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1. Introdução 
Eduardo Beira, Altamiro Machado / Departamento de Sistemas de Informação 
Universidade do Minho 

 

 

 

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 

 

»«wp 3 (2000) 

3



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

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 CompeteMinho – Sistema de cooperação de base local 

para o reforço da capacidade competitiva do tecido empresarial da Região do 

Minho. Este programa tinha sido lançado pela Associação Industrial do Minho, 

com o apoio do Pedip II. 

 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 
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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 Març

m ponto alto na 

tom

nte, 

por

o) 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 software”. A peça jornalística falava em 40 empresas 

high-tech, com 800 quadros altamente qualificados e uma facturação no seu 

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 u

ada 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 publicame

 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 
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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 

clus

partamento de Sistemas de Informação (DSI) da Universidade do Minho 

tom

ortunidade de fazer mais 

entr

ter 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. 

O De

ou 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 op

evistas 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 
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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 

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. 

 
Referências: 
(1) Beira, E., A. Machado, A. Miguel e M. Lousã, “Entrevista com Engº Joaquim Cunha (Caso Lda) e Engº Jorge 
Batista (Primavera Software SA.) a 4 de Fevereiro de 2000”, Research Documents “Testemunhos”, DSI / U. Minho, 
em preparação 
(2) Beira, E. e A. Machado (eds.), “Painel DSI/UM – Uma reflexão sobre o presente e o futuro do sector TSI em 
Portugal: notas de trabalho”, Working Papers “TSI Mercados e negócios”, WP 2/2000, Fevereiro 2000 (Projecto 
ET2000si) 
(3) Meng, H. (2001), "Fostering the Digital Economy: Perspectives of Internet 
Clustering", Instituto Superior tecnico, Universidade Tecnica de Lisboa, 
Dissertação apresentada para avalição no âmbito do mestrado em "Engenharia e gestão de Tecnologia". 
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Notas metodológicas 
João Nuno Oliveira / Departamento de Sistemas de Informação Universidade do Minho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enquadramento 
 

Este segundo workshop, organizado no âmbito do projecto Engenharia e 

Tecnologia 2000 – Sistemas de Informação (ET2000si) surge no seguimento do 

primeiro realizado na Universidade do Minho, e dirigido aos departamento com 

afinidades para com o tema, especialmente o Departamento de Sistemas de 

Informação. Se neste primeiro encontro se procurou obter uma possível visão do 

mundo académico, intenção sempre limitada, dado o universo dos participantes, 

neste segundo encontro o objectivo era o de descobrir qual a visão que a 

comunidade de empresas do Minho tem do sector de negócios em sistemas de 

informação e a sua evolução em Portugal. 

 

 

Estrutura 
 

Constatando a natureza abrangente do objectivo, os meios limitados e um 

horizonte de tempo diminuto, a construção da visão teria que ser realizada num 

workshop que reunisse um leque representativo das empresas da região do 

Minho. Surgiu, nesse ponto, a oportunidade de associar, momentaneamente, o 
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projecto ET2000si ao programa CompeteMinho, promovido pela Associação 

Industrial do Minho, mais concretamente ao cluster de empresas de novas 

tecnologias. Reconhecidas rapidamente as vantagens recíprocas da organização 

conjunta do workshop, o convite foi endereçado às empresa que constituem o 

cluster, e também a outras empresas da região. 

Para poder definir um formato e uma agenda para os trabalhos, decidiu-se, à 

semelhança do workshop anterior, decompor a visão pretendida em temas, três 

neste caso: 

• Mercado e tendências 

• Formação e recursos humanos 

• Região norte e Minho 

 

A agenda de trabalhos estava composta por quatro momentos: 

• 1º Momento – Abertura da sessão. Apresentação aos participantes do 

projecto ET2000si e dos objectivos a atingir com o workshop, da 

agenda e da natureza do trabalho a realizar. Duração prevista de 30 

minutos. 

• 2º Momento – Trabalho de grupo, com os participantes a serem 

divididos por três grupos. Duração prevista de 60 minutos. 

