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Resumo 

 

 

A inovação tecnológica surge hoje como instrumento fundamental na construção de alternativas 

para o desenvolvimento económico das nações. Importa assim compreender a natureza da inovação, 

o modo como produz impactos sobre a competitividade e mecanismos através dos quais são 

envolvidos os agentes económicos e sociais.  

Todavia, escasseiam estudos baseados em dados objectivos sobre a importância e os meios 

utilizados pelas empresas em actividades de I+DT em Portugal, bem como sobre o consequente nível 

de sucesso empresarial a que essas actividades de inovação tecnológica têm efectivamente 

conduzido. 

Esta dissertação pretende contribuir nesse sentido e baseia-se no estudo de um conjunto de dados 

objectivos sobre quanto, como e de que forma as principais empresas industriais de processos 

químicos e biológicos em Portugal investiram em actividades de I+DT, e classificá-las segundo uma 

variável estatística denominada curva ABC.  

Assim, foi realizada uma análise bastante extensa da actividade empresarial dos vários sectores da 

indústria referida e recolhidas as informações disponíveis relativamente às 362 empresas estudadas. 

A classificação das empresas baseou-se na formulação e aplicação de determinados parâmetros que 

permitiram a diferenciação das mesmas em termos de recurso a actividades de I+DT. 

Os resultados obtidos apontam para uma indústria em que um apreciável número de empresas 

efectua já um esforço considerável no recurso a actividades de I+DT em Portugal e na sua aplicação 

prática. Os dados obtidos permitem mesmo concluir que determinados sectores, como o 

Farmacêutico, das Resinas Sintéticas e Plásticos, da Cerâmica e o Alimentar demonstram uma 

mobilização eficaz dos recursos disponíveis para inovação tecnológica. 

 

 

Palavras – Chave: Inovação, Indústria Processos Químicos e Biológicos, Tecnologia, I+DT. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

 

Technological innovation is nowadays an important tool in the construction of alternatives to the 

economic development of each country. Therefore is important to understand the nature of innovation, 

how it interacts with the competitiveness and the mechanisms which involve the social and economic 

agents. 

There have not been published enough strategic studies based on objective data concerning the 

concrete importance and the amount of resources used by the companies in R&D activities in 

Portugal, and the subsequent level of corporate success that innovation activities have led to. 

This thesis is based on the study of a set of objective data on how much, how and in what form the 

main industrial enterprises of chemical and biological processes in Portugal invested in R&D, and 

classify them based on their objective data according to a statistical variable called curve ABC. 

It was conducted a rather extensive analysis of the corporate activities within the various sectors of 

that industry and it was collected the information available about the 362 companies studied. The 

classification of companies was based on the formulation and implementation of certain parameters 

that allowed the differentiation of the companies in terms of R&D. 

The results point to an industry in which a significant number of companies make a considerable 

effort in the use of R&D resources in Portugal. The objective data analysed allow us even to conclude 

that certain sectors, such as Pharmaceutical, Synthetic Resins and Plastics, Ceramics and Foods 

sector demonstrate effective implementation of available resources for technological innovation. 

 

Keywords: Innovation, Chemical and Biological Process Industries, Technology, R&D. 
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__________________________________I. Introdução 
 

 

I. 1 - Enquadramento  

A última década está marcada por profundas transformações na configuração do sistema produtivo. 

As mudanças nas condições de competitividade ao nível europeu e mundial, num contexto de 

globalização, foram acompanhadas de grandes transformações dos processos produtivos, alterações 

na organização industrial, desenvolvimento de novas actividades e produtos, entre outros. 

A inovação (de processo, de produto, de gestão) constitui um elemento central da estratégia de 

desenvolvimento de um território ou de uma nação. Isto está a dar lugar a uma crescente literatura: 

novas tendências de gestão industrial, distritos industriais, redes, sistemas locais de inovação, etc. 

Nunca, como hoje, os fenómenos de inovação e de competitividade tiveram tão grande importância 

para o desenvolvimento dos povos e para a moldagem do seu futuro. 

A inovação tecnológica e, por seu intermédio, os acréscimos de competitividade surgem hoje como 

um instrumento fundamental na construção de uma alternativa para o desenvolvimento dos povos. 

Importa, por isso, compreender a natureza da inovação, o modo como produz impactos sobre a 

competitividade e os mecanismos através dos quais são envolvidos, em todo este processo, os 

agentes económicos e sociais. Sem essa compreensão há-de ser difícil interpretar o sentido do devir 

e, em consequência, saber utilizar eficazmente os meios de intervenção que o agente económico e 

social, que é cada um de nós, está em condições de poder criar e mobilizar. 

O objectivo principal deste trabalho é avaliar a importância dada pelas empresas da indústria de 

processos químicos e biológicos em Portugal às actividades de investigação e de desenvolvimento 

tecnológico. No decurso desta dissertação, analisaremos também quais os recursos disponibilizados 

pelos órgãos estatais, por órgãos privados, pelas próprias empresas, e de que forma esses recursos 
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são aplicados em actividades que criem e gerem valor para a própria empresa, e consequentemente, 

para Portugal. 

A publicação de trabalhos de pesquisa científica em torno da avaliação da eficácia, em termos de 

gestão estratégica, e do esforço de inovação tecnológica pelas empresas da indústria de processos 

químicos e biológicos em Portugal é ainda bastante reduzida. Desta forma, este trabalho pode estar 

sujeito a algumas limitações resultantes da inexistência de pesquisas anteriores, na indústria de 

processos químicos e biológicos.  

 

I. 2 - Inovação e Desenvolvimento Tecnológico  

Desde sempre, as actividades humanas utilizaram de forma acentuada, em cada época, os novos 

conhecimentos tecnológicos ao serviço da cadeia produtiva. Nas duas últimas décadas, as mudanças 

nas condições de competitividade a nível europeu e mundial, impulsionadas a partir da inovação 

tecnológica, tornaram-se ainda mais decisivas no contexto do que tem sido designado por sociedade 

do conhecimento. 

Para acompanhar estas mudanças, torna-se de extrema importância a aquisição de novos 

conhecimentos, o que significa intensificar a capacidade de indivíduos, empresas, países e regiões, 

de aprender a transformar essa aprendizagem em factores de competitividade na chamada 

“economia global”. Cada vez mais estas entidades mobilizam os seus conhecimentos, experiências e 

capacidades tecnológicas para criar novos produtos, processos e serviços, obtendo assim vantagens 

competitivas sobre os demais. 

Reflectindo na história recente de alguns países do leste asiático (China, Coreia, Índia, entre outros), 

denota-se uma preocupação crescente com o desenvolvimento tecnológico, economicamente 

competitivo, baseado na capacidade de absorver as tecnologias elaboradas em países mais 

avançados, associado à realização de actividades inovadoras próprias o que permitiu uma trajectória 

bem sucedida na superação dos constrangimentos ao  desenvolvimento que anteriormente tinham 

existido. 

A intensa pesquisa e desenvolvimento, aliada à qualificação da mão-de-obra, especialmente em 

engenharia, e à aquisição de equipamentos estrangeiros de alta tecnologia, permitiu que estes países 

apresentassem um desenvolvimento e um crescimento económico que lhes possibilitou aumentar a  

respectiva competitividade nos mercados internacionais, denotando assim um carácter inovador nas 

respectivas estratégias económicas. 

No entanto, quando falamos em inovação, falamos em mudança. De acordo com o Manual de Oslo 

[42], a inovação corresponde “à introdução, no mercado, de um produto (bem ou serviço), novo ou 

significativamente melhorado, ou a introdução por parte da empresa de processos novos ou 

significativamente melhorados”. O acto de inovar assenta em novos desenvolvimentos tecnológicos, 

novas combinações de tecnologias existentes, ou na utilização de qualquer tipo de conhecimento 

adquirido pela empresa ou entidade. Estes desenvolvimentos podem desencadear múltiplos efeitos, o 
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que conduzirá a vantagens estratégicas, conforme apresentado no trabalho “A Gestão da Inovação” 

de Joe Tidd, John Bessant e Keith Pavitt [4]. 

Quadro 1.1 – Vantagens estratégicas de inovação (adaptado de [4]) 

Mecanismo Vantagem Estratégica 

Novidade no produto 
ou serviço 

Oferecer algo que ninguém anteriormente foi capaz 

Novidade no 
processo 

Proporcionar uma oferta em moldes não conseguidos pela 
concorrência – mais rápido, a mais baixo custo e mais 
personalizado. 

Complexidade 
Disponibilizar qualquer coisa que os outros têm dificuldade em 
dominar 

Protecção legal à 
propriedade 
intelectual 

Oferecer algo que os outros não podem, a menos que paguem 
uma licença ou quota 

Factores 
competitivos: 
adição/extensão 

Altera a base da competição, isto é, do preço do produto para o 
preço e qualidade, ou preço, qualidade, escolha, etc. 

Timing 

Vantagem do primeiro a avançar – sendo o primeiro pode-se 
ficar com uma importante quota de mercado dos novos 
produtos. 

Vantagens dos rápidos seguidores – por vezes ser o primeiro 
significa enfrentar muitos problemas inesperados e é mais 
sensato esperar que outros cometam os primeiros erros para 
atacar de repente com um produto melhorado 

Projecto consistente 
Oferecer algo que seja a base em que outras variantes e 
gerações possam assentar 

Redefinição das 
regras 

Criar qualquer coisa com base num conceito totalmente novo de 
produto ou de processo – uma forma diferente de fazer as 
coisas – que faz com que as anteriores sejam obsoletas 

Reconfiguração das 
partes 

Repensar novas formas de funcionamento para as diferentes 
partes de um sistema – isto é, construir redes mais eficazes, 
subcontratar e coordenar uma empresa virtual, etc. 

Outras? 
Inovação não é mais do que encontrar novas formas de fazer as 
coisas com vista à obtenção de vantagens estratégicas 

 

 

Neste enquadramento a empresa inovadora apresenta uma diminuição de custos, de ganhos de 

produtividade e de qualidade e, frequentemente, da monopolização temporária de uma oportunidade 

de mercado, cujo resultado é a obtenção de lucros extraordinários. Para a economia, resulta na 

criação de novos sectores e no rejuvenescimento dos sectores existentes. Do ponto de vista da 

concorrência, implica a criação de assimetrias competitivas e a alteração na configuração de 

estruturas de mercado [7]. 

É necessário considerar que uma empresa não inova sozinha, pois as fontes de informação, 

conhecimento e inovação podem localizar-se quer no interior, quer no exterior da empresa. O 

processo de inovação é portanto, um processo interactivo, realizado com a contribuição de vários 

agentes económicos e sociais que possuem diferentes tipos de informação e conhecimento. Esta 

interacção dá-se a vários níveis, entre diversos departamentos de uma empresa e entre redes de 

empresas ou de outras organizações [9]. 



4 

I. 3 - Indústrias de Processos Químicos e Biológicos em Portugal 

A evolução recente no sentido da interligação cada vez mais profunda entre as diferentes 

economias nacionais e regionais conduziu as empresas a uma situação de competição acrescida 

pela sobrevivência nos mercados. Esta conjuntura, reforçada de forma drástica pela completa 

integração da economia de Portugal na União Europeia a partir de 1992, requer que as empresas 

respondam com excelência em todas as áreas da sua actividade: na gestão e na operação, na 

concepção de produtos e serviços, nas estratégias definidoras e orientadoras das suas linhas de 

negócio.  

A manutenção da competitividade constitui um desafio. Por esta razão as empresas portuguesas 

devem criar um ambiente propício à iniciativa, ao desenvolvimento empresarial, à cooperação 

industrial e à melhoria da exploração do potencial industrial das políticas de inovação, de investigação 

e de desenvolvimento tecnológico. Estas últimas são de importância crucial para enfrentar a 

concorrência mundial. 

Portugal conta com uma já longa tradição no sector da indústria de processos químicos e biológicos. 

Os produtos e as tecnologias das indústrias de processos químicos têm uma interacção tão 

importante com praticamente todos os sectores da actividade económica que daí resulta uma 

exigência de evolução das indústrias de processos químicos, apoiada por uma convergência de 

interesses dos vários sectores da economia [6]. Um crescente número de pequenas empresas, pró-

activas no relacionamento de produtos e na identificação de oportunidades, conseguiram criar nas 

indústrias de processos químicos, através da partilha de conhecimentos, um nicho de mercado para 

o fornecimento de grandes empresas produtoras, de nível mundial.  

A indústria de processos químicos e biológicos é responsável por um vastíssimo leque de produtos 

essenciais para o bem-estar da Humanidade, quer na sua utilização directa, quer na sua 

incorporação em outros sectores produtivos, na indústria, na construção e em serviços. Estes 

sectores envolvem o processamento ou alteração de matérias-primas utilizando processos químicos, 

incluindo reacções químicas para formar novas substâncias, separações baseadas em propriedades 

como a solubilidade, a carga iónica ou os pontos de ebulição, além de transformações por 

aquecimento ou por outros métodos. 

Apesar da existência em Portugal de dois grandes centros regionais, os quais possuem fácil acesso 

a toda a cadeia de fornecimento, concentrados na região do Porto (estendendo-se até Aveiro) e na 

região de Lisboa, que engloba Setúbal e estende-se até Sines, a indústria de processos químicos e 

biológicos apresenta uma apreciável dispersão geográfica situando-se, alguns dos sectores, em 

áreas do interior predominantemente próximas das respectivas matérias-primas necessárias [18]. 

Todavia, as unidades localizadas nos dois grandes centros regionais beneficiam de vantagens 

competitivas face à concorrência: a investigação e o desenvolvimento são realizados em infra-

estruturas de ponta, serviços de logística eficientes, possibilidades de expansão dos mercados e 

capacidade de fornecimento em grande escala. 
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A busca de excelência levou à necessidade das empresas optimizarem os seus recursos humanos. 

Portugal apresenta uma oferta abrangente de trabalhadores com qualificações técnicas nesta área. 

As estruturas das empresas simplificaram-se, e a produtividade tornou-se cada vez mais elevada. As 

tecnologias são cada vez mais avançadas e requerem pessoal mais qualificado, que é necessário 

seleccionar, motivar, compensar e desenvolver com grande cuidado e perícia. 

Portugal apresenta uma oferta abrangente de trabalhadores com qualificações técnicas nesta área. 

Mais de 42.000 estudantes universitários encontram-se nas áreas da engenharia e da produção, aos 

quais se juntam cerca de 5.000 estudantes em áreas relacionadas com as ciências naturais, 

conduzindo à entrada, todos os anos, no mercado de trabalho de perto de 10.000 técnicos com altas 

qualificações. Em Portugal existem mais de 22.500 trabalhadores qualificados na indústria química 

(considerando-se aqui apenas no seu âmbito mais limitado, definido em termos de classificação 

estatística restrita), dos quais 52% têm 9 ou mais anos de escolaridade e 13% possuem qualificação 

universitária [10] e [11]. 

Uma outra condição essencial para se atingir a excelência e assim assegurar a sobrevivência, é a 

optimização dos processos, a qual requer a busca permanente da maximização das sinergias entre 

departamentos da organização. As unidades de investigação e desenvolvimento constituem um dos 

factores dominantes de competitividade das indústrias de processos químicos. 

Note-se que as indústrias químicas oferecem, a nível global, alguns dos melhores exemplos de 

como a investigação, inovação e propriedade intelectual constituem elementos potenciadores do 

crescimento e da detecção de novas áreas de negócio. 

