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1. Conceito e estrutura de clusters 
 

Michael Porter (1998) dá uma definição instrumental do conceito de cluster, 

que nos pode servir de base para as reflexões seguintes: 

“Clusters are geographic concentrations of interconnected companies, 

specialized suppliers, service providers, firms in related industries, and 

associated institutions (for example, universities, standard agencies, and trade 

associations) in particular fields that compete but also cooperate”. 

Mais adiante o conceito é ainda mais clarificado: 

“A cluster is a geographically proximate group of interconnected companies 

and associated institutions in a particular field, linked by commonalities and 

complementarities”. 

Para o estudo de um cluster, ou para uma acção de intervenção no seu 

desenvolvimento, convirá reter algumas das facetas fundamentais do conceito: 

um cluster tem uma base territorial (embora seja mais do que isso); logo o 

estudo dos clusters irá em muitos aspectos confundir-se com aspectos locais e 

regionais da cultura empresarial e das instituições de intervenção local e regional 

– de que as autarquias e as associações de municipios são óbvios representantes, 

assim como as associações industriais e comerciais de ambito local ou regional; 

um cluster agrupa tipos diferentes de actores, e não só empresas de um certo 

sector industrial. A principal novidade da análise económica pelo paradigma dos 

clusters está precisamente em aglutinar numa mesma unidade – o cluster – 

actores empresariais de sectores diferentes, mas que participam em cadeias de 

abastecimento (“supply chain”) ou cadeia de valor comuns. Mas para além dos 

actores empresariais temos outros tipos de actores (institucionais):  universidades 

(entendidas num ambito mais geral de instituições de ensino superior publico, 

privado e cooperativo – logo com politécnicos), escolas profissinais e tecnológicas, 

institutos de I&D e de interface, ... A identificação de todos esses actores e das 
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relações e interacções entre eles é um dos pontos fundamentais do estudo de um 

cluster; 

Um cluster é importante para o tecido económico, mas é mais do que uma 

entidade (ou super-estrutura) económica. Na realidade uma pedra de toque do 

conceito é o papel nuclear de entidades sem fins lucrativos (unidades de interface, 

de I&D, associações empresariais, escolas e universidades, ...) na complexa teia 

de relações que tornam um cluster relevante sob o ponto de vista empresarial 

(logo lucrativo). É por isso muito dificil medir a “dimensão” de um cluster. A 

simples medida do volume de negócios, e/ou taxas de crescimento associadas, é 

insuficiente. Por isso as tentativas de “ler” o tecido económico por uma interacção 

dinamica de clusters é equivoca quando se tenta descrever em termos estatisticos 

ou quantitativos. Acresce uma dificuldade adicional: um actor pode (por 

definição) integrar diferentes clusters, com diferentes vocações, que se 

interssectam de formas multiplas. Um perigo óbvio de qualuqer cluster é que a 

vocação lucrativa do cluster possa ser de algum modo “esbatida” pela visão e 

acção das outras componentes não – p ofit oriented do cluster. r

c
Um cluster é um universo multifacetado de actores multiplos que competem 

... e cooperam (o conceito de o-optition que alguns invocam para dar enfase à 

crescente importancia dos mecanismos – formais ou informais – de parcerias e de 

partenariados na moderna arquitectura dos negócios). A identificação desses 

mecanismos de cooperação e de competição (as commonalitie  and 
complementari ies a que Porter se refere, ou, como aparece noutros locais, as 

linkages ) é outro dos aspectos fundamentais do estudo de um cluster; 

s
t
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2. Os instrumentos de estudo (qualitativo) de um cluster 
 

As ideias base de um outro clássico de Michael Porter (1980; 1988) acerca da 

chamada “análise estrutural das industrias” podem constituir uma excelente base 

de trabalho para a organização do estudo de um cluster – tarefa preliminar para 

todos os que de uma forma ou outra aspiram a ter um papel de intervenção no 

desenvolvimento de um cluster ou na formulação de politicas numa óptica 

“cluster-based” (como é a metodologia preconizada pelo ProInov). 
O apendice B do texto referido (“Compe itive Strategy ) constitui uma boa 

introdução ao tema, inclusivé sob a organização e acesso às fontes. 

t ”

Para além do recurso à fontes documentais e bibliográficas, o estudo de um 

cluster passa por uma longa interacção com os actores do cluster através de 

entrevistas e reuniões – os instrumentos básicos de investigação de sistemas 

sociais numa óptica dita qualitativa. Grande parte da procura de informação (e de 

insight) passará pois pela interacção com os conversational partners (Rubin e 

Rubin, 1995). 