• 3º Momento – Apresentação das conclusões de cada grupo. Duração 

prevista de 45 minutos. 

• 4º Momento – Debate alargado sobre os temas. Duração prevista de 

60 minutos. 

Segundo a agenda proposta, a duração do workshop deveria ser de 3 horas e 

quinze minutos. 

Os participantes foram divididos de forma aleatória por três grupos, sendo 

atribuído a cada um grupo um tema diferente para a sua discussão. Foi 

designado um moderador e um secretário para cada grupo, para a condução dos 

trabalhos. Ao contrário do workshop anterior, os moderadores foram instruídos 
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previamente sobre algumas questões básicas a considerar, nomeadamente 

procurar equilíbrio nas participações, evitar a monopolização das discussões por 

um ou dois elementos, procurar explicitamente as contribuições de todos. Maior 

rigor foi também procurado ao solicitar que cada moderador procurasse 

estabelecer um conjunto de objectivos a atingir no seu grupo e a estratégia, no 

fundo ponto chave da discussão, apropriada para tal. Os resultados obtidos no 

workshop anterior foram importantes para esta planificação. 

Procurou-se utilizar, para apoiar o trabalho do moderador, um sistema 

composto por um computador portátil e um projector para que fosse possível criar 

um registo público de ideias ou de afirmações, para que qualquer elemento do 

grupo pudesse ter acesso a essa informação estruturante da discussão. Ao 

secretário foi atribuída a tarefa de registar a discussão. 

 

 

Considerações 
 

Apesar de se sentir que os trabalhos produziram o resultado esperado e a 

satisfação dos participantes era visível, alguns aspectos merecem uma 

apreciação. 

 

 

Participações 
 

Apesar de se ter procurado um equilíbrio nas participações dos diferentes 

membros dos grupos, tal não foi inteiramente possível. Tal deveu-se 

principalmente à diferença de estatuto entre as empresas que cada um 

representava. Empresas havia com vários anos de vida e com sucesso assinalável 

no meio, algo que conferia mais poder, e mesmo autoridade, para participar aos 
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representantes dessas empresas, normalmente alguém que pertencia ao corpo de 

sócios da empresa. 

 

 

Utilização de tecnologia para suporte à reunião 
 

Não foi possível determinar se a utilização do sistema descrito anteriormente 

foi útil, porque apenas foi possível utilizar num dos grupos. 

 

 

Desempenho dos moderadores 
 

O papel dos moderadores foi determinante para a obtenção de resultados. A 

preparação realizada foi extremamente útil, porque enquadrou no tema o 

moderador, o mesmo com o secretário, e permitiu que tivessem uma ideia clara 

dos objectivos a atingir e da estratégia apropriada, apesar de o grupo poder ter 

levado a discussão para outros campos. 
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Mercados e tendências 
Jorge Coelho e João Nuno Oliveira / Departamento de Sistemas de Informação 
Universidade do Minho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situação actual  
 Especialização  

Nichos de mercado 

Dificuldade em vender  

• Maturidade do mercado 

• Não houve atitude pedagógica perante as empresas 

• TI tem de ir a reboque dos restantes sectores 

Produto português, sem serviço, não sobrevive sem protecção dum nicho 

Produtos 

Não há facilidades para produtos diferentes das aplicações 

Capacidade de investigação reduzida 

• Utilizam-se ferramentas 

• Ligação Universidade-Empresa 

• Concorrência ou parceria? 
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Tendências 
 

Potenciar a parceria empresa/universidade 

Diversificar produtos 

Globalizar 

• Mercado Global 

• Palops e Brasil 

• 2-não tem experiências mas pensa que tem de sair 

• 3-experiências pouco significativas e pensa que tem de sair 

• 2-nicho com espaço para crescer 

Intensificar a componente de SI/Conhecimento do negócio 
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Formação e Recursos Humanos 
Filipe Sá Soares e Delfina Sá Soares / Departamento de Sistemas de Informação 
Universidade do Minho 
 

 
Participantes no Grupo  

Moderador: 

Eng. Filipe de Sá-Soares (FSS) 