Podem apresentar-se, em Portugal, alguns exemplos de centros públicos de excelência de I+DT 

relacionados com as indústrias de processos químicos e biológicos[12]: 

 Centro de Estudos do Ambiente e do Mar; 

 Centro de Investigação em Material Cerâmico e Compósitos; 

 Centro de Processos Químicos da Universidade Técnica de Lisboa; 

 Centro de Química Estrutural da Universidade Técnica de Lisboa;  

 Centro de Química Fina e de Biotecnologia da Universidade de Lisboa;  

 Instituto de Tecnologia Química e Biológica;  

 Laboratório Associado de Química Verde – Tecnologias e Processos Limpos; 

 Laboratório de Química Inorgânica Pura e Aplicações Interdisciplinares da Universidade do 

Porto; 

 Laboratório de Processos de Separação e Reacção. 

Assim, as indústrias de processos químicos e biológicos têm na sua base o capital humano e 

estrutural para vencer o desafio da inovação e investigação, particularmente com a incorporação na 

indústria de mão-de-obra mais qualificada. As grandes questões relacionadas com o desenvolvimento 

sustentável (exaustão de matérias-primas e de energias fósseis, o aquecimento global e a tendência 

de degradação ambiental, em certas áreas) fazem dos processos biotecnológicos uma alternativa aos 
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processos tradicionais e farão aumentar significativamente no futuro as respectivas oportunidades de 

negócios. 

É certo que as bioindústrias não atingiram ainda a maturação das indústrias de processos químicos 

e na competição entre processos alternativos os custos de produção, relativamente elevados nos 

bioprocessos, são um factor determinante nas tomadas de decisão. Contudo, os bioprocessos são 

economicamente competitivos num número rapidamente crescente de indústrias, com a vantagem de 

melhor responderem a alguns dos desafios ambientais globais, apresentando-se como um motor de 

inovação no sector. 
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_________II. Fundamentação da Selecção e Seriação 

das Empresas em Estudo 

 

Neste capítulo definem-se, nomeadamente, os Parâmetros que irão servir de base à selecção das 

empresas das indústrias de processos químicos e biológicos com maior relevância em termos de 

actividades de I+DT, e que vão ser objecto de estudos mais detalhados nos capítulos seguintes. 

Assim, na secção II.1 será feita uma apresentação sucinta da estrutura das indústrias de processos 

químicos e de que forma estas se encontram enquadradas no panorama empresarial português; na 

secção II.2 abordar-se-á o tipo de incentivos e de apoios públicos e europeus destinados às 

empresas que se encontravam disponíveis no espaço temporal considerado, de forma a promover a 

respectiva inovação e desenvolvimento tecnológico; na secção II.3, o enfoque será a abordagem 

teórica do processo de elaboração dos Parâmetros de selecção das empresas mais relevantes e com 

mais investimento em I+DT. 

 

 

II. 1 – Estrutura das Industrias de Processos Químicos e Biológicos em 

Portugal e Respectiva Importância – Sectores e Empresas em Análise 

Os processos químicos e biológicos são uma base fundamental do desenvolvimento económico e 

tecnológico. Da siderurgia à indústria informática, das artes à construção civil, da agricultura à 

indústria aeroespacial, não há área ou sector que possa prescindir completamente dos produtos 

relativos as indústrias de processos químicas e biológicos. Com alto grau de desenvolvimento 

científico e tecnológico, as indústrias de processos químicos ou biológicos transformam elementos 

presentes na natureza em produtos úteis ao homem. Substâncias são modificadas e recombinadas, 

através de avançados processos, para gerar matérias-primas intermediárias que serão empregues na 

formulação de medicamentos, na geração de energia, na produção de alimentos, na purificação da 
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água, na fabricação de bens como automóveis e computadores, na construção de moradias e na 

obtenção de uma infinidade de produtos, como roupas, utensílios domésticos e artigos de higiene que 

estão na base do dia-a-dia da vida moderna. 

Os processos químicos e biológicos sofreram uma enorme evolução na segunda metade do século 

XX. Se nos reportarmos às últimas duas ou três décadas vamos encontrar para esta última área o 

afloramento de frentes de interdisciplinaridade com ciências e tecnologias emergentes, tais como a 

informática, os materiais, a microelectrónica e a nanotecnologia, a par de uma robusta interacção 

com as áreas clássicas da matemática, da física, e das ciências da terra e da vida. Podemos sem 

exagero dizer que esta área adquiriu tal importância que sem ela não mais seria possível a existência 

da civilização actual tal como a conhecemos [19]. 

Assim, a indústria de processos químicos e biológicos apresenta um carácter extremamente 

abrangente, estando presente num largo conjunto de sectores. Com base na diversidade que 

demonstra, abrange uma larga gama de sectores. Se no capítulo anterior salientámos as actividades 

de investigação e desenvolvimento que são cada vez mais críticas para a competitividade das 

empresas, neste capítulo pretendemos dar uma visão sucinta do panorama empresarial português, e 

da extrema diversidade das indústrias de processos químicos e biológicos. Face a esta abordagem, 

dividimos as principais produções em diferentes sectores, descrevendo sumariamente cada um deles 

e salientando as empresas estudadas. Este estudo teve como base o livro “As Industrias Químicas 

em Portugal” da autoria dos Professores Fernando Ramôa Ribeiro e Clemente Pedro Nunes [1].  

Para a definição da dimensão das empresas utilizou-se uma classificação em função do número de 

trabalhadores e também do volume de negócios da própria empresa, cuja fonte bibliográfica foi o 

artigo L124/36 do Jornal Oficial da União Europeia [22]. Considerámos assim as seguintes categorias 

de empresas, face à sua dimensão: 

 

 Micro empresa – entre 1 e 9 trabalhadores e volume de negócios inferior a 2 milhões de 

euros 

 Pequena empresa – entre 10 e 49 trabalhadores ou volume de negócios igual ou superior a 2 

milhões de euros e inferior a 10 milhões euros 

 Média empresa – entre 50 e 249 trabalhadores ou volume de negócios igual ou superior a 10 

milhões de euros e inferior a 50 milhões de euros 

 Grande empresa – com pelo menos 250 trabalhadores ou com um volume de negócios igual 

ou superior a 50 milhões de euros 
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A. Produtos Químicos Inorgânicos 

A pluralidade de valências deste sector concede ao domínio da química inorgânica um dos papéis 

centrais em termos de diversidade de linhas de produtos. Estas empresas baseiam o seu core-

business na produção de gases industriais, de ácidos (fosfórico e sulfúrico, por exemplo), álcalis e 

cloro, amoníaco, silicatos solúveis, água oxigenada e óxidos e massas. São também consideradas 

neste sector as empresas que se dedicam à produção de explosivos. 

No âmbito da realização desta investigação foram analisados os dados relativos às empresas de 

Produtos Químicos Inorgânicos discriminadas no Quadro 2.1. 

Quadro 2.1 – Empresas analisadas do sector de Produtos Químicos Inorgânicos. 

Empresa Classificação 

Albrigth e Wilson – Química Portuguesa micro empresa 

EEI – Empresa de Explosivos Industriais micro empresa 

Fábrica de Pólvora “A Gardunha” pequena empresa 

Ferro – Indústrias Químicas de Portugal, SA grande empresa 

Fluidinova pequena empresa 

Fosforeira Portuguesa SA pequena empresa 

Fundipor – Produtos para Fundição, Lda. pequena empresa 

Gasin – Gases Industriais, SA média empresa 

GJR – Pirotecnia e Explosivos, SA pequena empresa 

José Domingos Fernandes média empresa 

Linde Sogas, Lda. média empresa 

Moura Silva e Filhos, Lda. pequena empresa 

Nalco Portuguesa pequena empresa 

Nitrochem – Fabrico de Químicos Industriais micro empresa 

Oxiquímica micro empresa 

Pirofest – Pirotecnia e Engenharia, Lda. micro empresa 

Praxair Portugal Gases, SA média empresa 

Promol – Indústria de Velas, SA média empresa 

SEC – Sociedade de Explosivos Civis pequena empresa 

SIMALA – Indústria de Compostos, SA média empresa 

Sociedade Lusitana de Destilação, Lda. micro empresa 

Sociedade Portuguesa de Ar Líquido, Lda. grande empresa 

Solvay Interox – Produtos Peroxidados, Lda. pequena empresa 

SPEL – Sociedade Portuguesa de Explosivos, SA média empresa 

 De um modo geral, a competitividade futura das diferentes linhas deste sector da indústria química 

inorgânica depende cada vez mais do aperfeiçoamento tecnológico dos processos de fabrico, bem 

como de uma estreita ligação entre as exigências/necessidades das actividades utilizadoras e as 

capacidades próprias de adaptação tecnológica das características/qualidades dos produtos químicos 

fabricados [1]. 

B. Produtos Químicos Orgânicos 

Em Portugal, o desenvolvimento das indústrias de química orgânica acompanhou de perto o 

desenvolvimento das outras áreas das indústrias de processos químicos e biológicos. Estas 
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indústrias têm como base o estudo do comportamento dos compostos do carbono. A sua importância 

reside no facto de este elemento se ligar, não só a outros átomos de carbono, formando cadeias 

extensas, mas também a quase todos os outros elementos, metálicos e não metálicos, mas com 

especial enfoque no hidrogénio, no oxigénio e no azoto. 

Estes compostos têm aplicações extremamente variadas, representado o sector da refinação de 

petróleos (apresentado de forma separada na página 28) uma das principais actividades que lhes 

estão associadas. Envolve os produtos orgânicos de base como o etileno, propileno, butadieno, 

isobutileno, benzeno, tolueno, o-xileno, p-xileno, e xilenos (mistura de isómeros), mas também o 

fabrico de produtos intermediários e derivados orgânicos, como anilinas, formaldeído e nitrobenzeno.  

Para a realização desta dissertação foram analisadas as empresas de Produtos Químicos 

Orgânicos referenciadas no Quadro 2.2. 

Quadro 2.2 – Empresas analisadas do sector de Produtos Químicos Orgânicos. 

Empresa Classificação 

Acail Gás, SA 

AQ Química Industrial, Lda. 

Basf Portuguesa 

Bresfor – Industria de Formol, SA 

Carbogal – Carbonos de Portugal, SA 

Ciegis, Lda 

Compogal – Indústrias de Polímeros, SA 

CUF – Químicos Industriais, SA / Anilina de Portugal 

Dow Portugal – Produtos Químicos, Soc. Unipessoal, Lda. 

Dystar – Anilinas Têxteis, Unipessoal, Lda. 

Egiquímica – Produtos Químicos Industriais, Lda. 

Eurospuma – Soc. Ind. Espumas Sintéticas, SA 

Iberfibran – Poliestireno extrudido, SA 

Indinor – Indústrias Químicas, SA 

IQS – Indústrias Químicas de Síntese 

Mapril – Produtos Químicos e Máquinas para a Indústria, SA 

Neste MTBE, SA 

Repsol Polímeros, SA 

Rhodia Portugal 

Sapec – Química, SA 

Sigma – Aldrich Química, SA 

Solvay Portugal – Produtos Químicos, SA 

Vetroplas – Indústria Transformação Polímeros, SA 

X Química – Produção para Produtos Químicos 

Zarco – Química Industrial 

pequena empresa 

micro empresa 

média empresa 

média empresa 

média empresa 

micro empresa 

média empresa 

grande empresa 

grande empresa 

média empresa 

pequena empresa 

grande empresa 

pequena empresa 

pequena empresa 

micro empresa 

média empresa 

média empresa 

grande empresa 

pequena empresa 

média empresa 

pequena empresa 

grande empresa 

pequena empresa 

micro empresa 

micro empresa 

  

C. Adubos 

As empresas de produção de adubos permitem potenciar os elementos nutritivos das culturas dos 

alimentos de maneira a obter melhores e maiores produções. A legislação nacional sobre adubos 

encontra-se dispersa por diversos diplomas que têm vindo sucessivamente a ser publicados, desde o 

início da década de 90. Apresenta-se como um sector estruturado e em contínua renovação, face às 

necessidades e exigências de um mercado em permanente evolução. 
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Neste sector encontram-se todos os agentes produtores de adubos azotados (tais como ureia, 

nitrato de amónio e sulfato de amónio), adubos fosfatados e adubos compostos.  

As empresas consideradas neste sector encontram-se descritas no Quadro 2.3. 

Quadro 2.3 – Empresas analisadas do sector dos Adubos. 

Empresa Classificação 

Beira Adubos – Fábrica Portuguesa de Adubos Orgânicos, Lda. 

CUF – Adubos de Portugal / Amoníaco de Portugal 

Interadubo – Companhia Internacional de adubos, Lda. 

pequena empresa 

grande empresa 

pequena empresa 

 

D. Agroquímicos e Agentes de Protecção de Plantas 

A necessidade de assegurar um constante e abundante fornecimento de produtos agrícolas de 

qualidade para a indústria agro-alimentar apresenta-se como um dos principais desafios do sector 

Agroquímico. As principais empresas incluem a síntese de compostos activos e a formulação de 

produtos finais dentro da mesma categoria. 

A toxicidade de alguns dos produtos agroquímicos, a elevada preocupação ambiental e a evolução 

dos processos genéticos são alguns dos Parâmetros de importância relevante para estas indústrias, 

pelo que este sector encontra-se em contínua renovação. O seu campo de acção não incide somente 

na produção de agroquímicos, mas também na análise e prevenção de efeitos danosos de 

substâncias químicas tanto nas culturas como nos seres humanos (agricultores e consumidores). 

A realidade actual está longe da imagem do passado e o futuro será marcado por elevados preços 

no sector e redução de stocks, principalmente devido ao aumento das exigências alimentares nas 

economias emergentes, tais como a China e Índia. Esta situação será reforçada pela liberalização do 

mercado mundial, pelo crescimento populacional e pela necessidade de um aumento da qualidade 

dos alimentos. 

Para a realização do estudo do sector Agroquímico e Agentes de Protecção de Plantas 

considerámos as empresas do Quadro 2.4. 

Quadro 2.4 – Empresas analisadas do sector Agroquímico e Agentes de Protecção de Plantas. 

Empresa Classificação 

Agroquisa – Agroquímicos, SA 

Aventis CropScience – Produtos para a agricultura, Lda. 

Fitoquímica – Produtos para Agricultura, Lda. 

Herbex - Produtos Químicos 

Sapec Agro, SA 

média empresa 

média empresa 

média empresa 

média empresa 

média empresa 

 

E. Resinas Sintéticas e Plásticos 

Neste sector podem identificar-se duas categorias de materiais poliméricos, que são distintos quer 

em termos de estrutura molecular e consequente comportamento face ao calor, quer em termos de 
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tecnologia dos processos produtivos, que são as resinas termoendurecíveis e as resinas plásticas, 

sendo estas últimas designadas simplesmente por plásticos [1].  

O plástico é um material muito económico, pois consome relativamente poucos recursos: apenas 

4% do petróleo consumido no mundo ocidental se destina à produção de plásticos. Por outro lado, 

dado os desenvolvimentos nos processos de fabrico, a produção de plástico consome hoje menos 

40% a 70% de energia, por tonelada produzida, do que há 20 anos. Simultaneamente, o plástico está 

presente nas mais variadas actividades económicas - construção civil, electrónica, indústria 

automóvel e transportes, agricultura, medicina, indústria da embalagem, entre outros, constituindo 

hoje uma das mais importantes matérias-primas disponíveis nestes sectores. 

O sector das resinas sintéticas e plásticos abrange um grande número de empresas da indústria 

química, permitindo o desenvolvimento de inúmeros produtos e representando no país um volume de 

negócios elevado. A produção de poliésteres, de sistemas de poliuretanos, de gomas-ésteres, de 

resinas alquílicas, de polietilenos de baixa e alta densidade, entre outros, encontram-se inseridas 

neste grupo. 