Ao contrário dos métodos quantitativos e da abordagem positivista, numa 

visão qualitativa da investigação procura-se compreender (mais do que explicar 

de forma deterministica), procura-se conhecimento e procura-se reconstituir a 

visão (mundividencia) do interlocutor, um actor com emoções, interesses e cultura 

(pessoal ou institucional) própria. Nesse sentido os actores não são neutros: a 

compreensão dos interesses e valores que defendem e partilham é parte essencial 

para identificar a dinamica de um cluster.  

Numa abordagem qualitativa exploramos palavras com conotações ricas ou 

simbólicas. Procuramos actores representativos, no sentido de influentes ou ricos 

de conhecimento, não no sentido de amostragem estatistica. 
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3. Entrevistas 
 

Entrevistas semi-estruturadas com actores relevantes do cluster são 

habitualmente um dos pontos de partida mais eficazes e ricos, capaz de gerir 

pistas em abundancia para exploração posterior. 

Uma discussão das técnicas de entrevista pode ser encontrada em Rubin e 

Rubin (1995), ou em manuais sobre preparação de casos (Yin, 1994; Stake, 1995).  

A gravação da entrevista (em suporte audio ou video) é sempre util e permite 

uma transcrição posterior. Mas convém ter presente que o trabalho de transcrição 

é muito moroso e por isso caro. Convém contar com 2 a 4 horas de trabalho por 

hora de gravação, no minimo. É também perigoso, no caso da fiabilidade da 

transcrição não poder ser garantida (ou seja, na prática a transcricão precisa de 

ser revista ou auditada pelo entrevistador ou alguém com nível de conhecimentos 

semelhante – outro processo também moroso). 

No caso de se pretender dar uma forma publicavel à entrevista, então 

raramente servirá a versão transcrita. Diferenças entre a forma de expressão oral 

e escrita, sobre o processo de construção do discurso à medida que o interlocutor 

vai falando, fazem com que a transcrição raramente tenha qualidade sintática e 

fluencia para ser aceitavel na forma de discurso impresso. Isso implica um 

processo de edição jornalistica, que uma vez mais é caro – e perigoso (pelas 

mesmas razões atrás referidas). 

Muito deste processos de entrevistas cabem nas metodologias modernas de 

“história oral”, cuja importancia nos dominios das ciencias económicas e de gestão 

é cada vez bem reconhecida. As historias orais não descrevem e inventariam 

apenas factos – fazem-no envoltos em aspectos culturais imprescindiveis para 

compreender as dinamicas de interacção e as trajectórias de cada actor. Nesse 

aspecto são narrativas culturais. Sobre o assunto, recomenda-se o manual de 

Howarth (1998). Consultar ainda alguns sites relevantes (UCLA, 2002; Indiana 

U., 2002; U. Connecticut, 2002; Columbia U., 2002). 
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Parte do material (audio ou video) depois de editado pode ainda ser de grande 

relevancia para consulta publica e constituir conteudos de grande valor para a 

história do cluster e sua compreensão. A sua colocação em páginas web é hoje em 

dia facilitada pelas técnicas de compressão e de streaming disponíveis (Jones, 

1999). 

Um estudo base sobre as visões dos protagonistas do cluster português das 

tecnologias da informação foi por nós desenvolvido no ambito do subprojecto 

ET2000si da iniciativa Engenharia e Tecnologia 2000 (Tavares, 2000) através de 

mais de 40 entrevistas de profundidade e semiestruturadas, que permitiram uma 

visão da dinamica do cluster e a proposta de politicas (Beira e Machado, 2000). 

Muitas dessas entrevistas seguiram o ciclo completo de processamento referido e 

acabaram na forma editada impressa (colecção Research documents 

“Testemunhos, DSI, U. Minho). 

 

 

4. Reuniões 
 

As reuniões com alguns dos multiplos actores de um cluster podem ter vários 

objectivos, eventualmente complementares: 

- “fact finding” and “data gathering”: obter informações e conhecimentos sobre 

o cluster e seus actors; 

- “policy formulation”: identificar e consensualizar politicas, práticas e 

iniciativas que ajudem ao desenvolvimento do cluster  

- coesão e espirito de grupo: reforço das relações entre os actores,  reforço do 

grupo e das “by commonalities and complemen arities” de que falava Porter 

(1998). 

t

As técnicas de gestão e condução de reuniões são naturalmente importantes e 

devem ser revistas e respeitadas pelos organizadores de tais encontros. Existe 

uma abundante bibliografia sobre o tema. Optamos por referir alguns artigos 

 
»«wp 22 (2002) 

7



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

práticos da Harvard Business School (Prewitt (1998), Guterman (2002), 

Hattersley (1999), Krattenmaker (2000), Carney (1999)) e remeter para a 

bibliografia aí citada. 