Departamento de Sistemas de Informação da Universidade do Minho 

 

Secretária: 

Eng. Delfina de Sá-Soares (DSS) 

Departamento de Sistemas de Informação da Universidade do Minho 

 

 

Elementos: 

Eng. Paulo Alves (PA) 

  DCL 

 

  Sr. Joaquim Cruz (JC) 

  EGAPI 

 

  Eng. João Magalhães (JM) 

  F3M 
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Eng. Aloísio Cruz (AC) 

  INFORAP 

 

  Dr. Miguel Matos (MM) 

  MINHOMÉDIA 

 

  Eng. Domingos Vale (DV) 

  VISUAL BASE 

 

  Eng. João Salgado (JS) 

  WINTOUCH 

 

  Dra. Helena Nobre (HN) 

  COMPETEMINHO 

 

 

Planta da Sala 
 

MM

HN
AC PA JC

DSS

JM JSDV

FSS
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Súmula do Debate 

Recursos Humanos como Factores Críticos? 
 

Emergiram duas posturas. Uma que considerava os recursos humanos como 

primordiais para o sucesso da organização e a outra, em que os recursos humanos 

constituem factor relevante, não sendo, todavia, mais crítico que todos os outros 

recursos. 

A primeira postura encontra justificação na natureza do trabalho 

desenvolvido pelos recursos humanos de índole técnica. Trata-se de trabalho 

intelectual, não automatizável e cujo saber é detido pelo próprio especialista. 

Acresce ainda a evidência derivada da análise da estrutura de custos da empresa 

no que concerne aos gastos elevados com esses recursos humanos. 

Os defensores da segunda postura argumentam que o importante é saber 

gerir o negócio, o que inclui a gestão dos recursos humanos, bem como de todos os 

outros recursos organizacionais. 

É interessante notar que a discussão deste tópico é recorrente nas diversas 

reuniões que têm sido efectuadas pelo cluster. 

 

 

Qualidade dos Recursos Humanos? 
 

Foi sentimento quase geral que os licenciados não saem das Universidades 

suficientemente maduros para as funções que desempenham nas empresas 

representadas no painel, sendo quase sempre necessário, às empresas, dar 

formação a esses licenciados. 

Os membros do painel constatam que é difícil arranjar recursos humanos 

competentes, muitas vezes devido ao facto de não saírem actualizados, sob o 

ponto de vista do estado actual da tecnologia, das Universidades. Houve quem 
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salientasse o facto dessa falta de maturidade ser natural, devendo as empresas 

aproveitar, da melhor forma possível, os licenciados e a sua formação. Este 

aproveitamento não é, no entanto, de simples realização. Alguns dos 

participantes defenderam ainda que nas Universidades é mais importante 

transmitir os paradigmas gerais do domínio das tecnologias e sistemas de 

informação do que propriamente formar os alunos nas tecnologias mais recentes. 

Foi ainda apontado que, muitas vezes, o carácter das pessoas é mais 

importante e determinante do que o curso superior que detêm. 

 

 

Quantidade dos Recursos Humanos? 
 

As empresas do cluster identificam escassez de quadros intermédios 

vocacionados para o desenvolvimento de aplicações, reconhecendo uma falta de 

apetência e vontade por parte dos licenciados para as funções de 

desenvolvimento. 

Algumas das justificações avançadas para o défice de quantidade destes 

profissionais foram a transição para o Euro, o bug do ano 2000 e o sorvedouro de 

recursos humanos associado à realização da Expo e ao crescimento acentuado das 

empresas de telecomunicações. Acresce ainda o facto da maioria dos recém 

licenciados contactados por estas empresas apresentarem um nível de 

expectativas muito elevado no que concerne a salários e tipo de tarefas a 

desenvolver, não comportável para as empresas representadas. 

É consciência do grupo que a dificuldade de recrutar recursos humanos se 

encontra directamente ligada à sua reduzida dimensão e, por vezes, à sua 

limitada preponderância no mercado em virtude da sua juventude. 