Existem em Portugal um conjunto largo de empresas cuja actividade incide na produção de resinas 

sintéticas e plásticos. Para este estudo foram consideradas as empresas do Quadro 2.5. 

Quadro 2.5 – Empresas analisadas do sector Resinas Sintéticas e Plásticos. 

Empresa Classificação 

Adreta Plásticos, SA 

Akzo Nobel Resinas, Lda. 

Alberplas – Indústria de Plásticos, SA 

Artenius Sines PTA, SA 

Avon Rubber Polímeros, Lda. 

Casfil 

Celix – Transformadora de Espumas Sintéticas, Lda. 

Celoplás – Plásticos para a Indústria, SA 

Companhia Industrial de Resinas Sintéticas CIRES, SA 

CPB – Companhia Petroquímica do Barreiro, Lda. 

EPOLI – Espumas de Polietileno, SA 

Euroresinas, SA 

Faurecia – Sistema de Interiores de Portugal 

Flexipol – Espumas Sintéticas, SA 

Freitas & Silva, SA 

Heliroma Plásticos, SA 

Hexion Speciality Chemicals, SA 

Iber-Oleff – Comp. Técnicos em Plásticos, SA 

Iberomoldes, SA 

Imperalum–Soc. Com. de Revest. e Impermeabilizações, SA 

Inapal – Plásticos, SA 

Intraplás 

Isidro Elias – Plásticos, Lda 

Johnson´s Controls II – Assentos Espuma, SA 

Jorlop – Plásticos e Papel, Lda 

KeyPlásticos Portugal, SA 

KWH Pipe, Lda. 

Laboplaste – Plásticos para Laboratório, Lda.  

grande empresa 

média empresa 

média empresa 

média empresa 

grande empresa 

média empresa 

média empresa 

média empresa 

grande empresa 

média empresa 

pequena empresa 

grande empresa 

grande empresa 

média empresa 

média empresa 

média empresa 

pequena empresa 

grande empresa 

grande empresa 

média empresa 

grande empresa 

grande empresa 

pequena empresa 

grande empresa 

micro empresa 

grande empresa 

pequena empresa 

média empresa 
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Microplásticos, SA 

Neoplástica – Indústria de Plásticos, SA 

Neutroplast – Indústria de Embalagens Plásticas, SA 

Norbox Embalagens, SA 

Oliveira & Irmão, SA 

Plasfil – Plásticos da Figueira 

Plasgal – Plásticos da Gândara, Lda. 

Plastaze – Plásticos de Azeméis, SA 

Plásticos Joluce 

Plastidom 

Plastikit – Fábrica de Plásticos, Lda. 

Polibarro – Ind. Transf. de Poliuretanos, Lda. 

Politejo – Indústria de Plásticos, SA 

Poliversal – Plásticos e Tecnologia, SA 

Previnil – Empresa Preparadora de Compostos Vinícolos, SA 

Probos – Resinas e Plásticos, SA 

Quimipol Portugal 

Resibras – Companhia Port. de Resinas para Abrasivos, SA 

Respol – Resinas Sintéticas, SA 

Simoldes Plásticos Lda. 

TejoPack – Sociedade de Plásticos e Papel, Lda 

Wisepack, Lda 

média empresa 

grande empresa 

média empresa 

média empresa 

média empresa 

média empresa 

média empresa 

grande empresa 

pequena empresa 

média empresa 

média empresa 

micro empresa 

média empresa 

média empresa 

média empresa 

média empresa 

micro empresa 

média empresa 

média empresa 

grande empresa 

micro empresa 

micro empresa 

 

F. Fibras Artificiais e Sintéticas   

As fibras são materiais muito finos e alongados, como filamentos, que podem ser contínuos ou 

cortados. Com o aumento da população mundial, o homem começou a preocupar-se com a escassez 

dos recursos naturais utilizados na fabricação de materiais. Começou então a tentar produzir (a partir 

de celulose vegetal) em laboratório, as fibras que só eram encontradas na natureza.  

As fibras químicas representam uma alternativa criada pelo homem para as necessidades de 

diversas indústrias, antes dependentes exclusivamente das fibras encontradas na natureza. Face à 

sua excelente aceitação pelo mercado, as fibras químicas expandiram a sua utilização, com 

aplicações específicas, além de ampliar os usos das fibras naturais.  

As fibras artificiais são assim produzidas pelo homem utilizando como matéria-prima produtos da 

natureza, como a celulose. Por outro lado, as fibras sintéticas são fibras produzidas pelo homem 

usando como matéria-prima produtos químicos, da indústria petroquímica. A produção de fibras 

celulósicas e de poliéster, fibras acrílicas e de polipropileno, e também monofilamentos de poliamida, 

enquadram-se no sector denominado por fibras artificiais e sintéticas. 

A estrutura da produção mundial de fibras químicas tem vindo a sofrer modificações substanciais, 

verificando-se uma deslocalização dos novos investimentos para os países asiáticos (China, Índia, 

Indonésia, Coreia, Tailândia e Taiwan). A transferência da indústria de fibras artificiais e sintéticas 

para alguns países em desenvolvimento ocasionou diferenças nos custos de produção, e estes, por 

sua vez estimularam a competição por preços. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Celulose
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petroqu%C3%ADmica
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No país, apesar de existir um número reduzido de empresas dedicadas à produção de fibras 

artificiais e sintéticas, verifica-se que estas indústrias tiveram um rápido crescimento, encontrando-se 

hoje claramente consolidadas no panorama nacional. 

No Quadro 2.6 encontram-se identificadas as empresas estudadas no sector das Fibras Artificiais e 

Sintéticas. 

Quadro 2.6 – Empresas analisadas do sector das Fibras Artificiais e Sintéticas.  

Empresa Classificação 

Aquitex – Acabamentos Químicos, SA 

Bastos Viegas, SA 

Fanafel – Fábrica de Feltros Industriais 

Fisipe – Fibras Sintéticas de Portugal, SA 

Indasa 

Kupper & Schmidt 

Proinfil – Prod. Int. Filamentos Sintéticos, SA 

Sicor – Soc. Industrial de Cordoaria, SA 

Solco Europe – Fabrico de Painéis Solares, Lda. 

Sonovis – Indústria de Suportes Áudio Vídeo, SA 

pequena empresa 

grande empresa 

grande empresa 

grande empresa 

grande empresa 

média empresa 

micro empresa 

grande empresa 

pequena empresa 

média empresa 

 

G. Elastómeros e Artefactos de Borracha 

Os elastómeros são polímeros, que à temperatura ambiente podem ser alongados até duas ou mais 

vezes o seu comprimento, retornando rapidamente ao comprimento original ao remover-se a pressão 

exercida. Estes polímeros possuem assim a propriedade da elasticidade, sendo normalmente 

designados por borrachas. 

 A indústria de elastómeros faz parte da cadeia petroquímica. A borracha sintética, obtida a partir de 

derivados do petróleo, foi desenvolvida como sucessora da borracha natural, face à respectiva 

escassez para suprir, só por si, toda a procura mundial.  

Neste sector englobam-se as empresas que se dedicam ao fabrico de pneus e de outros derivados 

de borracha. As empresas do sector de Elastómeros e Artefactos de Borracha consideradas para a 

realização deste estudo encontram-se enumeradas no Quadro 2.7. 

Quadro 2.7 – Empresas analisadas do sector de Elastómeros e Artefactos de Borracha. 

Empresa Classificação 

Artebor – Fábrica de Artefactos de Borracha, Lda. 

CNB/CAMAC – Companhia Nacional de Borrachas, SA 

Continental Mabor 

Dalphi Metal Portuguesa, SA 

Diehl Enco – Elastómeros, Unipessoal, Lda. 

EIB – Empresa Industrial de Borracha, SA 

Fabor – Fábrica de Artefactos de Borracha, Lda. 

Hutchinson – Borrachas de Portalegre 

Recauchutagem Nortenha, SA 

Soc. Portuguesa de Acumuladores Tudor, SA 

pequena empresa 

grande empresa 

grande empresa 

média empresa 

média empresa 

média empresa 

média empresa 

grande empresa 

média empresa 

Grande empresa 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmeros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura_ambiente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comprimento
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H. Indústria farmacêutica 

O sector farmacêutico é, não só na União Europeia mas também na Europa no seu conjunto, o ramo 

da indústria química que actualmente apresenta maiores taxas de crescimento, maiores 

investimentos na investigação, e mais elevados valores de produção. Por outro lado, é também o 

sector mais regulamentado, não só em termos comerciais como industriais (por exemplo: 

homologação de novos produtos), e esses regulamentos estão longe de estarem harmonizados entre 

os diversos países [1].  

A integração europeia na década de 90, possibilitou que Portugal se colocasse ao nível dos outros 

países europeus, recuperando o atraso vigente, em termos de integração empresarial, desde a 

Segunda Guerra Mundial, e viabilizando o nosso potencial de conquista de novos mercados. As 

alianças, fusões e aquisições desenvolvidas no seio da indústria farmacêutica, conduziram a uma 

reflexão estratégica questionando, por um lado, a produtividade e, por outro, a capacidade das mega-

estruturas para flexibilizar respostas à velocidade exigida pelo mercado. Criaram-se assim, novas 

relações comerciais de parceria, permitindo que umas empresas rentabilizem a sua capacidade 

produtiva fabricando medicamentos que não comercializam e que outras empresas explorem o 

potencial das oportunidades comerciais, sem produzirem os seus medicamentos e abriram-se as 

portas à potencial internacionalização das empresas. 

As empresas farmacêuticas instaladas em Portugal dedicam-se fundamentalmente ao fabrico de 

compostos activos de síntese, e de especialidades e preparações farmacêuticas. Para o estudo deste 

sector foi analisado um conjunto elevado de empresas, cuja identificação se encontra no Quadro 2.8. 

Quadro 2.8 – Empresas analisadas do sector Farmacêutico 

Empresa Classificação 

Abbott Laboratórios 

Alfama – Inv. e Desenv. Produtos Farmacêuticos 

Astrazeneca 

Bayer Portugal, SA 

BIAL – Portela & Cia, SA 

BluePharma – Indústria Farmacêutica 

Bristol – Myers Squibb 

Calagro – Soc. de Produtos Químicos Farmacêuticos, Lda. 

Cipan -  Companhia Industrial Produtora de Antibióticos, SA 

Companhia Portuguesa de Higiene Pharma, SA 

Farma A.P.S. – Produtos Farmacêuticos, SA 

Farmabiol – Produtos Farmacêuticos para Pecuária 

FarmaLabor – Produtos Farmacêuticos, Lda. 

Farmaquímica Baldacci, SA 

Genibet-Biopharmaceuticals, SA 

GlaxoSmith Kline – Produtos Farmacêuticos 

Grunenthal SA 

Hikma Farmacêutica, Lda. 

Hovione – Farmaciência, SA 

Iberfar – Indústria Farmacêutica, SA 

Jaba Farmacêutica, SA 

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. 

grande empresa 

micro empresa 

grande empresa 

grande empresa 

grande empresa 

média empresa 

grande empresa 

micro empresa 

grande empresa 

média empresa 

média empresa 

micro empresa 

média empresa 

média empresa 

micro empresa 

grande empresa 

média empresa 

média empresa 

grande empresa 

média empresa 

média empresa 

grande empresa 
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Labesfal – Laboratórios Almiro, SA 

LabialFarma – Lab. Biologia Alimentar e Farmacêutica, Lda. 

Laboratório Edol, SA 

Laboratório Medinfar – Produtos Farmacêuticos, SA 

Laboratórios Atral, SA 

Laboratórios Azevedos – Ind. Farmacêutica, SA 

Laboratórios Inibsa 

Laboratórios Pfizer 

Laboratórios Vitória, SA 

LillyFarma Portugal 

Lusomedicamenta, SA 

Mepha – Inv., Desen. e Fabricação Farmacêutica, Lda. 

Merck Sharp & Dohme, SA 

Novartis Farma 

Octapharma – Produtos Farmacêuticos, Lda. 

OM Portuguesa 

Paracelsia – Indústria Farmacêutica, SA 

Roche Farmacêutica, Lda. 

Salusif – Fab. Prod. Químicos e Farmacêuticos, Lda. 

Sanofi Aventis – Produtos Farmacêuticos 

Seber Portuguesa Farmacêutica, SA 

Sofarimex – Indústria Química e Farmacêutica, Lda. 

Soquifa Medicamentos 

Tecnifar – Indústria Técnica Farmacêutica, SA 

Tecnimede – Soc. Técnico-Medicinal, SA 

Unilfarma – União Internacional de Lab. Farmacêuticos, Lda. 

Uquipa – União Química Portuguesa, Lda. 

Wyeth Lederle Portugal 

grande empresa 

média empresa 

média empresa 

grande empresa 

grande empresa 

média empresa 

pequena empresa 

grande empresa 

média empresa 

grande empresa 

média empresa 

média empresa 

grande empresa 

grande empresa 

média empresa 

média empresa 

pequena empresa 

grande empresa 

micro empresa 

grande empresa 

média empresa 

média empresa 

grande empresa 

média empresa 

grande empresa 

grande empresa 

pequena empresa 

grande empresa 

    

I. Resinosos e Derivados Florestais 

A origem da utilização dos produtos resinosos é anterior à história escrita. “Alcatrão” era o nome 

dado ao produto resinoso líquido que pingava da madeira do pinheiro durante a combustão lenta, ou 

por aquecimento, em recipiente aberto, da seiva exsudada pelas feridas abertas nos troncos dos 

pinheiros. A porção volátil da resina era a chamada “essência de terebintina”, e era recolhida cobrindo 

o recipiente com uma pele de ovelha para reter os vapores. 

Na Europa, a indústria de produtos resinosos existe há séculos na Finlândia, Suécia, Noruega e em 

França, enquanto em Espanha e Portugal, esta indústria só se desenvolveu a partir de meados do 

século XIX, sendo actualmente Portugal o principal produtor de produtos resinosos na Europa e o 

segundo a nível mundial, logo a seguir à China. 

A concepção de produtos como colofónia e suas modificações, essência de terebintina e seus 

derivados, enquadram-se neste sector. No Quadro 2.9 encontra-se a listagem das empresas 

estudadas do sector Resinosos e Derivados Florestais, e também todas as restantes empresas que 

transformam e valorizam produtos de silvicultura. 
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Quadro 2.9 – Empresas analisadas do sector Resinosos e Derivados Florestais . 

Empresa Classificação 

Cork Supply Portugal SA 

Corticeira Amorim 

Corticeira Rocap SA 

Euro-yser – Produtos Químicos, SA 

Fernando Oliveira, Lda. 

Granorte – Revestimentos de Cortiça, Lda. 

Lafitte Cork Portugal, Lda. 

Nares – Resinas Naturais 

PiedadeCork – Indústria de Cortiça, SA 

Relvas II – Rolhas de Champanhe, SA 

Robinson Indústria – Aglomerados de Cortiça, SA 

Socer Embalagens, SA 

Socori – Sociedade de Cortiças do Rio Meão, SA 

SuberCentro – Cortiças, Lda. 

Vinocor – Indústria Cortiça, Lda. 

média empresa 

grande empresa 

média empresa 

média empresa 

micro empresa 

grande empresa 

média empresa 

micro empresa 

média empresa 

média empresa 

pequena empresa 

média empresa 

grande empresa 

média empresa 

média empresa 

 

J. Tintas e Vernizes 

As tintas e vernizes ocupam um lugar proeminente na história cultural da humanidade. O fascínio 

pelas cores e pelo aspecto decorativo das tintas existe desde os tempos pré-históricos, como o 

testemunham as pinturas das cavernas, feitas com tintas à base de gordura animal e terras coradas 

ou pigmentos naturais, tais como o ocre. O rápido avanço tecnológico introduzido pela Revolução 

Industrial criou novos e vastos mercados para o sector das tintas e vernizes. 

