE (1999)

72 Actividades informáticas e conexas V = proveito por vendas
721 Consultoria em equipamento informático PS = proveitos por prestação de serviços
722 Consultoria e programação informática V + PS = volume de negócios
723 Processamento de dados
724 Actividades de bancos de dados P = Portugal
725 Manutenção e reparação de equipamentos RN = Região Norte (NUT)
726 Outras actividades informáticas RC = Região Centro (NUT)

LVT = Lisboa e Vale do Tejo (NUT)

1

Figura 3 – CAE 72 (INE, 1999): análise dos dados por sub-actividade e por 

região  

 

 

1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1998 1999
P P p LVT LVT LVT RN RN RN RC RC

empresas 2154 2161 2280 64% 63% 60% 21% 22% 23% 9% 9%
pessoas 11825 12230 14979 70% 71% 64% 21% 20% 21% 5% 5%
volume negócios (mc) 167 220 296 78% 80% 75% 16% 16% 21% 3% 3%

pessoas / empresa 5,5 5,7 6,6 6,1 6,4 7,1 5,5 5,1 7,7 3,4 3,3
vol.neg (mc) / empresa 77,5 101,8 129,8 95,5 129,5 162,9 59,8 72,8 117,4 30,8 37,7
vol.neg (mc) / pessoa 14,1 18,0 19,8 15,8 20,1 23,0 11,0 14,1 15,2 9,2 11,3

prest.serv / vol.neg (%) 65% 67% 60% 67% 74% 67% 61% 39% 36% 29% 37%

Fonte: Estatisticas das Empresas, INE

Figura 4 – CAE 72 (1997 – 1998) : evolução dos dados por ano e por região  
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MP INE

Numero de empresas 186 2280
Numero de pessoas 9675 14979

Volume de negócios (Mc) 128 296
vendas (Mc) ? 119

prestação de serviços ? 177

pessoas por empresa 52 6,6
volume de negócios (mc) por empresa 687 130

volume de negócios (mc) por pessoa 13,2 19,8
prestação de serviços por pessoa ? 11,8

MP INE MP INE

Numero de empresas (%) Pessoas / empresa
LVT 69% 60% LVT 59 7,1
RN 22% 23% RN 45 7,7
RC 4% 9% RC 13 3,3

Numero de pessoas (%) Volume negócios (mc) /pessoa
LVT 78% 64% LVT 14 23
RN 19% 27% RN 9,7 15
RC 1% 5% RC 13,2 11

Volume de negócios (%) Volume negócios (mc) / empresa
LVT 83% 75% LVT 826 163
RN 14% 21% RN 437 117
RC 1% 3% RC 172 38

MP = Ministério do Planeamento (dados 1999)
      INE = CAE 72, Estatisticas das empresas (dados 1999)

 

 Figura 5 – Comparação dos indicadores fundamentais (amostra DPP = MP (6) 

e CAE72 (2) ) 
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