Especificamente, as empresas presentes no grupo recrutam a maioria do seu 

pessoal técnico na Universidade do Minho e no CESAE (Centro de Serviços e 

Apoio às Empresas). 
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Recursos Humanos: Que Perfil? 
 

Em termos técnicos, os recursos humanos procurados encontram-se ao nível 

dos quadros intermédios. 

É notória a convicção de que a contratação de quadros superiores, para os 

projectos desenvolvidos por estas empresas, traduz-se, muitas vezes, num 

sobredimensionamento das capacidades exigíveis para as funções a desempenhar, 

bem como na dificuldade de interessar, de forma duradoura, os quadros 

superiores naqueles projectos. Defende-se assim, que não é imperioso que quem 

vai ser contratado para as actividades de desenvolvimento e, em particular, de 

codificação, seja detentor de um curso superior. 

Quanto aos aspectos humanos, altamente valorizados pelos membros do 

grupo, realçaram-se a capacidade de comunicação (imprescindível em acções de 

demonstração, contacto com clientes e relacionamento com colegas de trabalho), a 

capacidade de evolução em termos tecnológicos, uma explícita vontade de 

aprender, a capacidade de integração na estrutura da empresa, uma postura pró-

activa face aos desafios e dificuldades com que os profissionais se deparam no seu 

dia a dia e a humildade. 

 

 

Gestão de Recursos Humanos: Que Dificuldades? 
 

A maior e principal dificuldade sentida a nível da gestão dos recursos 

humanos prende-se com a incapacidade de retenção dos quadros nas empresas 

representadas no grupo de debate. 

Esta incapacidade encontra justificação nos elevados salários oferecidos pelas 

grandes empresas de tecnologias e sistemas de informação de Lisboa, e a um 

nível menos intenso, do Porto, na perspectiva de carreira e estatuto 

proporcionados por essas mesmas empresas e, finalmente, pelas possibilidades e 
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qualidade da formação facultadas a quem integra essas empresas. Esta situação 

reflecte-se, frequentemente, no nível da motivação daqueles recursos que 

permanecem na empresa do cluster: passado algum tempo o profissional 

abandona a empresa e migra para Lisboa ou Porto. 

Outra dificuldade que emergiu relaciona-se directamente com o enorme 

desafio que é procurar equilibrar o custo total associado à manutenção destes 

recursos com a sua produtividade. 

Por forma a minimizar a incapacidade de retenção, um dos participantes 

comunicou que nas suas funções de gestor de recursos humanos, procura estar 

atento aos mínimos sinais de descontentamento por parte daqueles recursos, 

tentando reagir tão rapidamente quanto possível, dentro das capacidades e 

disponibilidades da empresa a que pertence. Para além disso, pratica uma gestão 

por projecto, com o intuito de assim enriquecer o sentimento do profissional face à 

empresa em que trabalha, evitando que esta seja entendida como um simples 

emprego. 
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Região Norte e Minho 
José Carlos Nascimento e Anabela Sarmento / Departamento de Sistemas de Informação 
Universidade do Minho 
 

 
 

1. Do passado ao presente 
 

Para a compreensão do que é a realidade das empresas SI da região é 

importante notar que coexistiram a satisfação das necessidades das empresas 

locais e uma abordagem virada para um posicionamento nacional. 

Na primeira vertente, e como factor redutor, foi determinante uma menor 

sensibilidade da indústria da região para as tecnologias da informação (TI) o que 

fez com que a importância deste mercado fosse muito reduzida num contexto 

nacional, que foi assim constituído fundamentalmente pelo sector dos Serviços, 

Grandes Empresas e Administração Publica, centrados sobretudo em Lisboa. 

Esta limitação do mercado local contribui para “obrigar” algumas empresas da 

região a procurar uma dimensão nacional. 

Foi notado, no entanto, que no fundamento da evolução das empresas SI na 

região estão muito presentes alguns factores culturais da região, nomeadamente 

a tradição de trabalho da zona Norte. As empresas de pequena dimensão são aqui 

 

»«wp 3 (2000) 

20



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

geradas espontaneamente, verificando-se, posteriormente, alguma falta de 

capacidade empreendedora de facto, traduzida numa dificuldade em planear e 

definir estratégias empresarias e um baixo nível de cooperação. 