As tintas desempenham um papel indispensável no mundo moderno e revestem virtualmente tudo o 

que usamos. Ao longo das décadas, as formulações das tintas tornaram-se cada vez mais complexas 

e hoje os revestimentos não só protegem e embelezam os substratos como também lhes conferem 

propriedades funcionais. 

As regulamentações ambientais, que se aplicam ao sector das Tintas e Vernizes, têm vindo a ficar 

cada vez mais restritas e a noção de conforto de utilização mais importante. Este sector tem vindo a 

sofrer uma evolução positiva na última década com expressão no contexto da indústria nacional. Isto 

deve-se essencialmente aos investimentos de vulto que se traduziram em ganhos tecnológicos e de 

produtividade de grande significado. 

De modo a consolidar as ilações anteriores foram estudadas as empresas referenciadas no Quadro 

2.10.  

Quadro 2.10 – Empresas analisadas do sector das Tintas e Vernizes. 

Empresa Classificação 

Anar – Fábrica de Tintas, SA 

Acetatus – Industrias Químicas 

Barbot – Indústria de Tintas, SA 

CIN – Corporação Industrial do Norte, SA 

Euronavy – Tintas Marítimas e Industriais, SA 

média empresa 

micro empresa 

média empresa 

grande empresa 

média empresa 
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Fábrica de Tintas 2000, Lda. 

Fábrica de Tintas TITAN LEME, SA 

Fábrica de Tintas Livercor 

Hempel, Lda. 

Ibercoat – Tintas em Pó, SA 

Kenitex Química, SA 

Lacose Sotinco 

Polibras – Abrasivos e Polimentos, SA 

Spies-Hecker Portugal 

Tintas Dyrup, SA 

Tintas Robbialac, SA 

Xiloquímica – Produtos para a Madeira 

média empresa 

média empresa 

pequena empresa 

média empresa 

pequena empresa 

média empresa 

média empresa 

pequena empresa 

pequena empresa 

média empresa 

grande empresa 

pequena empresa 

 

K. Tensioactivos, Sabões e Detergentes 

Este sector incide fundamentalmente nas indústrias de preparação de detergentes, apresentando 

estas, ao longo dos últimos anos, um crescimento da sua actividade empresarial. 

As áreas de investigação e desenvolvimento tecnológico das empresas assumem no sector dos 

Tensioactivos, Sabões e Detergentes um papel muito importante, face à crescente procura de 

produtos, destinados ao consumo directo.  

As empresas estudadas neste sector encontram-se enumeradas no Quadro 2.11. 

Quadro 2.11 – Empresas analisadas do sector dos Tensioactivos, Sabões e Detergentes. 

Empresa Classificação 

Biosabão – Fábrica de Detergentes, Lda. 

CBM – Indústria Produtos Higiene e Limpeza 

Copinor – Soc. Ind. Lixívias e Detergentes, Lda. 

Fábrica de Detergentes e Lixívias do Oeste 

Henkel Ibérica, SA 

Hiperquímica – Produtos Químicos Industriais, Lda. 

Inchemica – Ind. Química de Especialidades, Lda. 

Indústrias Lever Portuguesa 

Jodel – Produtos Químicos, SA 

Johnson‟s Wax de Portugal – Prod. Quím. Lda. 

Quimilongra – Especialidades Químicas, Lda. 

Reckitt Benckiser, Lda. 

Sociedade Portuguesa de Sabões 

Triquímica – Soluções Químicas e Ambientais, SA 

micro empresa 

micro empresa 

pequena empresa 

micro empresa 

média empresa 

micro empresa 

pequena empresa 

grande empresa 

média empresa 

pequena empresa 

micro empresa 

grande empresa 

micro empresa 

média empresa 

 

L. Colas, Adesivos e Mástiques 

As colas são utilizadas há milhares de anos para uma grande diversidade de aplicações. Até ao 

inicio deste século as principais matérias-primas utilizadas eram de origem animal ou vegetal, como o 

sangue de animais ou resinas naturais extraídas de folhas e troncos de algumas árvores. Com a 

evolução dos adesivos sintéticos, a cola natural deixou de ser utilizada na indústria. Actualmente, 

uma grande variedade de colas é produzida industrialmente a partir de substâncias sintéticas. 



 

19 

Este sector é constituído, essencialmente, por pequenas empresas. Existe todavia, um forte controlo 

do mercado por um reduzido número de unidades industriais. A concentração destas empresas é 

maioritariamente no norte do país, já que 70% das indústrias existentes estão localizadas nesta 

região, mantendo-se a predominância no distrito do Porto. 

No Quadro 2.12 encontram-se as empresas analisadas no sector das Colas, Adesivos e Mástiques. 

Quadro 2.12 – Empresas analisadas do sector das Colas, Adesivos e Mástiques. 

Empresa Classificação 

Cipade – Indústria e Invest. de Produtos Adesivos, SA 

Colquímica – Indústria Nacional de Colas, SA 

Diera – Fábrica de Revestimentos, Cola e Tintas, Lda. 

Facotil – Fábrica de Colas e Tintas, Lda. 

Isar-Rakoll Chemie Portuguesa, SA 

Lorcol – Indústria de Colas e Produtos Químicos, Lda. 

Marouço, SA 

Produtos Sarcol, SA 

Sonivar – Soc. Ind. De Calçado e seus Componentes, SA 

Sun Chemical Portugal – Tintas Gráficas, Unipessoal, Lda. 

pequena empresa 

média empresa 

média empresa 

média empresa 

média empresa 

pequena empresa 

média empresa 

média empresa 

média empresa 

média empresa 

 

M. Óleos Essenciais, Perfumes e Cosméticos 

O uso de produtos cosméticos está documentado desde a antiguidade e é reconhecido como 

fazendo parte de grande parte da evolução humana. Contudo, nunca como hoje houve tantos 

produtos à nossa disposição. Grande parte dos seus ingredientes são de origem sintética e muitos 

deles podem ter impactos significativos na nossa saúde (por si ou em interacção com outras 

substâncias químicas a que também estamos sujeitos). 

As empresas estudadas no sector dos Óleos Essenciais, Perfumes e Cosméticos encontram-se 

apresentadas no Quadro 2.13. 

Quadro 2.13 – Empresas analisadas do sector dos Óleos Essenciais, Perfumes e Cosméticos. 

Empresa Classificação 

Biocol – Laboratório Fármaco e Cosmético 

Colgate Palmolive, SA 

Gerofar – Indústria Farmo Cosmética, Lda. 

H. Klein, Lda. 

Laquibel – Lab. Cientifico Produtos Químicos, Lda. 

Lipoquimica – Produtos Químicos  

Marcelle Bouhon, Lda. 

MBB Teixeira, SA 

Socipole – Soc. Ind. Perf., Óleos e Limpezas, SA 

média empresa 

grande empresa 

micro empresa 

pequena empresa 

pequena empresa 

micro empresa 

pequena empresa 

pequena empresa 

micro empresa 
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N. Óleos e Gorduras não Alimentares 

Os óleos são matérias-primas importantes para um elevado número de indústrias, de tal modo que a 

sua procura tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Na indústria actual, a produção de 

óleos e gorduras não alimentares a partir da matéria-prima natural ainda é feita principalmente por 

destilação e/ou extracção com solventes, assim como a separação de compostos químicos 

aromáticos obtidos a partir desses óleos. Para o sector dos óleos e gorduras não alimentares foram 

consideradas as empresas referenciadas no Quadro 2.14. 

Quadro 2.14 – Empresas analisadas do sector dos Óleos e Gorduras não Alimentares. 

Empresa Classificação 

ArcoQuímica – Indústria Química, Lda. 

Sorgal – Sociedade de Óleos e Rações, SA 

micro empresa 

Grande empresa 

 

O. Produções químicas diversas 

Nesta categoria estão incluídas empresas cujos produtos não se enquadram em nenhum dos outros 

sectores. A produção de cimentos e os produtos derivados do tratamento do couro são alguns dos 

exemplos de empresas que se incluem neste sector.  No Quadro 2.15 encontram-se as empresas 

estudadas no sector de Produções Químicas Diversas. 

Quadro 2.15 – Empresas analisadas do sector de Produções Químicas Diversas. 

Empresa Classificação 

CH-Metal Lusitana – Soc. Tratamento de Superf. Metálicas 

Ciba – Especialidades Químicas, Lda. 

Cimianto – Soc. Portuguesa de Hidráulica, SA 

Cimpor 

Clariant – Químicos, Lda. 

Curtumes Aveneda, Lda. 

Curtumes Boaventura, Lda. 

Curtumes Fabrício, Lda. 

Curtumes Ibéria, Lda. 

F. Lima, SA 

Farcimar – Fáb. de Artefactos de Cimentos de Arouca, Lda. 

Fibope Portuguesa – Filmes Biorientados, Lda. 

Lusical – Companhia Lusitana de Cal, SA 

Megasa – Siderurgia Nacional 

Secil 

Sika Indústria Química, SA 

Sociedade Portuguesa Cavan 

Somincor – Soc. Mineira de Neves Corvo, SA 

Tabaqueira, SA 

Tecnobet – Fabrico de Ligantes e Misturas Betuminosas, SA 

pequena empresa 

média empresa 

média empresa 

grande empresa 

média empresa 

pequena empresa 

média empresa 

pequena empresa 

média empresa 

média empresa 

média empresa 

média empresa 

média empresa 

média empresa 

grande empresa 

média empresa 

grande empresa 

grande empresa 

grande empresa 

média empresa 
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P. Refinação de Petróleos \ Biocombustíveis  

Este sector é dedicado às empresas cuja produção se baseia na obtenção de misturas selectivas de 

hidrocarbonetos a partir do petróleo bruto, através de separações físicas, conversões e tratamentos 

químicos, bem como às que se dedicam à produção de biocombustíveis. 

Sendo a principal fonte de energia do planeta, uma riqueza distribuída de forma não igual entre os 

países e um recurso não-renovável, o petróleo tornou-se a mais importante substância negociada 

entre países e corporações, e tem sido, a partir do século XX, um factor político importante e 

causador de crises entre governos, levando explícita ou, na maior parte dos casos, implicitamente a 

guerras e outros conflitos graves. 

Portugal importa quase 85% da energia que consome, com forte predominância da componente 

petrolífera (mais de 60%). Recentemente, tem-se verificado uma nova escalada dos preços do 

petróleo, com valores do barril até há pouco tempo inimagináveis que são originados pela conjuntura 

internacional e pela instabilidade nas principais regiões produtoras e, essencialmente, pelo aumento 

exponencial da procura por países anteriormente pouco consumidores, como a China e a Índia. Face 

a esta perspectiva começa a desenvolver-se um novo mercado de energias alternativas, como é o 

caso dos biocombustíveis. 

Falar da produção de biocombustíveis em Portugal já não é algo apenas no campo do futuro. Bem 

pelo contrário, há uma grande preocupação em entrar no sector e contribuir para a redução líquida 

das emissões de dióxido de carbono para a atmosfera, e como consequência para a diminuição do 

efeito de estufa. 

Inclui-se no Quadro 2.16 a única empresa proprietária da refinaria em actividade em Portugal, 

empresa essa que ainda inclui uma parcela de capital estatal, pertencendo todavia a maioria do 

respectivo capital a accionistas privados, e algumas empresas que se dedicam à produção de 

biocombustíveis.  

Quadro 2.16 – Empresa analisada do sector de Refinação de Petróleos \ Biocombustíveis  

Empresa Classificação 

Biovegetal – Combustíveis Biológicos e Vegetais SA 

Fábrica Torrejana de Biocombustiveis 

Iberol – Sociedade Ibérica de Oleaginosas, SA 

Petrogal SA  

SBN – Soc. Biocombustíveis do Norte, Lda. 

pequena empresa 

pequena empresa 

grande empresa 

grande empresa 

pequena empresa 

  

Q. Indústria de Celulose e Papel 

Nesta indústria, os processos químicos são utilizados para separar os constituintes da celulose e da 

lenhina, e no tratamento final das pastas de papel e também na adição de diversos aditivos e 

constituintes químicos na preparação do papel.  

É o sector mais importante da fileira florestal e aquele que mais apelo faz aos processos químicos, 

tendo apresentado uma contínua capacidade de crescimento mundial, com o consumo de papel 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
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triplicando nos últimos trinta anos e estando previsto duplicar novamente até ao fim da primeira 

década do terceiro milénio. Está colocada, mundialmente, entre as dez primeiras indústrias de 

transformação, representando 2,5% da produção industrial e mais de 3% do comércio mundial [1]. 

Para o sector da Indústria de Celulose e Papel foram consideradas as empresas citadas no Quadro 

2.17. 

Quadro 2.17 – Empresas analisadas do sector da Indústria de Celulose e Papel. 

Empresa Classificação 

Ambar – Ideias no Papel, SA grande empresa 
Celbi – Celulose Beira Industrial grande empresa 
Celtejo – Celulose do Tejo média empresa 
Celulose do Caima, SA média empresa 
CPK – Comp. Produtora de Papel Kraftsack, SA média empresa 
Fábrica da Boucinha – Transf. Papel e Prod. Alim. média empresa 
Fábrica de Papel do Ave média empresa 
H. B. Fuller Portugal, Produtos Químicos SA média empresa 
Igcar Portuguesa grande empresa 
J. Rosário – Materiais de Embalagem, Lda. média empresa 
Papeleira Portuguesa, SA média empresa 
Portucel, SA grande empresa 
Prado Karton – Companhia do Cartão, SA média empresa 
Renova, SA grande empresa 
Soporcel, SA grande empresa 
Unor – Embalagens, SA média empresa 

 

R. Indústrias do Ambiente  

Neste grupo, têm preponderância as empresas que se dedicam ao tratamento de efluentes líquidos 

e gasosos, e também de resíduos sólidos e de águas. Estão também inseridas as empresas que se 

dedicam à reciclagem de materiais diversos. 

A indústria química consome muita energia e é responsável pela produção de grandes quantidades 

de gases nocivos e de desperdícios perigosos, pelo que se confronta com um enorme desafio 

ambiental. Por esta razão, cada vez mais são criadas rigorosas leis, directivas e regulações, bem 

como rígidos planos nacionais que visam superar os problemas existentes. Para além das enormes 

quantidades de desperdícios enviados para o ar e para a água, os resíduos provenientes de algumas 

actividades humanas levantam grandes preocupações no que concerne ao seu impacto na saúde, 

pois suspeita-se que causam variadas doenças, desde alergias a cancros, bem como provocam 

esterilidade e anomalias congénitas. Assim, esta indústria tem de conciliar as necessidades de 

poupança de recursos, com a qualidade e a segurança ambiental, assegurando, ainda, um 

desenvolvimento sustentável. Entre as principais prioridades dos produtores do sector destacam-se a 

melhoria do tratamento dos efluentes e dos desperdícios, a recuperação e valorização dos resíduos, 

a diminuição do peso das embalagens, a poupança de energia e a redução da poluição olfactiva. 

No Quadro 2.18 encontra-se a listagem das empresas estudas na categoria do Ambiente. 
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Quadro 2.18 – Empresas analisadas do sector da Indústria do Ambiente. 

