
                                                                                                                                       

 

 

ESTUDO PARA A IDENTIFICAÇÃO DO PORTFÓLIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE CLUSTERS EM PORTUGAL 

 

Fact Sheet 

 

Estudo coordenado pelo IAPMEI, enquanto parceiro da Enterprise Europe Network (EEN) e que 

contou com a participação dos parceiros AIDA, AIMINHO, CEC e INPI e com o apoio do ISEG 

enquanto entidade consultora. Teve em vista aquilatar a importância percepcionada e tipologias 

de intervenção consideradas de maior relevo por parte dos utilizadores dos serviços prestados 

pela Enterprise Europe Network – Portugal (EEN-PT). 

 

Foram identificados quatro clusters a estudar (Health Cluster Portugal; ATP - Cluster da Moda; 

Produtech - Pólo das Tecnologias da Produção; Energyin - Pólo de Competitividade e Tecnologia da 

Energia), e fixadas como questões de investigação, as seguintes: saber se os clusters seleccionados 

têm utilizado serviços fornecidos pela EEN-PT; saber se os clusters têm necessidades (futuras) que 

possam ser acomodadas pela EEN-PT; e, finalmente, saber se os clusters estão interessados em 

trabalhar numa base mais sistemática com a EEN-PT.  

 

Relativamente à utilização pelos clusters dos serviços fornecidos pela EEN-Portugal, verificou-se 

que a utilização destes serviços regista diferentes tipos de intensidade de utilização, sendo que 

esta varia em função de diversos factores, a saber: 

  O grau de maturidade dos sectores de actividade económica envolvidos; 

  A experiência de internacionalização; 

  A tipologia do percurso e evolução tecnológica associada às respectivas actividades. 

 

De referir um denominador comum de comportamento dos clusters no que se refere ao tipo de 

serviços mais utilizados – verifica-se uma quase total sintonia no respeitante aos serviços que se 

prendem com: 

 difusão de informação sobre programas comunitários,  

 detecção de oportunidades de negócio e de cooperação e  

 apoio para a participação no Programa Quadro de Investigação da UE. 

 



                                                                                                                                       

 

No que concerne a saber se os clusters têm necessidades (futuras) que possam ser acomodadas 

pela EEN-Portugal, do trabalho efectuado confirma-se largamente a existência dessas mesmas 

necessidades.  A este propósito é de assinalar que foram quase unanimemente consideradas como 

muito relevantes a existência de oferta de serviços relacionados com: 

 propriedade Industrial,  

 brokerage tecnológico,  

 detecção e difusão de oportunidades comerciais, 

 difusão de Programas de âmbito comunitário, nomeadamente os de IDT, 

 informação e aconselhamento às empresas no acesso a financiamento, 

 informação e aconselhamento às empresas sobre aspetos legais/regulamentares em 

mercados/países terceiros  

Foi ainda evidente um anseio que se prende com o acesso a informação que melhore a percepção 

acerca de como funcionam os outros clusters europeus, em especial os respectivos congéneres. 

No que respeita ao interesse dos Clusters em trabalhar numa base sistemática com a EEN-PT, o 

resultado é positivo e está retratado nas opiniões recolhidas relativas a apoios a: inovação; 

internacionalização; e reforço da competitividade. Como exemplos desse interesse, referem-se os 

seguintes domínios de colaboração: 

 Actuar como facilitador de transferência de conhecimento a partir das 

universidades; 

 Promover e reforçar a divulgação e disseminação de tecnologias e resultados de 

I&D; 

 Promover um mapeamento das redes de promotores de inovação; 

 Dinamizar mecanismos para ajudar a preparar projectos e a encontrar parcerias 

para participação no Programa Quadro de Investigação da UE; 

 Identificar e difundir os resultados de I&D valorizáveis; 

 Actuar como facilitador de dinâmicas indutoras de empreendedorismo; 

 Organizar missões internacionais  

Como síntese das conclusões, refiram-se como as mais relevantes, as associadas às zonas 

de robustez identificadas, designadamente a cobertura de um conjunto muito amplo de 

serviços que facilitam a interlocução com os elementos da rede EEN - PT, a fiabilidade da 

informação fornecida e dos serviços prestados em geral, e a percepção de se estar em 

presença de um programa globalmente bem estruturado. Este conjunto de realidades 

aponta claramente não só para a importância e receptividade deste programa em termos 

efectivos, como também justificam a sua indiscutível continuidade. 



                                                                                                                                       

 

 

O estudo conclui que a Enterprise Europe Network se constitui uma rede à disposição das 

empresas, globalmente bem estruturada, cobrindo um leque muito diversificado de 

contributos destinados à melhoria dos desempenhos empresariais ao nível da 

internacionalização, inovação e competitividade em geral, sendo os seus objectivos 

aderentes à superação de lacunas operacionais e estratégicas consideradas como 

importantes, muito em especial nos domínios que visam o reforço de competências e 

capacidades críticas para a afirmação competitiva do tecido empresarial nacional, 

sobretudo em contexto de internacionalização. 

 

Verifique aqui o portfólio de serviços para clusters que a Enterprise Europe Network 

Portugal disponibiliza. 

http://www.enterpriseeuropenetwork.pt/info/investigacao/Documents/Portfolio%20servi%C3%A7os%20para%20clusters%20V17%20Junho%202013.pdf