Apesar destes condicionalismos, em termos históricos é importante reflectir 

sobre o peso que as empresas de produção de software de gestão tiveram neste 

mercado. Antes do Surgimento dos ERP internacionais, 80 a 90% das empresas 

portuguesas de TI eram servidas por SI produzidos na área, o que significa que 

150 a 200 000 empresas usavam software produzido no Norte. 

Adicionalmente, a importância da Universidade no desenvolvimento do sector 

SI do Minho foi admita por muitos dos participantes, sendo visível a origem de 

muitos dos empresários e quadros que integram o sector SI da região, tendo sido, 

ao mesmo tempo, efectuado um paralelo entre os 25 anos da Universidade e o 

desenvolvimento do sector SI no Minho. Algumas referências surgiram acerca de 

uma presença em África de muitos quadros que posteriormente se fixaram nesta 

região.  

 

 

Sobre o presente 
Foi referida uma crescente sensibilidade do tecido empresarial local para a 

Importância das TI, embora tenha sido considerado, pelos participantes, que esta 

questão não deverá recentrar o foco de actividade numa base regional. 

Simultaneamente, foi constatada uma disponibilidade das empresas da 

região para a necessidade de desenvolverem as suas formas de cooperação, por 

forma a ultrapassar as limitações associadas à pequena dimensão que as 

caracteriza. 

Adicionalmente, foram analisados alguns factores, que numa perspectiva de 

análise SWOT podem condicionar o desenvolvimento do sector 
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Recursos Humanos 
Nos últimos anos verifica-se alguma dificuldade na fixação dos quadros na 

região. As empresas locais têm dificuldade em competir com as condições e as 

expectativas criadas pelas grandes multinacionais e empresas de Lisboa 

Apesar deste fenómeno, existe uma mão-de-obra qualificada, em quantidade, 

menos “mercantilista”, que pode fundamentar projectos inovadores. De facto, um 

dos problemas existentes em Lisboa relaciona-se com a fidelização dos RH - O 

turnover é grande, enquanto que a rotatividade no Norte é menor, ao mesmo 

tempo que a capacidade produtiva individual poderá ser maior, fruto do  contexto. 

Existe adicionalmente um conjunto de quadros que estariam disponíveis para 

regressar ao Minho, se surgirem condições e projectos adequados. 

 

O afastamento dos grandes centros 
O afastamento dos grandes centros, embora favoreça a localização de centros 

de produção de produtos, constitui uma dificuldade face ao distanciamento dos 

centros de decisão e dos grandes negócios, tendo sido referido como uma das 

razões principais que dificultou o aparecimento de mais e melhores projectos no 

domínio das tecnologias Web e do E-Business, já que para os possíveis “start-ups” 

o afastamento de Lisboa evita a identificação de oportunidades. Esta situação 

dificilmente será superada pelas pequenas empresas numa perspectiva isoladas   

 

Imagem 
As empresas da região caracterizam-se normalmente por uma atitude “low-

profile” em termos de imagem, sendo normal que projectos e marcas com 

reconhecimento nacional, não sejam identificas com a região. Esta questão surge 

associada a uma tendência de produção ( “muitas vezes fazendo o que os outros 

não querem”), em detrimento das componentes comercial e de marketing. 
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Tradição neste mercado 
Associado à capacidade empresarial da região, é importante referir que a 

existência actual de um sector SI e uma tradição nesta área, dá à região, bases de 

sustentação mais sólidas para considerar o desenvolvimento do sector, existindo 

assim condições para uma eventual fixação de projectos com um maior nível de 

maturidade. 

 

Qualidade de Vida 
Foi afirmado que a região possui, de forma equilibrada, as componentes de 

desenvolvimento tecnológico e empresarial, nomeadamente em termos de 

recursos e infra-estruturas e as componentes adequadas a padrões actualmente 

procurados em termos de qualidade de vida, nomeadamente em termos 

ambientais, de envolvência e de “stress” urbano. 

