
Investigação
tem de passar
para as

empresas
tendências Mais ciência
e tecnologia é necessária
no tecido empresarial,
que tem de antecipar
as mudanças de mercado

"A inteligência artificial /tecno-
logias de informação, a saúde e

a energia e ambiente" são mer-
cados em crescimento para os

quais as empresas portuguesas
tem de olhar se quiserem ser
mais competitivas, apontou
Manuel Mira Godinho, do Ins-
tituto Superior de Economia e

Gestão da Universidade Técni-
ca de Lisboa, na palestra sobre
"Capacidade nacional de ino-
vação: consequências do cres-
cimento assimétrico da ciência
e tecnologia em Portugal", que
decorreu no âmbito dos XII
Encontros Fora da Caixa, em
Aveiro.

O economista aproveitou a
ocasião para avisar que é neces-
sária "maior proatividade do se-
tor empresarial" para desenvol-
ver estratégias que permitam
transpor para as empresas e

produtos reais a investigação
científica que se faz em univer-
sidades, laboratórios e outros
centros de saber em Portugal.

Isso permitirá criar valor, fazer
as empresas sobreviver e evo-
luir, garantindo emprego. Tam-
bém permite evitar a "expor-
tação de cérebros", algo que
ameaça o país.

Portugal, por exemplo, está
bem cotado, comparando com
outros países, a nível de publi-
cações científicas, mas no que
toca a patentes, um indicador
de inovação tecnológica, a rea-
lidade é bem distinta.

O professor Arlindo de Olivei-
ra, que falou sobre "Mentes digi-
tais e a evolução tecnológica",
exaltou, na sua palestra, a im-
portância de investir na ino-
vação, um fator "diferenciador
para um negócio competitivo",
que assume particular relevo
hoje em dia, já que "o ritmo de
transformação é elevado".

Mas nem sempre é fácil pre-
ver o impacto das novas tecno-
logias. "A tecnologia evolui de
forma exponencial. Qualquer
extrapolação que façamos difi-
cilmente será certa. (...) Tende-
mos a sobrestimar o efeito de
uma tecnologia no curto prazo
e a subestimar os efeitos dessa

tecnologia no médio e longo
prazo", explica o professor.