Na preparação e execução de tais reuniões chama-se a atenção para vários 

pontos: 

• necessidade de alguns co-organizadores chave, actores prestigiados do 

cluster, que ajudem à mobilização 

• identificação de ideias-chave e objectivos claros para a reunião, que 

motivem os participantes e guiem a discussão (a preparação de um 

pequeno texto base é sempre muito util, em especial se préviamente 

distribuido) 

• definição do formato da reunião, de acordo com os objectivos e com os 

tipos de actores e entidades participantes. A experiencia tem 

mostrado que para a discussão de temas específicos e com gente com 

dificuldades de agenda, o formato de reunião-jantar ao fim do dia 

pode ser muito eficiente (tipicamente das 18:30 ou19:00 às 22:00 ou 

22:30, com um jantar ligeiro servido enquanto  decorre a própria 

reunião, mantendo-se a discussão nesse período, comprimindo assim o 

tempo da reunião – ver imagens no anexo I) 

• atenção às diferentes sensibilidades e “grupos” que são normais 

dentro de um cluster, com agendas e rivalidades diferentes 

• o follow up da reunião, com a distribuição de materiais que resultem 

do trabalho na reunião; podemos nesse aspecto distinguir dois tipos 

de documentos: uma versão documental da reunião, registando as 

opiniões e ideias fundamentais (eventualmente pessoalizadas, o que 

muitas vezes ajuda a contextualizar) e um documento de conclusões e 

propostas de politicas e acções (impessoal por natureza). 
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Dois documentos de orientação do ProInov (ProInov 2001, 2001b) podem ser 

uteis como directivas para a preparação de tais reuniões, no modelo de “dia de 

trabalho”. 

 

 

5. Politicas de desenvolvimento de clusters 
 

Porter (1998) escreveu com grande lucidez: “It appears that clusters require a 

decade or more to develop depth and to gain real competitive advantage – one 

reason why government attempts to create clusters normally fail”. Apesar disso 

as politicas governamentais continuam a tentar intervir directamente na criação 

ou desenvolvimento de clusters na expetativa de resultados a curto prazo. Não 

admira os muitos desapontamentos que depois aparecem ... 

Tudo o que mobilize os actores de um cluster para objectivos comuns reforça a 

coesão interna desse cluster. Mas o ponto fundamental é o caracter endogeno, ou 

assumido como tal, de tais objectivos e motivações. O poder central pode 

incentivar e reforçar meios para as acções dos clusters, mas as dinamicas e as 

energias têm que ser internas ao próprio cluster. Sem protagonistas de base 

territorial envolvidos como actores relevantes do cluster, não há politicas 

sustentadas de reforço de um cluster. Logo o papel do poder central não deve ser 

intervir, mas catalizar acções dos lideres e actores chave do grupo. 

A experiencia portuguesa tem sido fértil em exemplos disso. O sucesso dos 

clusters dos moldes ou do calçado deve-se muito ao facto do poder central ter 

entregue os programas mobilizadores a liderança a actores do próprio cluster, 

com capacidade e liderança reconhecidas. Muito do esforço que nos ultimos anos 

têm sido desenvolvido (com sucessso visivel) no fortalecimento do cluster de 

empresas de tecnologias da informação do Minho deve-se tembém ao papel 

mobilizador e organizador de actores do próprio cluster. 
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A questão do tempo merece uma referencia suplementar. Todo o trabalho de 

consolidação e desenvolvimentode clusters é uma muito longa caminhada de 

pequenos passos, muitos (de preferencia) para a frente e (às vezes) alguns para 

trás (ou para o lado). Há uma dinamica não estruturada que se gera por efeito 

das interacções entre os actores, no sentido de comportamento emergente 

caracteristico dos sistemas complexos adaptativos (Pascale, 2001). No anexo II 

faz-se uma introdução a esta ideia: há muito a ganhar na aplicação dos conceitos 

da teoria da complexidade ao comportamento dos clusters e daí às politicas a 

adoptar (e a não adoptar). Sobre o asunto ver também Ernst & Young (1999) 

(excelente!). 

