
Qual a importância de cluster tecnológicos para o desenvolvimento da economia? 

 

Um cluster tecnológico é uma “fonte” de start-up’s de capital intensivo e com elevado potencial de 

crescimento que permite o desenvolvimento de um conjunto de empresas focalizadas em nichos 

de mercado por explorar. 

 

Um dos mais recentes exemplos é o cluster tecnológico de Ponte de Lima, focalizado em 

tecnologias de informação (integração de sistemas, outsourcing, software livre, equipamentos de 

elevado valor acrescentado, aluguer de soluções, e-government, call centers...), instalado nesta 

região pela Cobra Tecnologia, fabricante de computadores controlada pelo Banco do Brasil e que 

assume não só uma particular importância para os empreendedores portugueses como para o 

sector de Capital de Risco. 

 

Denote-se que a vantagem da aposta em clusters reside na sua forma diferenciada de organizar a 

cadeia de valores que estimula o relacionamento e a comunicação entre empresas de uma 

mesma região, a actuarem sinergicamente, sob um mesmo direcionamento estratégico. Tal 

competitividade manifesta-se ao aumentar a Produtividade, ao potenciar a Inovação e ao 

estimular a formação de novos Negócios. 

 

Assim, Portugal só terá a ganhar com a instalação deste tipo de centros de tecnologia em regiões 

portuguesas, pois além de permitir criar postos de trabalho qualificados, gerar emprego e criar 

riqueza, irá seguramente ajudar a cimentar no nosso país a chamada região do conhecimento e 

das tecnologias de informação e criar um ponto de partida para a construção do conceito “Silicon 

Valley” nacional. O papel destes centros de inovação é não só vital para que pequenas empresas 

dedicadas a produtos muito específicos se possam desenvolver como para as comunidades 

locais que, neste caso, vão beneficiar só na primeira fase do projecto de 1000 postos de trabalho, 

correspondentes a um investimento de 120 milhões de euros e para o meu académico que vê os 

seus formandos integrados em empresas que procuram os seus conhecimentos especializados. 

 

Temos outros exemplos em Portugal, nomeadamente no sector dos moldes na Marinha Grande 

(CENTIMFE), o Centro Tecnológico do Calçado em S. João da Madeira ou ainda o Centro para a 

Excelência e Inovação na Indústria Automóvel em Santa Maria da Feira. Todos estes centros têm 

uma importância vital para o país na medida em que nos permitem especializar e diferenciar 

perante a concorrência global quando pretendemos atingir novos mercados.  

 

Para o desenvolvimento destas oportunidades é fundamental o envolvimento de organismos 

nacionais interessados neste tipo de iniciativas, como é o caso do IAPMEI, da Agência 

Portuguesa de Investimento - fundamental na atracção de projectos para o nosso país - mas 

também uma particular disponibilidade e proactividade por parte das sociedades de capital de 

risco portuguesas ao nível da análise célere dos planos de negócios que lhes são enviados por 

estas entidades. 
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