Empresa Classificação 

AC + Coger – Soc. Portuguesa de Cogeração, Lda. pequena empresa 
Águas de Portugal média empresa 
Auto Vila – Reciclagem de Resíduos Industriais, SA média empresa 
Ecometais – Soc. de Tratamento e Reciclagem, SA pequena empresa 
Lipor média empresa 
Recipneu – Empresa Nacional de Reciclagem de Pneus, Lda. micro empresa 
Resin – Resíduos Industriais, SA grande empresa 
Space Eco – Combustíveis, Gestão de Resíduos, Lda. micro empresa 
ValorLis – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos SA pequena empresa 
ValorSul grande empresa 

 

S. Indústrias Alimentares  

Nela se incluem todas as empresas que utilizam processos químicos na concepção dos produtos 

alimentares. Esta indústria abrange também a indústria das bebidas, onde têm preponderância as 

empresas que se dedicam ao fabrico da cerveja. 

A indústria alimentar continua a ocupar um espaço importante na economia portuguesa. A sua 

importância decorre não apenas do seu peso económico, mas também da sensibilidade do produto 

final, uma vez que produz o que diariamente ingerimos. Esta característica torna-nos, a todos nós 

especialmente sensíveis à segurança do alimento, pelo que o problema de segurança alimentar e da 

confiança do consumidor é actualmente uma das maiores preocupações da indústria. 

Actualmente a indústria agro-alimentar representa 16% do total da indústria portuguesa. Trata-se de 

uma indústria com grande dispersão e pulverização das suas empresas onde, todavia, a maioria da 

sua produção está concentrada num reduzido número de unidades. As empresas com menos de 10 

trabalhadores representavam, em 1998, 75% do número total, mas apenas 8% do seu volume de 

negócio. 

No sector da Indústria Alimentar foram analisadas as empresas indicadas no Quadro 2.19. 

Quadro 2.19 – Empresas analisadas do sector da Indústria Alimentar. 

Empresa Classificação 

Bonduelle Portugal – AgroIndústria, SA média empresa 

Cerealis – Produtos Alimentares, SA grande empresa 

Compal, SA grande empresa 

Copam – Soc. Port. de Amidos, SA média empresa 

DAI – Desenvolvimento Agro – Industrial, SA média empresa 

Danone Portugal grande empresa 

Frulact, SA média empresa 

Gist – Brocades, SA média empresa 

Indulac – Indústrias Lácteas pequena empresa 

Laboratórios Delta, Lda. média empresa 

Lactogal – Produtos Alimentares, SA grande empresa 

Maçarico, SA  média empresa 

Nestlé Portugal grande empresa 

Rações Veríssimo, Lda. média empresa 

Raporal – Rações de Portugal grande empresa 
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RAR – Refinarias de Açúcar Reunidos, SA grande empresa 

Saprogal Portugal grande empresa 

SCC – Sociedade Central de Cervejas, SA grande empresa 

Sicasal – Ind. e Com. de Carnes, SA grande empresa 

Tagol – Comp. Port. de Oleaginosas do Tejo grande empresa 

Tate & Lyle Açúcares Portugal grande empresa 

Unicer grande empresa 

ValOuro SA – Rações grande empresa 

ValPor – Indústria de Produto para Alimentação Animal pequena empresa 

 

T. Indústria do Vidro  

Utilizado permanentemente desde os tempos do antigo Egipto, o vidro é ainda hoje um material 

muito valorizado. Como princípio, é relativamente fácil de produzir: basta simplesmente utilizar o calor 

para derreter uma mistura de areia e carbonato de sódio, sendo posteriormente moldado ou soprado 

em massa. Actualmente, o vidro constitui um produto sofisticado, exigindo tecnologia moderna e 

avançada para garantir uma produção cada vez mais rápida e mais barata. 

A indústria do vidro em Portugal teve origem, sobretudo, na zona da Marinha Grande. Aqui foi 

possível reunir as condições ideais para a produção do vidro devido à abundância de matéria-prima 

(a areia das praias) e de combustível (que era então a madeira do Pinhal). 

As indústrias portuguesas do vidro situam-se preferencialmente no litoral, devido a proximidade das 

matérias-primas, dos grandes mercados de importação e da maior facilidade de exportação de 

produtos. Nas últimas décadas, o sector do vidro nacional tem sofrido grande desenvolvimento e a 

sua adaptação ao mundo globalizado torna-o um grande concorrente em relação a outros pólos 

mundiais. 

Para o estudo do sector da Indústria do Vidro foram estudadas as empresas descritas no Quadro 

2.20. 

Quadro 2.20 – Empresas analisadas do sector da Indústria do Vidro. 

Empresa Classificação 

BA – Fábrica Vidros Barbosa e Almeida, SA grande empresa 
Covipor – Companhia Vidreira do Porto média empresa 
Crisal – Cristalaria Automática, SA grande empresa 
GalloVidro SA grande empresa 
Saint-Gobain Glass Portugal, Vidro Plano SA grande empresa 
Santos Barosa – Vidros, SA grande empresa 
Sotancro – Estratificados da Fibras de Vidro, SA grande empresa 
Vidropol – Estratificados de Fibra de Vidro, SA média empresa 
Vista Alegre, SA grande empresa 
VitroChaves – Industria do Vidro, SA média empresa 

 

U. Indústria Cerâmica  

A indústria cerâmica é responsável pela fabricação de pisos, azulejos e revestimentos de larga 

aplicação na construção civil, bem como pela fabricação de tijolos, lajes, telhas, entre outros. É 

também responsável pela fabricação de componentes de alta resistência ao calor e de grande 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Piso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Azulejo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A2mica_de_revestimento
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resistência à compressão. Actualmente a cerâmica é objecto de intensa pesquisa tendo em vista o 

aproveitamento de várias das suas propriedades físicas e químicas. 

A cerâmica, tal como outros ramos tradicionais da indústria transformadora, debate-se ainda hoje 

com o impacto provocado pela crescente abertura internacional da economia portuguesa e da 

globalização dos mercados, que a integração europeia acelerou.  

Para análise do desenvolvimento industrial do sector cerâmico em Portugal foram consideradas as 

empresas listadas no Quadro 2.21. 

Quadro 2.21 – Empresas analisadas do sector da Indústria Cerâmica. 

Empresa Classificação 

Abrigada – Companhia Nacional de Refractários, SA média empresa 
Aleluia Cerâmicas grande empresa 
Cerâmica do Boialvo, Lda. pequena empresa 
Cerâmica do Sotelha, SA média empresa 
Cerâmica do Vale do Gandara, SA média empresa 
Cerâmica F. Santiago pequena empresa 
Cerutil – Cerâmicas Utilitárias, SA média empresa 
Cerpol – Empresa Cerâmica de Portugal, SA pequena empresa 
Cifial – Indústria Cerâmica, SA grande empresa 
Cinca – Companhia Industrial de Cerâmica, SA grande empresa 
Dominó – Indústrias Cerâmicas, Lda. grande empresa 
Empresa Cerâmica Cervar SA pequena empresa 
Esmalglass (Portugal) – Produtos Cerâmicos, SA pequena empresa 
Fábrica Cerâmica de Valadares, SA grande empresa 
Grés Panaria Portugal, SA grande empresa 
Grestejo – Indústrias Cerâmicas, SA média empresa 
Grestel – Produtos Cerâmicos, SA média empresa 
J. Coelho da Silva, SA média empresa 
Labicer – Laboratório Industrial Cerâmicos, SA média empresa 
LusoCeram- Empreendimentos Cerâmicos, SA grande empresa 
Novagrés – Indústria Cerâmica, SA média empresa 
Pavigrés – Cerâmicas, SA grande empresa 
Poceram – Produtos Cerâmicos, SA média empresa 
Porcel – Indústria Portuguesa de Porcelanas, SA média empresa 
Porcelanas de Portugal, SA média empresa 
Recer – Indústria de Revestimentos Cerâmicos, SA grande empresa 
Revigrés – Indústria de Revestimentos de Grés, Lda. grande empresa 
Roca – Cerâmica e Comércio, SA grande empresa 
SPAL – Sociedade de Porcelana de Alcobaça grande empresa 

 

V. Biotecnologia 

Neste sector estão incluídas as empresas que centram a sua actividade na utilização de tecnologias 

biológicas para a produção de diversos produtos, nomeadamente alimentos e biocombustíveis. 

Essa produção tem, assim, um cariz específico: recorre a seres vivos ou aos seus componentes ou 

aos seus mecanismos próprios, como parte integrante do processo de produção. Para que tal seja 

possível, são necessários os conhecimentos fundamentais da biologia associados aos da 

Engenharia, para que se encontrem as estratégias mais adequadas à obtenção do produto que se 

pretende. A biotecnologia é assim uma actividade de base científica e tecnológica que requer um 

conhecimento detalhado dos mecanismos biológicos que se pretendem utilizar, e a integração de 
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processos de engenharia de forma a optimizar e a sustentar o processo. Esta actividade tem no 

entanto um enquadramento económico inquestionável: se a obtenção do produto ou serviço não for 

economicamente rentável, não existem empresas industriais de  biotecnologia, porque não existirá 

produção pela qual o mercado esteja disposto a pagar o preço requerido. 

O sector da Biotecnologia apresenta-se assim como um dos sectores tecnológicos emergentes no 

panorama nacional. As empresas que foram consideradas para esta investigação encontram-se 

referenciadas no Quadro 2.22. 

Quadro 2.22 – Empresas analisadas do sector da Biotecnologia 

Empresa Classificação 

Bioalvo – Serviços e Investigação em Biotecnologia, SA micro empresa 
Biotecnol – Serviços e Desenvolvimento, Lda. pequena empresa 
Necton – Comp. Port. de Culturas Marinhas, Lda. pequena empresa 
Proenol – Indústria Biotecnológica, Lda. pequena empresa 

 

II. 2 – Apoios e Incentivos Públicos ao I+DT Empresarial 

As políticas de I+DT, inovação e empreendorismo têm, nas últimas décadas, estado associadas a 

programas específicos no âmbito dos quadros comunitários de apoio. Apesar dos indicadores 

positivos reflectidos no Terceiro Inquérito Comunitário à Inovação [28], as empresas portuguesas 

mantêm contínuos défices no plano das capacidades de inovação tecnológica. A diminuta 

competência a nível organizacional na área de I+DT dentro da maioria das empresas, reflexo das 

limitações a nível de formação profissional dos variados agentes, constituem barreiras à inovação e 

ao desenvolvimento. 

Para promover os investimentos em desenvolvimentos tecnológicos conducentes a novos processos 

e produtos no âmbito das empresas, foram estabelecidas politicas de incentivo e apoio ao I+DT 

empresarial. As políticas de ciência, definidas no âmbito dos diversos Quadros Comunitários de 

Apoios (Quadro Comunitário de Apoio II relativo ao período 1994/1999 e Quadro Comunitário de 

Apoio III relativo ao período 2000/2006), através do Programa Operacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação [POCTI], serviram de base à dinamização e promoção dos investimentos em I+DT em 

Portugal. Os objectivos desta política foram os de (1) ultrapassar o atraso científico e reforçar as 

instituições científicas existentes em Portugal; (2) melhorar a qualidade e promover a expansão do 

sistema científico e tecnológico para o exterior; (3) reforçar a inovação e a dinâmica de inovação 

tecnológica nas empresas e (4) desenvolver uma cultura científica e tecnológica. 

Em termos específicos de política empresarial, no âmbito de I+DT, o instrumento principal no âmbito 

do QCAIII assentou no Programa de Incentivos à Modernização da Economia (PRIME). Este 

programa, sob a égide da Agência da Inovação, teve 3 propósitos fundamentais [34]: 

- Promoção de novas áreas de desenvolvimento 

- Reforço da actividade das empresas 

- Melhoria da actividade empresarial, através de estímulos à I+DT, inovação e empreendorismo. 



 

27 

Através deste programa foram criados diversos incentivos de estímulo e apoio à actividade de I+DT 

empresarial. Nos próximos parágrafos proceder-se-á à identificação e breve descrição de alguns 

destes incentivos, que serviram de base à actuação das empresas portuguesas durante grande parte 

do período abrangido por esta dissertação. 

SIME  

O SIME – Sistema de Incentivos à Modernização Empresarial – foi uma linha de incentivos do 

Programa Operacional da Economia, que pretendeu apoiar projectos de I+DT (Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico) conducentes ao reforço da produtividade, competitividade e inserção 

no mercado global das empresas nacionais. Foi criado pela Portaria n.º 687/2000, de 31 de Agosto, e 

apoiava essencialmente projectos de investimento de dimensão total superior a 150 mil euros. 

Pretendeu estimular a criação de novos produtos, processos ou sistemas, e a introdução de 

melhorias significativas em produtos, processos ou sistemas existentes, por parte das empresas que 

a ele recorressem. 

 Para este programa de incentivos os principais objectivos passavam por promover junto das 

empresas abordagens integradas de investimentos que se inserissem na estratégia de 

desenvolvimento e de reforço da competitividade do sector e, ainda, estimulassem a intervenção em 

factores estratégicos não directamente produtivos, designadamente nas áreas da internacionalização, 

qualidade e ambiente, energia e qualificação de recursos humanos.  

A taxa base do incentivo a atribuir era de 25% e de 30%, em função do tipo de despesas elegível. 

Poderia ser acrescida de uma majoração até 5%, nomeadamente no caso de projectos prioritários ou 

de projectos que assegurassem a criação líquida de postos de trabalho ou fossem promovidos por 

jovens empresários. A taxa de incentivo global por projecto não poderia, no entanto, ultrapassar os 

50% no caso de projectos promovidos por PME, ou 45% nos restantes casos.  

IDEIA  

O Programa IDEIA - Apoio à Investigação e Desenvolvimento Empresarial Aplicado - constituiu uma 

experiência inovadora em termos de colaboração entre duas Intervenções Operacionais do terceiro 

Quadro Comunitário de Apoio, o POE - Programa Operacional da Economia e o POCTI - Programa 

Operacional Ciência Tecnologia Inovação. A criação deste programa, pela Portaria n.º 16/2003, de 9 

de Janeiro, pretendeu estimular o aparecimento de projectos de investigação e desenvolvimento 

tecnológico, quer através de acções de investigação industrial, potenciando o desenvolvimento de 

novas tecnologias e a obtenção de novas competências, quer de investigação pré-concorrencial, 

nomeadamente de transferência de tecnologia.  

Os projectos a apoiar inseriam-se em actividades de investigação e desenvolvimento tecnológico 

visando, não só a expansão sustentada das capacidades de inovação, através do estímulo à 

cooperação, envolvendo empresas e entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional 

(SCTN), associadas mediante um contrato de consórcio, mas também a criação de novos produtos, 

processos ou serviços nomeadamente pela valorização dos resultados e transferência de tecnologia 

das entidades do SCTN para o sector produtivo. A gestão do programa IDEIA implicava, conforme 
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regulamentado, que a tramitação dos respectivos apoios resultaria de uma articulação entre os 

diversos intervenientes. 

 

Figura 2.1 – Estrutura organizacional do Programa IDEIA 

Para os projectos cujo incentivo não ultrapassasse os 100.000 euros era atribuído um incentivo não 

reembolsável. Para projectos de maior dimensão, o incentivo seria concedido com uma componente 

de reembolso e uma componente não reembolsável. A taxa máxima de incentivo por projecto não 

poderia ultrapassar 75% das despesas elegíveis em projectos de "investigação industrial" e 50% das 

despesas elegíveis em projectos de "investigação pré-concorrencial", mas o financiamento total 

poderia ser superior, considerando a componente de empréstimo reembolsável. 

A entidade responsável pela gestão do Programa IDEIA era a Agência de Inovação [47], à qual 

competia a articulação entre o Programa de Incentivos à Modernização da Economia (PRIME) e o 

Programa Operacional da Ciência, Tecnologia, Inovação (POCTI). 

