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Conferência Debate sobre o Portugal criativo juntou os seis 
embaixadores do projeto do Expresso, da SIC Notícias e da Audi

Como podem 
os

mudar o país
inovadores 

Textos Tiago Oliveira  
Fotos Tiago Miranda

C
omo se aprende a 
ser inovador?” Não 
há uma resposta fá-
cil e uniforme a esta 
questão colocada 
por Rosália Vargas 
no arranque da con-
ferência “Nação Ino-
vadora”. Mas ainda 

bem, pois, como afirmou mais à fren-
te, “uma linearidade exagerada mata 
e acaba com uma série de coisas à 
volta”. Palavras fortes para uma ma-
nhã de animada discussão em torno 
do que se pode fazer para estimular a 
criatividade em Portugal.

O projeto do Expresso, da SIC No-
tícias e da Audi — que vai escolher o 
mais inovador entre 25 portugueses 
selecionados — foi apresentado com 
um debate no Hotel Pestana Palace, 
em Lisboa, que contou com a presença 
dos seus seis embaixadores. Além da 
já mencionada CEO da Ciência Viva, 
a conversa, moderada por António 
José Teixeira, diretor da SIC Notícias, 
contou com Paulo Pereira da Silva, 
CEO da Renova; a artista plástica Joa-
na Vasconcelos; Miguel Pina Martins 
enquanto CEO da Science4You; a di-

NAÇÃO INOVAD ORA

“Os artistas não 
existem plantados 
num jardim. Tem  
de haver espaço 
para pensar, para 
fazer de novo. 
Uma liberdade  
de expressão.  
Não devemos forçar 
as pessoas a um 
sistema. Isso só 
diminui a inovação, 
a criatividade e o 
empreendedorismo”
JOANA VASCONCELOS 
Artista plástica

“Ainda temos 
imensos problemas. 
Mas foram dados 
imensos passos nos 
últimos 30 anos dos 
quais só temos  
de ter orgulho. 
Nunca vi gente  
tão boa, miúdos  
com tanto talento 
na escola. Se 
queremos inovar 
temos de largar 
certas amarras”
PAULO PEREIRA DA SILVA 
CEO Renova

“Queremos um 
Portugal mais 
aberto, inovador  
e progressista.  
Há muitas coisas  
que nos ajudam  
a dar novos 
horizontes ao 
pensamento.  
As pessoas têm  
de se atrever e 
deixar-se contagiar 
pela vontade de 
querer, fazer coisas 
e pensar diferente”
ROSÁLIA VARGAS 
CEO Ciência Viva

O QUE JÁ 
CRIARAM  
OS SEIS 
EMBAIXADORES 
DA NAÇÃO

A RECORDISTA
Joana Vasconcelos é provavelmente  
a artista plástica mais mediática em 
Portugal e no estrangeiro.  
Em 2012 foi agraciada pelo Presidente 
da República como Comendadora  
da Ordem do Infante. É também  
o ano em que é convidada a realizar 
uma exposição no Palácio  
de Versalhes. Converteu-se na 
primeira mulher e mais jovem artista 
contemporânea a expor no espaço 
francês e bateu todos os recordes  
de afluência do público. As duas  
vezes em que representou Portugal 
na Bienal de Veneza, 2005 e 2013,  
foi alvo de generalizada atenção.

LIMPAR ‘SEXY’
Papel higiénico preto: “O mais sexy do 
mundo”. Quem alguma vez pensou 
que uma ideia semelhante iria 
resultar? Se há pessoa que pode 
chamar a si a autoria é Paulo Pereira 
da Silva, presidente do conselho de 
administração da Renova. A ideia de 
colorir o produto que sustenta a 
empresa de Torres Novas surgiu há 15 
anos, quando numa viagem a Las 
Vegas viu os trapezistas do Cirque du 
Soleil enrolados em faixas pretas. 
Teve um clique. Aprimorou a ideia até 
a lançar em 2005 com impacto 
instantâneo a nível nacional e 
internacional. 

REDE DE CONHECIMENTO
Presidente da Agência Nacional  
para a Cultura Científica e 
Tecnológica — Ciência Viva — desde 
1996, Rosália Vargas é a grande 
responsável pela implementação da 
Rede Nacional de Centros Ciência 
Viva, que têm levado a divulgação 
científica a todo o país. Tem 
dinamizado a programação do 
Pavilhão do Conhecimento, de que se 
tornou diretora em 1999. Em 2013 
tornou-se a primeira mulher a chegar 
à presidência da European 
Collaborative for Science, Industry 
and Technology Exhibitions, a ECSITE, 
cargo que desempenhou até este ano. 



  Tiragem: 100925

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 28,20 x 44,50 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 60843879 05-09-2015 | Economia
UM PROJETO

retora  do MUDE,  Bárbara Coutinho; 
e Licínio Almeida, diretor-geral da 
Audi em Portugal.