Logo estamos a falar de “aventuras organizacionais”(ou simplesmente 

sociais...) de longo prazo e muito folego. Logo impróprias para apressados e 

necessitados de resultados a curto prazo. 

Um exemplo das dificuldades são as multiplas tentativas feitas no mundo 

para “clonar” Silicon Valley. A verdade é que as condições que prevaleceram 

durante o seu desenvolvimento são praticamente impossiveis de replicar (desdes 

as pessoas, aos mercados, à história, ...). Alguns falam de “a set of happy 
coincidences” que faz com que “you can´t replicate it in the rest of America, let
alone export it elsewhere” (Campbell, 2002). 

 

Um ponto critico do desenvolvimento de um cluster é o momento em que os 

actores ganham auto-consciencia do próprio cluster: “recognition of the cluster´s 
existence constitutes a milestone” (Porter 1998). Tivemos o previlégio de 

acompanhar o processo de desenvolvimento do cluster de tecnologias de 

informação do Minho e o desabrochar dessa consciencia, e sua posterior 

formalização. O anexo III reproduz um texto relativo a tal processo (Beira e 

Machado, 2000b). 

Certamente que vários clusters estão por “descobrir-se”. Como hipótese de 

trabalho, cita-se o caso das telecomunicações e tecnologias na zona de Aveiro (a 

Coimbra?). 
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ANEXO I 
 

1.Imagens do workshop ProInov / AIMinho “Políticas de inovação nos sectores 

da economia digital” (Braga, 4 de Dezembro de 2001) (Beira e Fernandes, 2002) 
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2. Imagens do workshop ProInov / ACEP “Políticas de inovação financeira na 

economia digital” (Lisboa, Ineti, 11 de Dezembro de 2001) (Beira e Pereira, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
»«wp 22 (2002) 

16



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

ANEXO II 
 

Clusters como sistemas complexos adaptativos – uma introdução 
 

Pascale (2001) caracteriza um sistema complexo adaptativo através de quatro 

testes:  

- Agentes múltiplos actuando em paralelo, sem controlo 

hierarquico 

- Evoluções constantes com níveis multiplos de organização e 

estrutura 

- Entropia (logo vulneráveis à morte) 

- Capacidade de “pattern recognition” e com isso capacidade de 

antecipar o futuro colectivo e reagir 

Há sistemas que são complexos, mas não adaptativos, porque não verificam 

todas as quatro condições anteriores. Mas é manifesto que um cluster as verifica 

– logo é um sistemas adaptativo complexo, o que significa que as teorias 

associadas nos podem ser uteis para compreender o comportamento dos clusters. 

Ora uma das consequencias da teoria da complexidade é precisamente que 

estruturas auto-organizativas criam comportamentos emergentes: “you cannot 
see the end from the beginning” (Pascale 2001), na medida em que uma 

complexidade emergente cria não um futuro, mas muitos futuros possiveis. 

Pascale (2001) cita quatro principios básicos da teoria da complexidade que 

uma vez mais podem ser muito uteis para compreender o comportamento dos 

clusters: 

- O equilibrio dos sistemas adpatativos complexos é um risco 

(percursor da morte) 

- Os sistemas adaptativos complexos exibem capacidade de auto-

organização e complexidade emergente 
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- Os sistemas complexos adaptativos tendem para perto do caos 

quando provocados por um objectivo ou tarefa complexa (“go down 
to go up”) 

- Não se pode pilotar um sistema vivo, apenas perturbá-lo. 

Da teoria da complexidade resulta ainda que “comunidades incestuosas” (com 

altos niveis de ordem e estabilidade) não criam comportamentos emergentes – 

logo são não-inovadoras. A aplicação da ideia aos clusters é obvia: um cluster 

precisa da permanente entrada e saida de actores, de cultivar a variedade 

(inclusivé dos seus mecanismos de controlo interno), de uma renovação do seu 

“ADN”, quer de forma endógena (inclusivé por mutações), quer de forma exogena 

(mas integrada no “core” do cluster). Ou a ideia da “criação destrutiva” de J. 

Schumpeter (1942) (cap.7) ....  

