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Vários fabricantes de automaveis e de componentes em Portugal vão integrar esta associação, como Autoeuropa, PSA Mangualde, Mitsubishi ou Caetano. 

AUTOMÓVEL 

Sector automóvel une-se 
para acelerar exportações 
A indústria nacional uniu-se com o objectivo de aumentar as exportações 
e de colocar mais "made in Portugal" dentro dos carros produzidos no país. 
A iniciativa prevê parcerias com universidades e arranca com 40 milhões de euros. 

ANDRÉ CABRITA-MENDES 
andremendes@negocios.pt  

O
sector automóvel em 
Portugal procura solu-
ções para continuar a 
crescer. Responsável 

por 3% da riqueza criada no país, o 
seu desenvolvimento só acontecerá 
se os vários actores da indústria na-
cional se sentarem à mesma mesa. 

Foi com estes objectivos em cima 
da mesa que o sector avançou para a 
criação de um "cluster" - um centro  

de desenvolvimento-automóvel em 
Portugal com vista aos próximos cin-
co anos, que vai integrar empresas 
como Autoeuropa, PSA, Mitsubishi 
ou Caetano. 

"Um dos objectivos deste 'clus-
ter' é consolidar o sector, aumentar 
as exportações do que já é o primei-
ro sectorexportadorem Portugal em 
termos de volume de negócios", diz 
ao Negócios o secretário-geral da As-
sociação Automóvel de Portugal 
(ACAP) , Hélder Barata Pedro. 

Outro dos "grandes objectivos" 
desta iniciativa é que os fabricantes 
internacionais de automóveis pre-
sentes em Portugal aumentem a "in-
corporação nacional, ou seja, que re- 

corram cada vez mais a fabricantes 
nacionais de componentes para a sua 
produção", afirma o responsável da 
ACAP. 

Esta iniciativa vai ser maiorita-
riamente financiada pelos fundos eu-
ropeus do Portugal 2020. Urna pe-
quena parte vai ser assegurada por 
fundos próprios dos integrantes do 
"cluster". "O investimento total pre-
visto na execução das suas diversas 
actividades e projectos ronda os 40 
milhões de euros", diz, por sua vez, o 
presidente do conselho director da 
AFIA - Associação de Fabricantes 
para a Indústria Automóvel, Tomás 
Correia. 

A ideia para este "cluster" arran- 

Bruno Simão 

cou em Março depois de o Governo 
ter aprovado as novas regras para os 
centros de competitividade da eco-
nomia portuguesa. Foi assim que 
nasceu a ideia para esta iniciativa, 
com o projecto a ser preparado ao 
longo deste ano, com a ACAP a lide- 

O Politécnico 
de Setúbal, 
o Técnico e a 
Nova vão unir-se 
aos fabricantes. 

Carro eléctrico 
também entra 

O carro eléctrico também vai ter um 

papel importante na actividade des-
ta associação. "Como é natural, o 
carro eléctrico e as motorizações al-
ternativas estão presentes nos pro-
jectos do 'cluster—, explica Tomás 
Moreira da AFIA. Um deles é o pro-
jecto "BE", um inovador veículo eléc-

trico interactivo e de baixo custo. 

"utilizando processos de fabrico 
multimaterial e princípios de acode-
sign. Outro Opeprojeetos é o "AME", 

que paMa' pela criação de urna pla-
taforma de apoio à investigação e 
desenvolvimento de baterias para 
carros eléctricos. Foi precisamente 
o trabalho desenvolvido no campo 
da mobilidade eléctrica que levou o 
Politécnico de Setúbal a integrar o 
"cluster". "Nós fomos convidados 
pela nossa intervenção no carro 

eléctrico", diz o professor José Maia, 
coordenador da pós-graduação em 
Motorização de Veículos Eléctricos 
e Híbridos, que foi criada em 2014 
em parceria com a Autoeuropa. 

raro processo. O dossié está agora a 
ser avaliado pelo IAPMEI - Agência 
para a Competitividade e Inovaçãoe 
a sua apresentação oficial vai ocorrer 
mais tarde do que o previsto devido 
à situação pós-eleições legislativas. 
"Deveria estar para breve o anúncio 
por parte do IAPMEI do reconheci-
mento do 'cluster', mas é previsível 
que a actual instabilidade governati-
va atrase as  decisões", disse Tomás 
Correia. Neste cenário, o processo 
deverá agora ficar fechado até ao fi-
nal deste ano. 

Uma das inovações desta inicia-
tiva é construir pontes entre as em-
presas e a academia. Por isso mesmo, 
várias universidades foram convida- 
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O investimento 
total previsto 
na execução 
das suas diversas 
actividades 
e projectos 
ronda os 40 
milhões de euros. 

TOMÁS MOREIRA 
Associação de Fabricantes para 
a Indústria Automóvel (AFIA) 

99 

O anúncio do 
"cluster" do 
automóvel 
deveria estar 
para breve, 
mas o cenário 
pós-eleições 
legislativas 
deverá atirar 
o fecho do 
processo para 
o final deste ano. 

66 
Nós já temos 
os fabricantes 
de automóveis 
e de componentes, 
e as universidades. 
Mas não havia esta 
coordenação que 
o 'cluster' vai ter. 

HÉLDER BARATA PEDRO 
Associação Automóvel de 
Portugal (ACAP) 

das a integraro"cluster" para desen-
volver novas tecnologias para a in-
dústria, incluindo o Instituto Supe-
rior Técnico, a Universidade Nova e 
o Instituto Politécnico de Setúbal. 

Diálogo e entendimento. São es-
tas duas das palavras-chave para esta 
união entre construtores e investi-
gação que deverá contar com 60 a 70 
associados. "Este 'cluster' vai sobre-
tudo promover uma maior interac-
ção no sector, o que não tem havido", 
destaca o secretário-geral da ACAP. 
"Porque nós já temos os fabricantes 
de automóveis, os fabricantes de 
componentes, e as universidades, 
mas não havia esta coordenação que 
o 'cluster' vai ter", conclui. ■ 
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Automóvel 
Sector cria pólo de 
competências para 
acelerar exportações 
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