A educação para a inovação foi o 
tema que marcou a maioria das in-
tervenções e deu o mote. “Se algum 
miúdo se lembrasse aqui de vender 
limonada na rua, como é normal 
nos EUA, a ASAE apreendia logo o 
produto e os pais eram presos por 
negligência! É tudo uma questão 
de mentalidade”, disse Miguel Pina 
Martins com boa disposição, mas 
sem deixar de vincar o seu ponto 
de vista relativamente à educação 
de base que é necessária: “A  ino-
vação deve começar na escola com 
o estímulo do empreendedorismo. 
Ainda existe falta de ligação entre 
ideias e as pessoas que as implemen-
tam no mercado”. Paulo Pereira da 
Silva defende que a cultura criativa 
“está muito ligada à empresa” e que 
“se o mundo é uma sobreposição de 
redes”, como entende, o importan-
te “não é pensar fora da caixa mas 
sim pensar noutras caixas, deixar-se 
inspirar por outras áreas”. Algo que 
deixa Rosália Vargas a refletir se não 
é possível “haver uma  disciplina na 
escola que ensine a criar e a inovar, 
algo transversal a diferentes áreas”.

Joana Vasconcelos considerou que 
os nossos alunos estão  “sentados dos 

7 aos 17 anos. A criatividade foi com-
pletamente banida dos programas 
de educação.” É importante que se 
crie uma estrutura que dê “espaço 
à criatividade para que se consigam 
fazer coisas novas, para que hajam 
mais cliques”. Uma falta de ligação 
que Bárbara Coutinho considera ter 
piorado com o “desinvestimento real 
que se tem verificado em áreas es-
senciais”. O desejo é que se arrepie 
caminho e se crie uma “política estra-
tégica efetiva que entenda a cultura 
e a inovação como um investimento 
e não como algo acessório”. Licínio 
Almeida não tem dúvidas: “Há que ter 
atrevimento”. 

Ideias no sofá

Rosália Vargas tem dúvidas rela-
tivamente ao papel que o Estado 
deve assumir para dar mais força à 
inovação, pois os “governos podem 
ser muito constrangedores. Decre-
tam inovação mas não se sabe como 
fazem isso. Têm que deixar as pes-
soas pensar pela sua cabeça, serem 
capazes de inovar”.  Bárbara Cou-
tinho também se questiona “como 
é possível formar para pensar”, se 
bem que aponte “para os meios a 
que as pessoas podem ter acesso”. 
Para Paulo Pereira da Silva, não é 

por acaso que “hoje em dia recebe 
muito mais visitas escolares”, uma 
vez que nunca viu “gente tão boa, 
miúdos com tanto talento”.

Assumindo-se como parte “da 
primeira geração completamente 
educada em democracia”, Joana Vas-
concelos acredita que “não se deve 
forçar as pessoas a um sistema. Isso 
só diminui a inovação, criatividade e 
empreendedorismo.” O painel anuiu 
que a chave para a solução estará 
em encontrar medidas que incen-
tivem atividades criativas, mas que 
não sejam opressivas.  Sob pena de 
as boas ideias ficarem “sentadas no 
sofá”, defende Licínio Almeida. Para 
que tal não aconteça, Rosália Vargas 
apela a um mecanismo curioso: o 
contágio: “É a coisa mais bonita que 
há. As pessoas têm que se atrever e 
deixar-se contagiar pela vontade de 
pensar diferente”.

“O medo de falhar” foi outro tema 
em destaque. Miguel Pina Martins 
acredita que é algo ainda prevalecente 
em Portugal e que se deve lutar para 
que ‘tropeçar’ seja visto como mais 
uma etapa: “Temos que falhar para 
conseguir lá chegar”, vaticina. Um 
sentimento adormecido, na opinião 
de Licínio Almeida, uma vez que “ar-
riscar está no nosso ADN”.

economia@expresso.impresa.pt

“Arriscar está  
no nosso ADN.  
Sem inovação  
não há progresso, 
avanço. Há que ter 
atrevimento com 
projetos diferentes 
que estimulem um 
atrevimento positivo 
que só dará mais 
ideias. Além disso 
alimentam metas  
e objetivos com 
outra ambição”
LICÍNIO ALMEIDA 
Diretor-geral Audi

“Atualmente 
assistimos a um 
desinvestimento real 
em áreas essenciais 
para a inovação. 
Não se aposta no 
incentivo. É preciso 
não ter medo  
de falhar. Temos  
de arriscar enquanto 
nação. Coloco  
a criatividade  
no domínio da 
liberdade total”
Bárbara Coutinho 
Diretora MUDE

“A inovação deve 
começar na escola 
com o estímulo do 
empreendedorismo. 
Há 500 anos  
que está no nosso 
sangue sermos 
empreendedores  
e inovadores.  
As pessoas têm  
de conhecer os  
casos de sucesso.  
É possível fazer 
muito com pouca 
coisa”
MIGUEL PINA MARTINS 
CEO Science4you