NITEC 

Os Núcleos de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico – NITEC – criados pela Portaria n.º 

441/2003, de 28 de Maio, são essencialmente “pessoas” qualificadas com a experiência adequada 

que formam uma comunidade que promove a inovação tecnológica com vista à competitividade 

dentro da empresa, procurando incessantemente relações de complementaridade e interdependência 

com outras áreas funcionais da mesma empresa e com entidades externas. Este programa visou criar 

nas empresas interessadas, equipas com um máximo de 3 elementos dedicadas unicamente ao 

desenvolvimento de competências tecnológicas. Esta equipa devia basear a sua actividade num 

plano de actividades estruturado em projectos de I+DT, com uma duração máxima de 2 anos, e 

deveria conduzir a novos produtos, processos e/ou sistemas, ou à introdução de melhorias 

significativas nos produtos, processos e ou sistemas existentes, com incorporação tecnológica 

efectiva. 

Este programa foi inicialmente concebido para incentivar a criação de núcleos de I+DT no sector 

empresarial. Os objectivos a alcançar com este programa assentaram na criação de competências 

internas de I+DT nas empresas, bem como no estimular de apetências para prosseguir essas 

valências, e visava premiar o esforço dispendido pelas empresas, quer ao nível da concepção quer 

ao nível da execução desses núcleos, permitindo uma afirmação efectiva das empresas, tanto a nível 

nacional como internacional, através da disponibilização de soluções e oferta de produtos 

tecnologicamente inovadores. 

Os principais beneficiários deste programa foram empresas de qualquer natureza e sob qualquer 

forma jurídica. O apoio assumia a forma de incentivo não reembolsável, sendo a taxa base 30% das 

http://www.adi.pt/
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despesas elegíveis. O montante total do incentivo a conceder não poderia, no entanto, exceder os 

200.000 euros e a taxa base acrescida das majorações definidas não poderia ultrapassar 50% das 

despesas elegíveis. 

SIUPI 

O programa SIUPI - Sistema de Incentivos à Utilização da Propriedade Industrial - pretendeu apoiar 

projectos que visassem a protecção e aplicação da inovação e da criatividade, utilizando os 

mecanismos previstos no Sistema da Propriedade Industrial. Este programa foi regulado pela Portaria 

n.º 262/2005, de 17 de Março, e enquadrou-se no Programa de Incentivos à Modernização da 

Economia (PRIME). Pretendeu ser um instrumento ao serviço das entidades que recorrem ao 

Sistema da Propriedade Industrial (SPI), bem como, no caso da Industria Farmacêutica, às AIM 

(Autorizações de Introdução no Mercado) de Medicamentos, para reforço e sustentação da sua 

competitividade.  

Este sistema de incentivos visava actuar sobre o insuficiente recurso à protecção conferida pelo 

Sistema de Propriedade Industrial por parte das empresas, dos empreendedores, dos inventores e 

demais investigadores portugueses, essencial para o desenvolvimento das actividades criativas e 

inventivas e da inovação. Os principais objectivos assentavam no estímulo da capacidade inventiva, 

criatividade e inovação, associados à inovação tecnológica, permitindo desta forma aumentar, 

estimular e reforçar a competitividade nacional.  

Este programa assentava em incentivos não reembolsáveis, não podendo ultrapassar, no seu 

conjunto, 100.000 euros num período de três anos contados a partir da data de aprovação do 

primeiro incentivo. 

DEMTEC  

O projecto DEMTEC - Projectos Demonstradores - visou financiar a realização e aplicação de 

projectos-piloto ou de demonstração relativa a produtos, processos e sistemas inovadores. Os 

projectos concebidos pelas empresas em causa deveriam contemplar a primeira aplicação de uma 

nova tecnologia no desenvolvimento de uma actividade económica, em território nacional, com 

perspectivas de viabilidade técnico-económica e obrigatoriedade de demonstração em situação real. 

Num contexto globalizado pretendia a difusão do conhecimento relativo a tecnologias 

insuficientemente aplicadas a nível nacional, integradas em produtos, processos e/ou sistemas que 

se revelassem inovadores. 

A Portaria n.º 436/2003, de 27 de Maio, criou e regulamentou a atribuição de incentivos ao abrigo 

deste projecto, pretendendo-se com este atingir a validação industrial do conhecimento, associado a 

novas tecnologias, susceptíveis de serem aplicadas a nível nacional em produtos, processos e/ou 

sistemas. Outro dos objectivos centrais prendeu-se com a demonstração das vantagens económicas 

da divulgação da nova tecnologia. 

O apoio assumia a forma de incentivo não reembolsável e consoante o investimento fosse efectuado 

por empresas ou por entidades públicas e privadas sem fins lucrativos a taxa de incentivo era, 
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respectivamente, 30% e 75%, sendo as despesas realizadas com acções públicas de demonstração 

comparticipadas a 100%.  

NEST  

A implementação do Programa NEST – Novas Empresas de Suporte Tecnológico –- criado pela 

Portaria n.º 1518/2002, de 19 de Dezembro, assentava num conceito inovador, uma vez que o seu 

desenvolvimento centrava-se num projecto que eventualmente não foi implementado por falta de 

financiamento. Este programa foi concebido de modo a que o empresário apenas necessitasse de 

disponibilizar 5% do capital inicial, o que diverge dos apoios analisados até ao momento uma vez que 

o objectivo central era o de apoiar o desenvolvimento empresarial nascente e não somente a 

obtenção de resultados típicos da fase imediatamente anterior de investigação industrial ou pré-

concorrencial. 

O programa NEST visava a promoção do empreendorismo de base tecnológica, a criação e 

fortalecimento de uma rede de capital com aptidão para o investimento em empresas de suporte 

tecnológico, e a facilitação do diálogo com as entidades especializadas de capital de risco. Eram 

privilegiados projectos que já possuíssem um plano de negócio estruturado e que tivessem sido 

objecto de análise por uma entidade especializada de capital de risco. 

A atribuição do subsídio permitiria que 95% do capital social da empresa fosse garantido pelo 

Estado, através da subscrição de acções por uma Sociedade de Capital de Risco.  

Eram susceptíveis de apoio os projectos baseados em I+DT, que visassem a concepção, 

desenvolvimento e produção de novos produtos, serviços, processos ou sistemas produtivos. Os 

objectivos do NEST foram assim, os de apoiar e estimular a criação, instalação, dinamização, 

arranque e sustentação de empresas de suporte tecnológico, sob a forma de Sociedade Anónima. 

As empresas que viessem a obter o estatuto NEST poderiam qualificar-se automaticamente para 

outros programas (IDEIA, SIUPI, Inserção de Mestres e Doutores, entre outros), desde que 

preenchessem os respectivos critérios de elegibilidade. 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

A formação profissional é um dos principais recursos utilizados com expectativas inscritas num 

grande leque de factores, que vão desde o desenvolvimento de competências técnicas, de 

comunicação e de liderança, à aquisição de competências nas variáveis dinâmicas de 

competitividade das empresas, como sendo nomeadamente a produtividade, flexibilidade, qualidade.  

O incentivo Formação Profissional pretendeu apoiar e fomentar a qualificação dos recursos 

humanos, com vista a reforçar a produtividade e a competitividade empresarial, a incrementar 

potenciais desenvolvimentos nas empresas, bem como à sua participação no mercado global. 

Os principais beneficiários foram as empresas, os agentes da envolvente empresarial e as escolas 

tecnológicas, envolvendo os sectores da indústria, construção, comércio, turismo, serviços, 

transportes e energia. 
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O financiamento público a conceder assumiria, neste projecto de formação profissional, a forma de 

incentivo não reembolsável. 

REDES DE COMPETÊNCIAS 

O âmbito deste programa assenta na criação de projectos em consórcio que integrem empresas, 

centros de investigação e centros tecnológicos, universidades, politécnicos e demais instituições de 

ensino superior, organismos públicos e associações empresariais ou sectoriais, visando criar redes e 

definir novos paradigmas de excelência. Permite simultaneamente o estabelecimento de clusters de 

inovação, de conhecimento intensivo, contribuindo para o desenvolvimento do tecido económico e 

social de uma região e/ou sector.  

Esta conjugação de factores permite uma colaboração estreita entre os empresários e as unidades 

de investigação científica, de forma a promover novos e melhores produtos e a utilização das novas 

tecnologias, potenciando as actividades económicas mais competitivas. 

A Rede de Competências traduz-se assim num conjunto de agentes do sistema de inovação, que 

reúnem competências e conhecimentos específicos, no sentido de beneficiarem a indução de redes 

de cooperação, por um lado, e os actores das mesmas, por outro. 

 

Figura 2.2 – Estrutura organizacional do Programa Redes de Competências 

Pretende-se ainda influenciar os currículos dos estabelecimentos de ensino, no sentido da 

preparação de recursos humanos nos domínios de excelência regional/sectorial e necessidades do 

País 

Os potenciais cooperantes são as pequenas e médias empresas dos sectores do comércio, 

construção, indústria e serviços. 

ICPME 

O Programa Operacional de Iniciativa Comunitária Pequenas e Médias Empresas (ICPME) foi criado 

através do Decreto-Lei nº 172/97, de 16 de Julho, tendo por objectivo reforçar a posição concorrencial 

das PME no quadro da União Europeia através do estímulo à utilização de factores de 

competitividade não directamente produtivos. 

Constituiu um sistema de incentivos que visava aumentar a competitividade das pequenas e médias 

empresas, com especial enfoque nas de menor dimensão, através do investimento em factores de 

competitividade que permitissem à empresa melhorar significativamente a sua competitividade. Estes 
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investimentos visavam melhorar de forma significativa a performance da empresa face à 

concorrência, ou seja, torná-la mais competitiva no mercado em que actuasse ou pretendesse actuar. 

Porém, o sucesso desta orientação dependeria sempre da capacidade das empresas em construir as 

competências adequadas a novos desafios do ambiente concorrencial. É neste quadro que se inseria 

o necessário esforço de valorização das pessoas que sustentavam a empresa, incluindo os 

responsáveis pela sua gestão. 

Os incentivos a conceder seriam na forma de subsídio a fundo perdido, de 50% ou 70%, ao 

investimento elegível não directamente produtivo, e de bonificação dos juros em 100% (empréstimo 

bancário ou locação financeira), no caso de investimento elegível directamente produtivo. Caso os 

projectos incluíssem a possibilidade de formação profissional poderia haver majoração do incentivo 

em 15%. Se fossem empresas aderentes a contratos sectoriais de adaptação ambiental poderia 

haver majoração do incentivo em 10%.  

I&D EM CONSÓRCIO  

Os projectos a apoiar no âmbito do programa I&D em Consórcio inseriam-se em actividades de 

investigação científica e desenvolvimento tecnológico, envolvendo empresas e instituições de I+DT 

associadas mediante um contrato de consórcio.  

Este programa visava o desenvolvimento e a concepção de novas tecnologias, fomentando a 

participação de consórcios nacionais em acções concertadas de investigação e desenvolvimento 

tecnológico internacional. 

 As acções contempladas nos projectos destinavam-se a incentivar a inovação tecnológica por parte 

das empresas, a criação de laços de cooperação com as instituições de I+DT e o fortalecimento, de 

forma crescente, das suas próprias capacidades internas, sendo o incentivo não reembolsável até 

1.000.000 euros. 

PROJECTOS MOBILIZADORES 

O Decreto-Lei n.º 70-B/2000, de 5 de Maio, aprovou um enquadramento legal de referência para a 

criação de apoio a projectos que contribuíssem para a revitalização do tecido económico através de 

projectos mobilizadores para o desenvolvimento tecnológico. 

Estavam abrangidos por este incentivo todos os projectos que visassem a criação de um novo 

produto, processo ou sistema com alto conteúdo de inovação tecnológica, que fossem indutores de 

impactes multissectoriais e apresentassem a possibilidade de desagregação em múltiplos projectos 

parciais de natureza empresarial, aglutinando diversas capacidades complementares. 

Dada a natureza e o alcance destes projectos, a sua concretização deveria necessariamente 

envolver um esforço conjunto e concertado de empresas e de entidades do Sistema Científico e 

Tecnológico Nacional. 

O incentivo a conceder revestiria a forma de incentivo não reembolsável. A taxa base de incentivo 

poderia ser acrescida de uma majoração relativa à desconcentração territorial de 5%, a atribuir às 

PME localizadas fora da região de Lisboa e Vale do Tejo. 



 

33 

PROGRAMA DE INSERÇÃO DE MESTRES E DOUTORES NAS EMPRESAS 

Potenciar o desenvolvimento tecnológico e a competitividade empresarial foram os principais 

pressupostos para a criação deste programa, que visava apoiar a inserção de recursos humanos 

altamente qualificados, mestres e doutores, nas empresas. A inserção destes profissionais permite 

que estes exerçam funções que exigem autonomia e capacidade de investigação e de 

desenvolvimento, com o objectivo de promover internamente a inovação tecnológica e aumentar a 

competitividade das empresas. 

 A medida de apoio à inserção de Mestres e Doutores permitirá também às empresas aceder a 

conhecimentos avançados, fundamentais para a consolidação da sua competitividade. 

Este programa operacional foi comparticipado por fundos comunitários e por fundos nacionais, 

através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia [35]. Esta comparticiparia nos custos das 

retribuições suportadas pelas empresas, incluindo os subsídios de férias e de Natal, por um período 

máximo de três anos. 

SIFIDE 

A capacidade de investigação e desenvolvimento das empresas apresenta-se como um factor 

decisivo não só da sua própria afirmação enquanto estruturas competitivas, como da produtividade e 

do crescimento económico a longo prazo. 

Foi neste contexto que em 1997 foi instituído pelo Decreto-Lei n.º 292/97, de 22 de Outubro, um 

crédito fiscal para investimento em I+DT, o SIFIDE - Sistema de Incentivos Fiscais à I+DT 

Empresarial - sendo que, a partir de então, Portugal deixou de ser um dos poucos países da OCDE a 

não dispor de um instrumento fiscal específico de apoio à I+DT, minorando-se, consequentemente, a 

situação desfavorável em que se encontrava em termos de captação de investimento qualificado. 

Fundamentalmente este programa não é mais que um sistema de incentivos fiscais que permite às 

empresas deduzirem as despesas de I+DT nos impostos a pagar em sede de IRC. 

Trata-se de um apoio fiscal às empresas que pretendam investir na aquisição de novos 

conhecimentos científicos ou técnicos, ou na exploração de resultados de trabalhos de investigação 

com vista à sua aplicação na descoberta ou melhoria de matérias-primas, produtos, serviços ou 

processos de fabrico. 

Constitui assim um elemento fiável no plano de financiamento da empresa, permitindo-lhe recuperar 

até 70% do custo total anual dos investimentos em I+DT. 

BDE 

O programa BDE - Bolsas de Doutoramento em Empresas - consiste na atribuição de bolsas de 

formação avançada em ambiente empresarial, através da cooperação entre empresas e 

universidades em torno de projectos concretos de I+DT de interesse para a empresa, permitindo ao 

estudante a obtenção do grau de doutor, conferido pela Universidade. Os programas de 

doutoramento são orientados por temas emergentes de investigação e desenvolvimento tecnológico 

das empresas. 
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A este programa estão associadas a Agência de Inovação, responsável pela promoção de contactos 

junto do meio empresarial e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia que promoverá a avaliação e 

a gestão das bolsas. 

Este apoio destina-se a licenciados ou mestres para realização de trabalho de doutoramento no 

país, em ambiente empresarial, sendo que a duração da bolsa é anual podendo ser prorrogável até 

um máximo de quatro anos.  

 

Para além das políticas públicas de apoio ao I+DT empresarial que acabam de ser descritas, são de 

salientar outras actuações com visibilidade junto da opinião pública e que visam igualmente estimular 

esta importante vertente de actividade económica em Portugal. 