 

 

2. O futuro – estratégias e políticas 
 

A importância da organização 
Foi acentuada a importância de garantir o desenvolvimento da postura 

empresarial dos quadros da região, procurando substituir algum voluntarismo e 

improviso que se verifica nalgumas situações, por uma postura de maior 

organização e planeamento. Conjuntamente com esta dinamização da postura de 

cada empresa, foi definido como fundamental a criação de redes e mecanismos de 

ligação de empresas, que lhes permitam concertar esforços e ultrapassar, de 

forma conjunta, muitas das barreiras identificadas. Como foi referido por um dos 

participantes, As empresas não têm que ser todas grandes mas se se 

organizassem podiam ser grandes. Falta organização e dimensão e o “Cluster” 

surge identificado como uma das soluções para estes problemas. 
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A adopção de imagem  
A necessidade de desenvolver a imagem da região enquanto “pólo 

tecnológico”, mais uma vez parece implicar a organização das empresas para 

acções conjuntas e planeadas. Como referiu um dos participantes “Falta 

marketing, falta trabalhar a imagem”.  

 

O atingimento de massa crítica 
Existe ainda algum caminho a percorrer até ao atingimento de uma massa 

crítica real para o sector SI na região. Foi considerado como podendo ter um 

factor bastante importante para o desenvolvimento do sector SI na região a 

instalação de um ou mais projectos de dimensão internacional. Desta situação 

resultaria um benefício evidente em termos de imagem, uma dinamização da 

actividade de empresas prestadoras de serviços e um desenvolvimento da 

capacidade RH da região. Uma eventual captura de quadros da empresas 

existentes não foi considerada preocupante, tendo em conta a dimensão dos 

outros benefícios e a dinâmica nesta área gerada. 

 

O papel da Universidade do Minho 
A Universidade do Minho deve reforçar o seu esforço de gerar quadros 

inovadores para a região, não perdendo o papel que desempenhou no seu início. 

Desta forma, deverá continuar como um elemento dinamizador e não apenas um 

“mecanismo” de alimentação das necessidades identificadas e estabelecidas. 

Como exemplo foram referidas algumas insuficiências na forma como a 

Universidade tem vindo a preparar quadros nos domínios emergentes e as 

lacunas verificadas no arranque das oportunidades WEB. Foram notadas como 

satisfatórias as opiniões de que a Universidade reconhece esta insuficiência 

conjuntural e a disponibilidade de alguns dos seus sectores para aprofundarem 

continuamente a relação com o mercado. 
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O envolvimento de “agentes de mudança” 
O desenvolvimento de agentes de mudança, através de entidades como a 

Universidade AIM e iniciativas como a “competeMinho” que fomentem a 

organização e o “networking”, que apoiem as iniciativas de formação de”clusters”, 

a identificação de projectos para a região, que dinamizem a geração de novas 

empresas, que participem na criação e dinamização da imagem do sector, que 

criem condições para o “sponsoring” de projectos de maior agressividade através 

do aparecimento de capital de risco e que favoreçam a capacidade de intervir e 

influência junto dos locais e das entidades onde e pelas quais são efectuados os 

negócios que de facto contam neste sector. 

 

A Internet e o E-Business 
Ao contrário do que surge com outros sectores, não foi aceite como o grande 

vector de transformação. Embora se reconheça o seu potencial em termos de 

mercado e a alteração dos paradigmas que provoca, foi considerado que o sucesso 

do sector nestes domínios está sobretudo dependente da capacidade de resolver as 

questões de base levantadas e atrás anunciadas, que se mantém e reforçam. 

Apesar desta posição, foi reconhecida a possibilidade das tecnologias e 

oportunidades emergentes puderem constituir um “trigger” e uma alavancagem 

para a resolução destes problemas. 
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Workshop ET2000si / CompeteMinho 
Qual a visão que a comunidade de empresas do Minho tem do sector dos negócios em 

sistemas de informação e sua evolução em Portugal? 
 

Fotografias de Eduardo Beira 

30 de Março de 2000, Associação Industrial do Minho, Braga 

 

Lista de participantes: 
 

s 


