
ISEG - Lisbon School of Economics 
and Management: Gerar 
conhecimento, criar inovação e 
escalar 
O Negócios pediu às "business schools" portuguesas que 

desafiassem os alunos a desenvolverem uma ideia diferente e 

arrojada para impulsionar o crescimento económico. 

 

Apesar da tendência de crescimento económico dos últimos anos, esta é ainda modesta e 
continuam a existir entraves. O primeiro entrave prende-se com o nível de utilização de 
nova tecnologia. Apesar de Portugal ter uma elevada taxa de absorção empresarial de 
tecnologia, a sua efetiva utilização como ferramenta de suporte de vantagem competitiva 
é limitada. Apesar de o tecido empresarial ser capaz de alavancar tecnologia e 
transformação digital (casos Outsystems e Farfetch), mais de 96% das empresas não 
financeiras em Portugal são microempresas, com limitada capacidade de gestão, o que 
prejudica a utilização de tecnologia como catalisador de vantagem competitiva e 
transformação organizacional.  
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Ferramentas como "Cloud Computing", "Business Intelligence" e "Internet of Things" 
devem levar a maior eficiência e simplificação do modelo de negócio. É importante 
garantir que o capital humano recebe formação que permita às empresas tirar proveito da 
utilização destas tecnologias e da flexibilidade que potenciam. Logo, além da formação 
que terá de ser dada aos atuais trabalhadores e quadros, é necessário preparar as gerações 
futuras. Assim, importa que: 
 
1. Pelo conceito de "EdTech" se incorporem tecnologias nos processos de aprendizagem 
desde cedo, aproximando a aprendizagem do contexto empresarial. 
 
2. Se promovam áreas de formação com base no potencial de desenvolvimento da 
Inteligência Artificial. 
 
3. Se invista em aplicações que facilitem o ensino adaptado a necessidades de diferentes 
grupos. 
 
4. Sejam introduzidas opções "speech-to-text" (como Alexa e Siri) nos ensinos 
secundário e superior, para maior autonomia dos estudantes e facilitando o intercâmbio 
internacional. 
 
5. Sejam aplicadas, em certos cursos, as inovações já existentes no âmbito da realidade 
virtual e impressões 3D. 
 
Outro entrave ao crescimento resulta de o sistema financeiro, por questões de dimensão 
e de recentes ajustamentos, não apresentar as melhores condições para estimular projetos 
inovadores nem para apostar, com escala relevante, em startups. Assim, o "time to 
market" da atividade inovadora apresenta lacunas, o que faz com que startups nacionais 
emigrem em busca de melhores condições para um mais rápido crescimento. Porém, 
Portugal foi considerado, pela EY e pela Forbes, o destino mais atrativo para os 
investidores, em especial em fases de "seed" e "pre-seed", o que pode vir a contribuir 
para a redução de necessidades de financiamento das startups portuguesas a curto prazo. 
 
Para estimular o crescimento económico são necessários mais projetos relacionados com 
os "hubs" de inovação tecnológica e empreendedorismo. Portugal tem sido um ponto de 
passagem para grandes empresas tecnológicas ou que se façam valer da tecnologia. 
Deve-se apostar na criação de iniciativas que favoreçam a vinda de IDE com o objetivo 
de gerar mais valias através da I&D, pois o país tem dado bons sinais nesta área. 
Existindo já capital humano especializado em TI, empresas notáveis nesta área, e 
havendo vontade do setor privado em expandir as suas iniciativas, propomos que: 
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1. Empresas tecnologicamente amadurecidas ajudem à criação e patrocínio de mais 
"hubs", com maior cooperação com microempresas e PMEs que desejem enveredar pela 
vertente tecnológica.  
 
2. Haja um fomento do apoio financeiro às PMEs que pretendam aliar-se ao seu "cluster" 
e competir de forma eficaz. 
 
3. As universidades tenham um papel ativo na formação de alunos para o mercado de 
trabalho de hoje e na promoção de iniciativas empreendedoras que possam atrair 
"business angels", "venture capital" e outros investidores privados. 
 
4. Portugal seja ponto de encontro de empresas focadas em I&D, e crie oportunidades 
para o crescimento numa lógica de "cluster". 
 
O envelhecimento da população e o desenvolvimento desigual das regiões do interior 
"versus" litoral constituem desafios significativos na capacidade de gerar competências 
para suportar o desenvolvimento da economia. Para além apostar em setores que 
promovam sustentabilidade, medidas como benefícios fiscais devem acompanhar o 
desenvolvimento de fases de vida dos negócios.  
 
A solução passa por promover uma política fiscal que acompanhe: 
• O desenvolvimento sustentável dos negócios, exigindo resultados; 
• A criação de postos de trabalho qualificado nas empresas; 
• O dinamismo económico da sua localização: criação de serviços e infraestruturas de 
comunicação - em especial em regiões descentralizadas das metrópoles, com um défice 
de investimento pela falta de atratividade para empresas mais inovadoras. 
 
Desta forma, para modernizar a economia portuguesa e, simultaneamente, potenciar 
regiões pouco atrativas, a solução pode consistir na atualização dos setores-chave da 
economia portuguesa - desejavelmente com um foco em áreas que promovam a 
sustentabilidade -, setores esses que são potenciais criadores de volume de negócios e 
emprego (indústrias criativas, turismo e lazer, construção, indústria do pescado e pesca, 
transportes marítimos e logística, setores do vinho e da cortiça que fazem parte da 
identidade nacional). 
 
Em suma, é necessário acelerar a transformação digital dos negócios, explorando o 
potencial de economias de âmbito, unindo setores de "expertise" portuguesa a maior 
inovação.  
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