COTEC 

A COTEC é uma associação empresarial criada com o intuito de promover o aumento da 

competitividade das empresas em Portugal através do desenvolvimento de culturas de inovação e de 

investigação. A actuação da COTEC implica aproveitar e potenciar o trabalho desenvolvido pelas 

organizações públicas e privadas que desenvolvem projectos de índole inovativa e, simultaneamente, 

desafiar outras instituições que necessitem de estímulos e apoios para o conseguir [38].  

Realizar projectos financiados pela COTEC ou a declaração como empresas associadas expressa 

uma vertente inovativa e um direccionar de estratégias empresariais para actividades de I+DT [50]. 

Patentes de Invenção Nacional e Modelos de Utilidade Nacional 

Uma patente e um modelo de utilidade são títulos outorgados pelo Estado, que dão ao seu titular o 

direito de impedir temporalmente a outros a produção, venda e utilização comercial da invenção 

protegida nesse Estado. Os títulos de Patente de Invenção ou de Modelo de Utilidade, quando 

outorgados, são válidos, respectivamente, por 20 e até ao máximo de 10 anos, a contar da data do 

pedido. 

Os modelos de utilidade visam a protecção das invenções por um procedimento administrativo mais 

simplificado e acelerado do que o das patentes. São uma forma de obter protecção para as invenções 

dotadas de novidade, actividade inventiva e aplicação industrial, requisitos estes também existentes 

nas patentes. 

Citações Elogiosas ou Prémios de Inovação 

A reorientação de estratégias de I+DT leva a que certas empresas desenvolvam a criação de 

actividades que promovam o carácter inovativo. O desenvolvimento de programas e a criação de 

prémios, como forma de incentivo, é o reconhecimento de estratégias de I+DT nas empresas.  
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II. 3 – Selecção das Empresas para Classificação na Curva ABC  

II. 3. 1 – Conceito 

O princípio da classificação ABC ou curva 80 – 20 é atribuído a Vilfredo Paretto, que em 1897 

executou um estudo sobre a distribuição de renda. Através deste estudo, percebeu-se que a 

distribuição de riqueza não ocorria de modo uniforme, havendo grande concentração de riqueza 

(80%) nas mãos de uma pequena parcela da população (20%). Desde esta época este princípio de 

análise tem sido estendido a outras áreas e actividades tais como a industrial e a comercial, sendo 

largamente aplicado a partir da segunda metade do século XX.  

A curva ABC tem sido bastante utilizada para a gestão de stocks, para a definição de políticas de 

vendas, para o planeamento da distribuição, para a programação da produção e para a resolução de 

um conjunto alargado de problemas empresariais, quer sejam de natureza industrial, comercial ou de 

prestação de serviços. Contudo, a sua utilização mais corrente prende-se com a definição e 

classificação de grupos, ou empresas, relativamente a um determinado aspecto ou vertente da 

respectiva actividade. 

Historicamente, uma análise ABC consiste na separação dos elementos existentes em stock em três 

grupos distintos, de acordo com o valor de procura anual. Nesta investigação iremos adaptar a curva 

ABC em função do objecto em estudo. Assim, dividir-se-á a curva em função, sobretudo, da 

importância atribuída pelas empresas às respectivas actividades de I+DT, de acordo com os dados 

obtidos e Parâmetros utilizados. Como resultado de uma classificação ABC típica, surgirão grupos 

divididos em três classes, como o gráfico da figura 2.3 o demonstra. 

 

Figura 2.3 – Classificação da curva ABC segundo as classes: 

Classe A : Empresas que apresentam uma elevada actividade em I+DT 

Classe B : Empresas que apresentam alguma actividade em I+DT  

Classe C : Empresas que apresentam pouca ou nenhuma actividade em I+DT 

Uma classificação ABC típica apresenta uma configuração na qual 20% dos elementos são 

considerados A e estes correspondem a 65% do valor da procura. Os elementos B representam 30% 

do total de número de elementos e 25% do valor da procura. Tem-se ainda que os restantes 50% dos 

elementos e 10% da procura serão considerados de classe C. Embora se reconheça que as 

percentagens de classificação possam variar de estudo para estudo, é importante observar que o 

princípio ABC, no qual uma pequena percentagem de elementos é responsável por uma grande 

percentagem do valor da variável em estudo, normalmente verifica-se. 
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Em várias empresas, uma análise ABC é normalmente elaborada de modo a determinar o método 

mais económico para controlar variáveis, pois, através dela, torna-se possível reconhecer que nem 

todas as variáveis necessitam da mesma atenção por parte da gestão. Neste enquadramento, a 

elaboração de uma análise ABC apresenta-se, com frequência, como uma ferramenta de grande 

utilidade na elaboração de um programa de acção para melhorar a performance empresarial, 

reduzindo tanto o capital investido nessa actividade como os custos operacionais. 

É inegável a utilidade da aplicação do princípio ABC aos vários tipos de análise em que se pretende 

o estabelecimento da ordem de importância num universo alargado de situações e, por 

consequência, estabelecer-se o que merece uma atenção prioritária por parte dos responsáveis do 

projecto. Neste enquadramento irá apresentar-se quais os Parâmetros de selecção considerados 

para a variável em estudo, que é o grau de relevância económica das actividades de I+DT 

desenvolvidas pelas diferentes empresas. 

II. 3. 2 – Parâmetros de Selecção  

O desenvolvimento socioeconómico das empresas, num contexto globalizado, sempre esteve, em 

larga extensão, relacionado com uma estratégia empresarial baseada em critérios e objectivos 

definidos em função do mercado onde se inserem. 

Para estabelecer critérios de selecção das empresas que a nível nacional tenham uma actividade 

em I+DT mais relevante, é necessário definir um conjunto variado de Parâmetros que forneçam o 

máximo de informação objectiva para permitir a correcta distribuição das empresas pela curva ABC. É 

também necessário atribuir uma pontuação que reflicta a importância dos diferentes Parâmetros 

numa base  quantitativa, de forma a estabelecer-se uma base comparativa de análise que seja o mais 

rigorosamente quantificada possível. Para a melhor compreensão desta curva, interessa analisar os 

principais Parâmetros que conduziram à elaboração da mesma e a forma como estes contribuirão 

para os resultados finais. 

Note-se que o valor da pontuação máxima  atribuída a cada um destes Parâmetros foi função da 

importância considerada para cada um deles em termos da  avaliação quantificada, e tão objectiva 

quanto possível, do esforço que cada empresa faz em termos de I+DT, e também em certa medida 

para avaliar a importância que cada empresa evidencia no conjunto da economia portuguesa . A 

fundamentação dos diferentes pesos quantitativos atribuídos aos vários Parâmetros é explicitada 

duma forma sucinta no Anexo H. 

Parâmetro A) Volume de negócios das empresas (Fonte: site da AEP e relatórios e contas) 

nos anos de 2005 e 2006. 

A estrutura e importância de cada 

empresa no universo empresarial nacional 

e no seu sector em particular é verificada, 

maioritariamente, pelo volume de produção 

que esta atinge. Os dados obtidos permitem 

Tipo de Avaliação Pontuação 

Maior que 50 milhões de euros 5 pontos 

Entre 10 milhões e 50 milhões de euros 3 pontos 

menos de 10 milhões 1  ponto 

Sem referência 0 pontos 

Quadro 2.23 – Avaliação para o Parâmetro A 
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verificar a capacidade potencial de cada empresa para promover o desenvolvimento de actividades 

de investigação. 

Apesar de não ser um factor principal na aferição de apetências para actividades de I+DT, este 

parâmetro reflecte a importância global da empresa para a análise final, pelo que foram considerados 

os valores indicados no Quadro 2.23. A avaliação, em termos de volume, é realizada com base na 

classificação das empresas referida no subcapítulo II.1. 

Parâmetro B) Investimento em I+DT segundo os relatórios e contas das empresas em análise 

nos anos de 2004, 2005 e 2006. 

A explicitação, nos relatórios e contas anuais, da 

canalização de orientações e recursos humanos e 

financeiros para actividades de inovação são um 

passo importante na avaliação da importância estratégica que a empresa atribui a actividades de 

I+DT. Neste sentido, a presença de factores e considerações com base em projectos de I+DT nos 

relatórios assume um papel de relevância fundamental, pois permite diferenciar objectivos 

empresariais, bem como aquilatar das competências e recursos que a própria empresa consome em 

actividades de I+DT. Com base neste pressuposto, este parâmetro reflecte a análise dos relatórios e 

contas das empresas, nos anos considerados.  

A avaliação deste parâmetro é, desta forma, efectuada com base na referência, nos relatórios, em 

investimentos de I+DT segundo a classificação explícita no Quadro 2.24. 

Parâmetro C) Referência em listagens de incentivos concedidos pela AdI (Fonte: AdI e 

Programa PRIME), nomeadamente nos Programas de Inserção de Mestres e 

Doutores, e nos NITEC. 

O desenvolvimento científico e tecnológico das 

empresas está intrinsecamente relacionado com 

a competitividade da economia e o crescimento 

das actividades financeiras. A apropriação social 

do conhecimento científico e tecnológico e a sua 

valorização no mercado com vista à criação de mais riqueza, a par da produção de novos 

conhecimentos e da incorporação e difusão de métodos e técnicas de base científica, assim como da 

promoção da cultura científica e tecnológica da população, devem ser definidas como uma das 

principais prioridades das empresas. Neste enquadramento, o desenvolvimento de actividades e de 

unidades de I+DT nas empresas, apresenta-se como um dos factores de competitividade nos 

mercados em que actuam.  

O recurso a incentivos e apoios concedidos pela Agência de Inovação e pelo Programa PRIME 

reflecte uma orientação clara da empresa para actividades de I+DT. Desta forma, analisa-se, neste 

parâmetro, os incentivos a que recorreram as empresas no âmbito do universo temporal em estudo, 

1996 a 2006. 

Tipo de Avaliação Pontuação 

Referência no orçamento 4 pontos 

Não incluído 0 Pontos 

Tipo de Avaliação Pontuação 

Requereu 3 ou mais incentivos 6 pontos 

Requereu 2 incentivos 4 pontos 

Requereu 1 incentivo 2 pontos 

Sem referência 0 pontos 

Quadro 2.24 – Avaliação para o Parâmetro B 

Quadro 2.25 – Avaliação para o Parâmetro C 
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A contribuição que este parâmetro reflecte na curva global é o indicado no Quadro 2.25, onde se 

diferencia a referência entre as empresas que recorreram a vários incentivos das que obtiveram 

poucos ou nenhuns. 

Parâmetro D) Citações em revistas de economia relativas a actividades gerais da empresa, 

nomeadamente na Revista Exame, Jornal Público, Jornal Expresso e no site 

Fórum Empresas [24, 25, 26 e 27] 

A avaliação externa da estrutura económica 

da empresa assume um papel fundamental no 

reconhecimento da posição que cada uma 

apresenta no seu sector em particular, e no 

panorama empresarial global. Rankings 

criados com base no volume de negócios e na evolução anual em termos dos activos financeiros 

revelam-se como bons indicadores para uma análise estrutural do panorama da empresa em termos 

do respectivo impacto económico, e portanto, das capacidades potenciais para concretizarem 

trabalhos de I+DT. 

Desta forma, o reconhecimento externo das empresas é avaliado, no âmbito desta classificação, da 

forma expressa no Quadro 2.26. 

Parâmetro E) Empresas com actividade de I+DT, no período de 1996 a 2006, segundo o 

Observatório para Ciência e Tecnologia (GPEARI) , e a FCT / Programa 

Bolseiros BDE. 

O reconhecimento, por parte da Fundação para a 

Ciência e Tecnologia (FCT), da existência de 

actividades de investigação nas empresas 

apresenta-se como um dos factores de importância 

relevante para o presente estudo. A Fundação para a Ciência e a Tecnologia financia projectos de 

investigação científica e de desenvolvimento tecnológico em diversos domínios científicos, e através 

da qual são promovidos, entre outros, programas de apoio à I+DT empresarial, como projectos de 

I+DT em consórcio entre empresas e instituições científicas e do ensino superior. 

Neste parâmetro destacam-se as empresas referenciadas pela FCT que evidenciam a existência de 

unidades e actividades de I+DT. Este reconhecimento, por parte desta instituição, é um importante 

elemento de certificação da importância dos trabalhos de I+DT efectuados pelas empresas. 

A orientação e recurso a mão-de-obra especializada e com alta qualificação permite uma autonomia 

no desenvolvimento de projectos e actividades de I+DT, e conduzirá consequentemente a um 

aumento na capacidade de investigação. Desta forma, neste parâmetro, analisamos igualmente as 

empresas que recorreram ao programa de apoio aos doutoramentos efectuados no seio da própria 

empresa. 

Tipo de Avaliação Pontuação 

Aparecer em 3 ou mais publicações 3 pontos 

Aparecer em 2 publicações 2 pontos 

Aparecer em 1 publicação 1 ponto 

Sem referência 0 pontos 

Tipo de Avaliação Pontuação 

Actividades declaradas 6 pontos 

Sem referência 0 Pontos 

Quadro 2.26 – Avaliação para o Parâmetro D 

Quadro 2.27 – Avaliação para o Parâmetro E 
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Desta forma, a importância deste parâmetro é definida segundo a classificação enunciada no Quadro 

2.27. 

 

Parâmetro F) Referência em listagens da COTEC, existência de patentes (segundo o INPI e o 

Registo Europeu de Patentes), recurso pelas empresas a programas de apoio 

desenvolvidos pelo projecto PRIME do Ministério da Economia e Inovação, 

referencias na imprensa a prémios atribuídos / citações elogiosas relativos a 

actividades específicas de Inovação Tecnológica, no período de 1996 a 2006. 

A principal aplicação deste parâmetro 

prende-se com a divulgação de 

actividades e práticas indutoras de 

criatividade, capacidade de inovação e 

empreendorismo por parte das empresas. 

A COTEC funciona como entidade promotora e difusora da investigação, divulgando 

sistematicamente os resultados da produção científica de I+DT, recorrendo à edição própria quer em 

publicações em papel, quer em suporte digital. 

Neste parâmetro são considerados outros financiamentos no âmbito do Programa de Incentivos à 

Modernização da Economia (PRIME), que constitui o quadro operacional mais importante para o 

desenvolvimento das políticas de inovação e de todas as políticas de apoio ao desenvolvimento 

empresarial em Portugal. São também consideradas as listagens das empresas com registos de 

patentes de invenção nacional e de modelos de utilidade nacional, com base no Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial e no Instituto Europeu de Patentes (IEP).  

A atribuição, por parte de entidades ou empresas, de prémios a actividades de inovação tecnológica 

reflecte uma preocupação e uma orientação de políticas empresariais com base em I+DT. A 

existência dessas atribuições é um factor de análise neste parâmetro, no período considerado. 

A importância destes factores para o estudo em causa é caracterizada pela avaliação definida no 

Quadro 2.28. 

Parâmetro G) Lista das 50 empresas com maior investimento em I+DT nos anos de 1999, 

2001, 2003 e 2005, segundo o Observatórios para a Ciência e Tecnologia. 

