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"É crucial abrir mentes
para novas atitudes"
Em

2014, Manuel Mira Godinho,
Professor Catedrático de Econo-
mia do ISEG, Universidade de Lis-

boa, publicou o ensaio "Inovação
em Portugal" com a chancela da FFMS.
Cinco anos volvidos, continua a questionar-se
sobre o estado da inovação no país e a defender

a necessidade de redesenhar os sistemas de in-
centivos da produção de conhecimento avan-
çado. Entre outras críticas ao sistema de ensino,

aponta o facto de "os curricula pouco estimula-

rem a criatividade, a iniciativa ou a capacidade
de se assumir riscos."

Há pouca presença dos setores de alta
tecnologia em Portugal. O que pode
mudar a esse nível?
Nas últimas três décadas a especialização indus-
trial portuguesa sofreu uma alteração, com di-

minuição do peso dos produtos dos sectores de

baixa tecnologia e um aumento do peso dos

produtos de média tecnologia. Porém, pouco
há a contar sobre os produtos dos sectores de

alta tecnologia. Até um determinado momen-
to, o peso desses produtos nas exportações de

bens parecia que ia alcançar os 15%, mas depois
esse peso relativo sofreu uma regressão e nos

anos mais recentes evoluiu para um patamar
mais próximo dos 5%. A mudança para a espe-
cialização centrada em sectores de média tecno-

logia foi, essencialmente, uma herança do pro-
jeto Autoeuropa, que continua ainda a ter um

peso grande nas nossas exportações e induziu o

desenvolvimento de todo um conjunto de em-

presas fornecedoras. Por aqui já se está a ver

que uma via relevante para acelerar a mudança

estrutural, é a atração de investimento direto

estrangeiro. Isto foi tentado no passado em
áreas de alta tecnologia, mas os resultados fo-
ram modestos. Provavelmente, ainda alguns se

lembram do grande projeto de atração da Sie-

mens Semicondutores em 1996, com criação de

uma fábrica altamente subsidiada em Vila do

Conde. Devido a alguns erros e a uma fase me-
nos boa no mercado de produtos semiconduto-

res, esse projeto não correu muito bem, tendo

depois a Siemens liquidado esse negócio.
A outra via relevante para promover a mu-

dança estrutural, consiste no aparecimento de

empresas locais em sectores de ponta. Aí, sabe-

mos, há muitas histórias interessantes. Empre-
sas como a Bial ou a Criticai Software são hoje

case-studies conhecidos. Em anos recentes, em-

presas como a Takever, a Vision-Box, a Maio
Clinic ou a Feedzai, por exemplo, têm gozado
de cobertura mediática, sendo casos muitíssimo

inspiradores. Porém, para produzir uma mu-
dança estrutural significativa, seria necessários

multiplicarmos estes casos por 10 ou por 20.
Acresce que não é apenas na indústria que de-

vemos procurar a mudança estrutural, promo-
vendo sectores e exportações de alta tecnologia.
Também na área dos serviços há que consolidar

e desenvolver os sectores intensivos em conhe-

cimento. Cada vez mais há que qualificar todo o

sector de serviços, a par da indústria.

O que tem de ser feito?
A atração de investimento estrangeiro é uma

possibilidade, mas é essencialmente na promo-
ção de empresas de crescimento rápido que de-

vemos apostar. E necessário incentivarmos a

aparecimento de novos projetos empresariais,
com ambição estratégica, e com equipas muito
bem qualificadas. A valorização das áreas tec-

nológicas emergentes é crítica. A inteligência
artificial vai ter uma aplicação horizontal cada

vez maior. Por isso é necessário reforçar-se
muito toda a oferta de serviços nessa área. Os

serviços de saúde de alto valor acrescentado,
baseados em biotecnologia, digitalização e ge-
nética, vão ter uma procura muito dinâmica

nas próximas décadas. As indústrias de recicla-

gem e mitigação dos danos ambientais vão
também continuar a florescer. É fundamental
redesenhar os sistemas de incentivos da produ-
ção de conhecimento avançado, para que casa-

mentos virtuosos se verifiquem e frutifiquem
nessas áreas. O que tem sido feito é interessante

mas não é suficiente e, pior que isso, muitas ve-
zes não tem sido muito consequente.
O sistema de ensino tem acompanhado
a necessidade de formar para a inovação?
A resposta é "nim" que, como sabemos, é uma

combinação de não e sim. O nosso sistema edu-

cativo melhorou até certo ponto, tanto no bási-

co, como no secundário e, sobretudo, no supe-
rior. O reforço de áreas disciplinares nucleares

foi importante para dar uma formação sólida

aos nossos jovens do secundário. Os resultados

mais recentes dos inquéritos PISA da OCDE,
testemunham o progresso que se verificou. Po-

rém, pouco foi feito na qualificação em domí-
nios vitais para a mudança estrutural e para o



futuro. Os curricula incentivam pouco a criati-

vidade, o estímulo à iniciativa ou a capacidade
de se assumir riscos. A formação para a respon-
sabilização e autonomia, a par do trabalho em

equipa, continua a ser insuficiente. E necessário

mudar a inércia subjacente a uma cultura estru-
turalmente conservadora, herdada dos séculos

XIX e XX, e abrir as mentes para novas atitu-

des, criando a base para comportamentos mais

proativos e inovadores. • AP
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