Outro aspecto dos sistemas complexos são as ligações ténues entre causa e 

efeito: muito depende da sorte (“chanc ”), ou seja, de aleatoriedade. A pilotagem 

das trajectórias é dinamica e por vezes imprevisivel .. Na teoria da complexidade 

fala-se de “bounded instability” (instabilidade controlada ou limitada). 

e

rFukuyama (2000) fala em “netwo ks of trust” e discute os limites da 

espontaneidade na geração de comportamentos organizacionais no contexto da 

teoria da complexidade. Mais uma pista interessante para “compreender” o 

complexo comportamento dos clusters ... 
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ANEXO III 
 

O desenvolvimento do cluster de tecnologias de informação do Minho 
 

Texto de introdução às notas de uma reunião de trabalho (reproduzido de 
Beira e Machado, 2000b) 
 

Este workshop é a segunda reunião promovida no âmbito do subprojecto 

ET2000si e vocacionada para captar e compreender as visões e perspectivas de 

comunidades específicas de protagonistas do mercado português de tecnologias e 

sistemas de informação. Um primeiro workshop (realizado a 10 de Março de 

2000) destinou-se à comunidade universitária (1). Este segundo workshop tem 

uma comunidade bem definida como alvo: o conjunto de empresas do chamado 

“clusterhigh tech do Minho”. Complementarmente, um painel nacional de cerca 

de 40 protagonistas permitiu colher uma visão nacional do sector. 

Valerá a pena registar a história deste workshop. 

Em 4 de Fevereiro de 2000 os autores entrevistaram o Eng. Jorge Baptista 

(da PrimaveraSoftware SA.) e o Eng. Joaquim Cunha (da Caso – Consultores 

Associados de Organizações e Informática, Lda) (2) no âmbito do painel nacional 

de entrevistados do ET2000si, e na qualidade de representantes de empresas de 

sistemas de informação sediadas fora do Grande Porto ou de Lisboa (e Vale do 

Tejo). Ou seja: empresas de carácter regional (pela sua localização e capital 

humanao), embora com intervenções relevantes no mercado nacional. A 

entrevista decorreu num agradável restaurante de Braga e ficará para a história 

a excelente lampreia que acompanhou a discussão. 

Nessa altura estavam já ambos os interlocutores empenhados numa 

iniciativa de dinamização e de institucionalização do “cluster de novas 

tecnologias”, agrupando empresas de tecnologias da informação e comunicação e 

dinamizado pelo Programa Compet Minho – Sistema de cooperação de base l cal e o
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para o reforço da capacidad  competitiva do tecido empresarial da Região do 
Minho. Este programa tinha sido lançado pela Associação Industrial do Minho, 

com o apoio do Pedip II. 

e

“

“ e

As nossas análises ao nível nacional haviam já detectado claramaente que 

Braga, e o Minho em geral, eram identificados pelos nossos outros entrevistados 

do painel nacional (inclusivé em Lisboa) como um pólo de referência de 

empreendedorismo de sector, sempre também ligado à ideia da Universidade do 

Minho como percursora e referência de qualidade na “produção” de licenciados 

nas áreas das tecnologias e sistemas de informação. Este conjunto representa a 

maior concentração regional de empresas do sector fora das grandes zonas 

metropolitanas do Porto e Lisboa, o que por si é um facto relevante. 

Foi aí que nasceu a ideia de se promover em conjunto (ET2000si e 

CompeteMinho) este workshop. Para além dos objectivos bem definidos do 

ET2000si, a reunião acabou por ter uma hidden agenda: contribuir para agrupar 

as empresas regionais do sector e para fortalecer a ideia da sua 

institucionalização com objectivos cooperativos na promoção comum do grupo e no 

seu reforço competitivo. 

A reunião cumpriu ambos os objectivos. Para além da discussão tida nas três 

sessões paralelas, a sessão plenária (que coincidiu com o jantar) foi marcante, 

quer pelo dinamismo da discussão, quer pela clareza com que a problemática  da 

captação e retenção de capital humano pelas empresas do cluster foi evidenciada 

como ponto crítico do seu crescimento e mesmo da sua sobrevivência. Mais do que 

a proximidade dos mercados, esta foi identificada como a questão-chave. 

Aconteceu que poucos dias antes (25 de Março) o semanário Expresso titulava 

a toda a largura da sua 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 softwar ”. A peça jornalística falava em 40 empresas 

high-tech, com 800 quadros altamente qualificados e uma facturação no seu 
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conjunto de oito milhões de contos. A publicação destes artigos teve uma clara 

influência na auto-consciencialização do cluster por parte das empresas do grupo. 