O PROJETO
  ^ Quem são os mais 

inovadores de Portugal?  
Quais as pessoas que estão  
a ir mais longe para oferecer 
respostas inovadoras às 
realidades atuais?  
Há um novo mundo  
de dinamismo e vontade  
a aparecer? Questões a que o 
Expresso, a SIC Notícias  
e a Audi vão tentar responder 
ao longo dos próximos  
tempos. O Nação Inovadora  
já arrancou e vai dar a 
conhecer 25 talentos 
portugueses  de perfil 
reconhecidamente inovador e 
com um grande potencial de 
crescimento 
 em diversas áreas. Os 
candidatos estão ligados a 
campos tão distintos e 
variados como o design, a arte, 
a arquitetura, a tecnologia ou o 
empreendedorismo para que o 
espetro de atividades seja o 
mais alargado possível.  
No final será selecionado um 
'inovador' que, pela sua 
participação no “Nação 
Inovadora” receberá um 
prémio monetário  
no valor de 10 mil euros.  
Vai haver muito para descobrir 
neste projeto.  
É só acompanhar.

COMO FORAM  
ESCOLHIDOS

  ^ Cada um dos embaixadores 
— Rosália Vargas, CEO da 
Ciência Viva; Paulo Pereira da 
Silva, CEO da Renova; Joana 
Vasconcelos, artista plástica; 
Miguel Pina Martins, CEO da 
Science4you; Bárbara 
Coutinho, diretora do MUDE; e 
Licínio Almeida, diretor-geral 
da Audi — com a excepção de 
Licínio Almeida selecionou, 
numa primeira fase,  
cinco nomeados, que vão ser 
conhecidos nas próximas 
semanas. Na segunda fase, os 
escolhidos vão ser alvo de 
reportagens individuais na 
antena da SIC Notícias, para 
que todos possam conhecer a 
sua vida e obra e começar a 
formar opinião sobre quem  
é o mais inovador. Porque o 
público vai ter um papel 
preponderante.  
Terá a oportunidade  
de escolher os seus  
candidatos favoritos no site 
www.nacaoinovadora.pt, onde 
estarão igualmente disponíveis 
os perfis de todos os envolvidos 
bem como notícias 
relacionadas com o projeto.  
Após esta ronda de escolha,  
na terceira e última fase serão 
apurados os três que recolhem 
mais votos junto dos 
participantes.  
Este trio será posteriormente 
avaliado por um júri  
composto por  
dois representantes da  
SIC Notícias e da Audi,  
os embaixadores da  
“Nação Inovadora”  
e quatro representantes  
de entidades públicas  
e privadas ligadas à inovação. 
A estes caberá a decisão final 
de selecionar,  segundo 
critérios que serão publicados 
em regulamento, as melhores 
práticas de inovação  
e o grande vencedor.

E assim 
nasce  
uma nação 
inovadora

A ASTRONOMIA E OS AUTOMÓVEIS
Licenciaturas em Engenharia de 
Sistemas e em Astronomia e Astrofísica 
não costuma aparecer no currículo de 
um responsável da indústria 
automóvel. Mas é precisamente o caso 
de Licínio Almeida, o diretor-geral da 
Audi em Portugal. Após um início de 
carreira profissional como analista/
programador numa empresa de 
software, enveredou por este mundo 
onde levou a subsidiária portuguesa  
da empresa alemã a assumir uma 
posição superior à média europeia. 
Sem abandonar a astronomia  
amadora e o interesse por física  
de partículas e cosmologia.

A FUNCIONALIDADE DA ARTE
Bárbara Coutinho tem dado uma nova 
cara e outra forma de pensar à 
administração museológica em 
Portugal. É a diretora, programadora 
e grande impulsionadora do Museu 
da Moda e do Design, o MUDE. Claro 
que tudo poderia ter sido diferente se 
tivesse optado por ingressar num 
curso de Medicina, como chegou a 
equacionar num percurso de grande 
dedicação. Após a licenciatura em 
História da Arte na Universidade Nova 
chegou mesmo a trabalhar como 
docente do ensino secundário no 
período noturno para ajudar a 
sustentar os estudos de mestrado.

DA ‘FAVA’ AO SUCESSO
Tudo começou com um sorteio no 
curso de finanças no ISCTE. Ao grupo 
de Miguel Pina Martins calhou a 
tarefa de desenvolver um plano de 
negócios para vender “kits de física” 
criados pelos alunos da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa. 
Era a tarefa menos desejada. Mas o 
então estudante viu o resultado como 
um desafio. Era o embrião da 
Science4you — empresa de venda de 
produtos lúdicos e didáticos que criou 
em 2008 e que hoje já está em dez 
países. Em 2010 foi reconhecido como 
Empreendedor do Ano pela Comissão 
Europeia.