Cremos bem que, nestas circunstâncias, o workshop foi um ponto alto na 

tomada de consciência do grupo de empresas como um cluster, e determinante 

para acelerar o seu processo institucional. A participação de dezoito empresas do 

cluster não pode, neste contexto, deixar de ser vista como muito significativa. 

Deu-se ainda o caso de ter sido, durante a reunião, anunciado publicamente, 

por uma das empresas participantes (a Sidra), a concretização do negócio de 

cedência do controlo da empresa à Sonae.com, então em processo acelerado de 

construção por aquisições. Trata-se de um facto de inequívoca importância para o 

cluster e para o Minho: uma das empresas da região, já fornecedora tradicional 

de soluções web para o grupo Sonae, entra como peça importante do puzzle de 

construção de um dos principais grupos portugueses de tecnologias da informação 

e da comunicação. É um importante contributo para a credibilização do cluster. 

De certa maneira, é também este grupo empresarial (Sonae) que adere ao cluster 

por via indirecta. 

Mais tarde, a 18 de Setembro de 2000, foi formalmente institucionalizado o 

cluster através da criação de uma sociedade anónima – a MinhoDigital.com SA. 

(ver www.minhodigital.com), agrupando dezoito empresas, uma infraestrutura 

tecnológica (o IditeMinho) e uma associação industrial regional (a Associação 

Industrial do Minho). Apenas quatro das empresas fundadoras não tinham 

estado presentes neste workshop (e três das empresas presentes no workshop não 

viriam a aderir à sociedade). Infelizmente, a Universidade do Minho não aderiu à 

sociedade como sócio fundador, apesar do protagonismo tido por diversas formas 

ao longo do processo e de ser um parceiro unanimemente desejado pelas 

empresas. O futuro dirá se não terá assim optado por passar ao lado de uma das 

iniciativas relevantes de cooperação empresarial e associativa a nível regional do 

Minho. 
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O Departamento de Sistemas de Informação (DSI) da Universidade do Minho 

tomou a seu cargo a preparação da análise sectorial do sector Sistemas de 

Informação, dentro do programa ET2000. As ideias colhidas nas discussões deste 

workshop foram relevantes para o projecto, a vários titulos. Por tudo isso, cabe 

uma palavra especial de agradecimento à Associação Industrial do Minho, cujo 

Presidente (Engº Capa Pereira) teve um papel preponderante nesta reunião, quer 

na sua qualidade institucional, quer como empresário. 

Posteriormente (Julho de 2000) viriamos a ter a oportunidade de fazer mais 

entrevistas com os dirigentes de várias das empresas, naquilo que terá sido uma 

das primeiras tentativas de análise académica do cluster. O trabalho de campo foi 

feito com colaboração de uma aluna de mestrado do IN+ Centro de Estudos em 

Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento (do Instituto Superior 

Técnico). Da parte do DSI, a colaboração da Delfina Sá Soares foi determinante 

para a realização, com sucesso, das entrevistas (12 entrevistas numa semana, 

gravadas em vídeo). Uma primeira análise exploratória será incluída em (3). 

A logística da reunião esteve, uma vez mai,s a cargo do João Nuno Oliveira. 

Tal como no primeiro workshop realizado (no DSI) (1), procurou-se testar um 

modelo operacional de captura de ideias e opiniões, discussão e síntese, num 

período de tempo curto. O modelo adoptado reflectiu já alguma da experiência 
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colhida no workshop anterior. Essas alterações são discutidas no capítulo de 

notas metodológicas. 

Também uma palavra de gratidão para o trabalho dos secretários / 

moderadores das três sessões paralelas (João Nuno Oliveira, Jorge Coelho, Filipe 

Sá Soares, Delfina Sá Soares, José Carlos Nascimento e Anabela Sarmento) cujas 

sínteses se incluem neste documento. 

Finalmente, um agradecimento ao CompeteMinho (em especial à Drª Helena 

Nobre) pela colaboração prestada e ao Idite-Minho, pela excelente hospitalidade 

propiciada e que certamente muito contribuiu para o êxito da inciativa. 
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"Engenharia e gestão de Tecnologia". 

 

B. Uma politica concertada de iniciativas 
 

Uma reunião promovida pelo ProInov em finais de 2001 permitiu rediscutir a 

temática da economia digital num cluster regional (Beira e Fernandes, 2002).  
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Como o Presidente da AIMinho aí refere, o reforço do cluster tem sido 

promovido por todo um conjunto de iniciativas de marketing territorial 

associadas (como, por exemplo, o Minho Campus Party – ver www.minho-

campus-party.net ) 
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