Desde 1999 que o Observatório para a 

Ciência e Tecnologia vem criando, 

bianualmente um ranking com a 

classificação das empresas que mais 

investem em I+DT [23]. Esta classificação 

pretende publicitar e valorizar quem mais 

Tipo de Avaliação Pontuação 

Referência em 4 ou mais incentivos 7 pontos 

Referência em 3 incentivos 5 pontos 

Referência em 2 incentivos 3 pontos 

Referência em 1 incentivo 2 pontos 

Sem referência 0 pontos 

Tipo de Avaliação Pontuação 

Referência em 4 publicações anuais 7 Pontos 

Referência em 3 publicações anuais 5 Pontos 

Referência em 2 publicações anuais 3 Pontos 

Referência em 1 publicações anuais 2 Pontos 

Sem referência 0 Pontos 

Quadro 2.28 – Avaliação para o Parâmetro F 

Quadro 2.29 – Avaliação para o Parâmetro G 
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dedica parte dos seus recursos para actividades de investigação, sendo que a utilização desta 

listagem reveste-se de especial importância, pois  permite também diferenciar quais as empresas que 

denotam maior apetência para o desenvolvimento de estruturas inovadoras e em que grau. 

Assim, a contribuição deste parâmetro para a classificação global de cada empresa está exposta no 

Quadro 2.28. 

Parâmetro H) Incluir pelo menos uma empresa de cada sector 

Este parâmetro permite sistematizar a representação estruturada de todos os sectores referidos no 

capítulo II.1. Tem como objectivo principal o estabelecimento de um termo equitativo entre os 

sectores, para que todos se encontrem representados no grupo A da curva ABC, enriquecendo assim 

a análise que posteriormente será feita. Desta forma, é possível verificar qual (ou quais) a empresa, 

dentro de cada sector, que mais desenvolve actividades de I+DT, mesmo que não obtenha todos os 

factores decisórios para pertencer ao primeiro grupo.  

Contudo, não apresenta uma contribuição quantitativa para a análise global das empresas. A 

aplicação deste factor será aplicada a posteriori, após a realização de uma curva ABC inicial, com 

base nos sete Parâmetros anteriores. 

 

O cálculo de cada grupo da curva ABC realiza-se com base na atribuição das diferentes 

classificações dos diferentes Parâmetros aos dados obtidos e, posteriormente, efectua-se o 

somatório das pontuações obtidas em cada um dos Parâmetros, relativamente a cada empresa. O 

factor de decisão final relativamente ao posicionamento de cada empresa resulta da aplicação dos 

seguintes critérios de valoração: 

 

Grupo A – Classificação final do somatório da pontuação alcançada no conjunto de todos os 

Parâmetros com um valor maior ou igual a 12; 

Grupo B – Classificação final do somatório da pontuação alcançada no conjunto de todos os 

Parâmetros com um valor maior ou igual a 5 e inferior a 12; 

Grupo C – Classificação final do somatório da pontuação alcançada no conjunto de todos os 

Parâmetros com um valor inferior a 5. 

A aplicação dos critérios anteriores baseia-se, para o grupo A, na empresa apresentar valores 

significativos de actividades de I+DT, o que resulta na obtenção de pontuação considerável em pelo 

menos três Parâmetros relativos a inovação, ou então obter pontuação máxima em dois desses 

mesmos parâmetros. A aplicação do valor 5 como limite mínimo e de 11 como valor máximo, 

relativamente ao grupo B, indica uma índole relativamente baixa a nível de I+DT, resultante de obter 

reduzidas pontuações em Parâmetros relativos a inovação, podendo estar interligados a uma boa 

pontuação nos Parâmetros relativos à dimensão das empresas. O grupo C reflecte as empresas que 

apresentam uma classificação extremamente baixa em alguns dos Parâmetros, não obtendo 

classificação na maioria dos mesmos. 
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________III. Listagem das Empresas mais Relevantes   

em Termos de I+DT 

 

No capítulo anterior, definiu-se como se obtêm os dados objectivos que permitem classificar cada 

empresa de acordo com os parâmetros também aí apresentados. 

Neste capítulo, iremos identificar e relacionar as empresas que efectivamente recorreram aos 

incentivos e apoios atrás referidos, e determinar a forma como se posicionam de acordo com os 

Parâmetros atrás definidos. 

 

III. 1 – Em Função dos Apoios Públicos e Europeus ao I+DT obtidos 

A análise estruturada dos Parâmetros definidos no capítulo anterior são expressos através de dados 

obtidos de diversas fontes. Neste subcapítulo, iremos analisar os dados correspondentes aos 

Parâmetros C, E e F, onde se explicitará cada Parâmetro em particular, quais os dados obtidos e as 

suas respectivas fontes. 

Na elaboração do parâmetro C, “Referência em Listagens de Incentivos Concedidos pela AdI, 

nomeadamente nos Programas de Inserção de Mestres e Doutores, e nos NITEC”, a caracterização e 

análise das empresas de processos químicos foi realizada com base nos dados divulgados pelo 

Ministério da Economia, através do programa PRIME, e pela Agência de Inovação. Os dados 

fornecidos pelas entidades referidas permitiram fazer uma avaliação global em relação aos recursos 

utilizados pelas empresas na modernização e no investimento em actividades de investigação e 

desenvolvimento tecnológico.  

No quadro apresentado no Anexo B é possível consultar os apoios a que recorreram as empresas 

analisadas no âmbito deste estudo, no espaço temporal 1996-2006, segundo os dados fornecidos.  
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Estes resultados serão utilizados a posteriori na elaboração da distribuição das empresas pela curva 

ABC. 

Neste quadro encontram-se assinalados os apoios concedidos às empresas sob a égide da Agência 

da Inovação, assim como as empresas que recorreram ao Programa de Inserção de Mestres e 

Doutores nas Empresas, no âmbito do Programa POCI (Programa Operacional para o Conhecimento 

e Inovação). A última coluna apresenta o total de apoios concedidos, neste parâmetro, a cada 

empresa, cujos resultados servirão para aplicar a avaliação referida no capítulo II. 

Através da observação deste quadro verifica-se que, num universo de 362 empresas, 75 recorreram 

a pelo menos um dos vários programas de incentivo promovidos pela Agência de Inovação. 

O Parâmetro E, “Empresas com actividade de I+DT, no período de 1996 a 2006, segundo o 

Observatório para Ciência e Tecnologia (GPEARI) [37] , e a FCT / Programa Bolseiros BDE”, 

expressa as informações disponibilizadas pelo GPEARI – Gabinete de Planeamento, Estratégia, 

Avaliação e Relações Internacionais – do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

(MCTES), relativamente às empresas que declaram realizar actividades de I+DT perante a Fundação 

para a Ciência e a Tecnologia. No anexo B, apresenta-se o quadro com os resultados obtidos, no 

contexto global das empresas em estudo. No Quadro 3.1, apresenta-se as empresas referidas pelo 

GPEARI. 

 

Quadro 3.1 – Empresas que apresentam actividades de I+DT, segundo o GPEARI. 

Empresas 

Ambar – Ideias no Papel, SA Fábrica de Tintas Leme, SA Portucel, SA 

BA – Fábrica de Vidros, SA  Farma A.P.S, SA Probos, SA 

Bial – Portela & Cia., SA Fibope Portuguesa, Lda. Proenol, Lda 

Bluepharma, SA Fisipe, SA RAR, SA 

Bresfor, SA Flexipol, SA Recer, SA 

Casfil Frulact, SA Renova, SA 

Celbi - Celulose Beira  Grunenthal, SA Resibras, SA 

CIN, SA Hempel (Portugal) Lda Resiquimica, SA 

Cipade, SA Herbex, Lda Sanofi Aventis  

Cipan, SA Iberol SCC – Cervejas, SA 

Colquimica, SA Iber-Oleff, SA SEC   

Compal, SA Indinor, SA Sika Industria Química, SA 

Cires, SA Isar - Rakoll Chemie SA Simala, SA 

Cork Supply Portugal, SA Jaba Farmacêutica, SA Simoldes Plásticos, Lda 

Corticeira Amorim Janssen-Cilag, Lda. Solvay Interox, Lda. 

Crisal, SA Labesfal, SA Solvay Portugal, SA 

CUF - Adubos Portugal, SA Laboratório Medinfar, SA Soporcel SA 

CUF - Químicos Ind., SA Laboratórios Atral, SA Sun Chemical Portugal,Lda 

Curtumes Aveneda, Lda. Lactogal, SA Tecnifar, SA 

Dominó – Cerâmicas, Lda. Lorcol, Lda. Tecnimede, SA 

EIB –  E. Ind. de Borracha, SA Lusical, SA Tintas Dyrup, SA 

Epoli – Espumas, SA Maçarico, SA  Tintas Robbialac, SA 

Esmalglass, SA Nestlé Portugal Triquímica, SA 

Euroresinas, SA  Petrogal, SA Vidropol, SA 

Eurospuma, SA Plasfil - Plásticos da Figueira Vinocor, Lda. 

Euro-yser, SA Plastidom Vista Alegre, SA 

F. Cerâmica de Valadares, SA Poceram – Cerâmicos, SA  
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O parâmetro F, “Referência em listagens da COTEC, existência de patentes (segundo o INPI e o 

Registo Europeu de Patentes), recurso pelas empresas a programas de apoio desenvolvidos pelo 

projecto Prime do Ministério da Economia e Inovação, referencias na imprensa a prémios atribuídos / 

citações elogiosas relativos a actividades específicas de Inovação Tecnológica, no período de 1996 a 

2006”, faz referência a diferentes actividades e acções de I+DT realizadas pelas empresas, e outros 

incentivos concedidos pelo programa PRIME, como se verifica no anexo E. A informação relativa às 

patentes e aos modelos de utilidade nacional foi disponibilizada pelo Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial (INPI) e pelo Registo Europeu de Patentes. As actividades relativas à COTEC 

prendem-se com actividades efectuadas pelas empresas em colaboração com a associação, obtendo 

financiamentos e apoios por parte desta. De salientar também a coluna destinada aos prémios e 

citações elogiosas que faz referência a actividades inovativas criadas pelas próprias empresas, como 

demonstrado no capítulo anterior [46]. 

De salientar a ausência de informação relativamente a alguns apoios, nomeadamente o programa 

de incentivos fiscais SIFIDE e o de Bolsas de Doutoramento nas Empresas (BDE), devido à ausência 

de resposta por parte da entidade responsável, AdI, e da impossibilidade prática de obter qualquer 

esclarecimento acerca da atribuição concreta destes incentivos. 

 

III. 2 -  Em Função da Importância das Empresas em Portugal 

Para a construção deste indicador, foi necessário recorrer a diversas fontes de informação, das 

quais salientamos fontes internas às empresas, unidades públicas, informações disponibilizadas em 

revistas da especialidade, entre outras. Os dados obtidos permitem analisar globalmente a 

importância de cada empresa no contexto nacional, assim como verificar aquelas que declaram 

recorrer a actividades de I+DT para uma diferenciação competitiva. 

No parâmetro A, “Volume de negócios das empresas (Fonte: site da AEP e relatórios e contas) nos 

anos de 2005 e 2006”,analisa-se a dimensão e importância duma empresa num sector ou indústria, já 

que reflecte o volume de vendas que a mesma obteve, em comparação com as demais. A 

Associação Empresarial Portuguesa (AEP) realiza anualmente este estudo quantitativo, o que se 

revela uma ferramenta importante, para a correcta interpretação dos resultados referentes à indústria 

de processos químicos. 

Cruzando a informação relativa aos vários sectores e às diversas empresas presentes neste estudo, 

foi possível elaborar um quadro onde é possível verificar o volume de negócios de cada uma das 

entidades, e as suas posições relativas (ver anexo A). 

De salientar a ausência de dados relativa a algumas empresas devido à escassez de informação, 

tanto a nível da AEP como na impossibilidade prática de aceder aos respectivos relatórios e contas.  

Para analisar de que modo as empresas investem em actividades de I+DT e como declaram essas 

mesmas actividades na sua estrutura contabilística, solicitou-se a todas as empresas o relatório e 

contas ou algum documento que demonstrasse esses factores (e.g. relatório de sustentabilidade). 

Desta forma, construiu-se o parâmetro B, “Investimento em I+DT segundo os relatórios e contas das 



44 

empresas em análise nos anos de 2004, 2005 e 2006”. Contudo, os documentos recebidos 

constituíram uma amostra reduzida do universo em estudo, permitindo, no entanto, a elaboração do 

quadro, que pode ser consultada no anexo A. 

Neste quadro estão representadas as empresas que invocam nos seus relatórios e contas despesas 

em actividades de I+DT. Apesar de a quantidade de documentos recepcionados ter sido superior aos 

dados apresentados, verificou-se que, em alguns, não era realizada qualquer referência a actividades 

de I+DT. É importante salientar que, dos dados analisados neste estudo, apenas aproximadamente 

25% das empresas declararam realizar actividades de I+DT. 

Outra das análises realizadas prende-se com a presença das empresas nas listagens de algumas 

revistas e jornais de referência, onde identificam e classificam quais as maiores do país, como se 

refere no parâmetro D, “Citações em revistas de economia relativas a actividades gerais da empresa, 

nomeadamente na Revista Exame, Jornal Público, Jornal Expresso e no site Fórum Empresas”. De 

acordo com as quatro publicações estudadas – Jornal Expresso, Revista Exame, Jornal Público e o 

site Fórum Empresas – encontrámos um elevado número de empresas das indústrias em estudo, nas 

listagens das maiores de Portugal. No anexo C é possível observar a classificação das empresas, 

segundo as quatro publicações, entre 2005 e 2007 [24, 25, 26 e 27]. 

As classificações obtidas são referentes ao volume de vendas registado por cada empresa, em cada 

ano. As publicações do Jornal Expresso e do Jornal Público referem-se ao ano de 2006 e 2005, 

respectivamente, enquanto existem duas publicações da revista Exame, relativas aos anos de 2006 e 

2007. Para além destas três referências, o site Fórum Empresas, sob a égide da Associação 

Empresarial de Portugal, revelou-se uma fonte importante ao fornecer a listagem das empresas, 

referentes ao ano de 2006. 

No parâmetro G, “Lista das 50 empresas com maior investimento em I+DT nos anos de 1999, 2001, 

2003 e 2005, segundo o Observatórios para a Ciência e Tecnologia”, analisa-se a importância que as 

empresas apresentam no panorama empresarial português, tanto a nível económico, como a nível de 

importância social. Desta forma consideraram-se os rankings de algumas empresas, quer 

provenientes de órgãos públicos, quer de índole jornalística.  

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior disponibiliza a listagem das empresas com 

maior despesa em actividades de investigação, o que se revela uma informação estatística 

extremamente importante para a correcta interpretação dos resultados deste estudo. Esta 

investigação, que se realiza desde 1999, estabelece um ranking onde as cinquenta empresas ou 

grupos com maior investimento em I+DT detêm uma posição preferencial sobre as demais. No 

Quadro 3.2 é possível visualizar a classificação das empresas relevantes, no âmbito do estudo das 

empresas dos processos químicos. De referir que apenas a partir de 2003 se classificaram as 

empresas segundo uma ordem quantitativa de investimento, não tendo, nos anos anteriores, havido 

diferenciação entre as cinquentas com maior investimento. 
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Quadro 3.2 – Ranking das empresas com maior investimento em I+DT, segundo o MCTES (anexo F) 

Empresa 2005 2003 2001 1999 

AstraZeneca 35º 45º - - 

Grupo Sonae Industria 6º 43º - - 

Bayer Portugal - 42º - - 

Bial - Portela & Cia., SA 4º 9º × × 

Bonduelle Portugal - AgroIndustria SA 33º - - - 

Celbi – Celulose Beira Industrial, SA - - × × 

Celulose do Caima, SA - - × × 

Grupo Atral – Cipan  18º 25º × - 

Cires, SA 39º - - - 

Corticeira Amorim 34º 33º × × 

Grupo José de Mello / CUF 3º 11º × × 

Hovione - Farmaciência, SA 9º 7º × × 

Industrias Lever Portuguesa, SA 46º - × - 

Iberomoldes, SA - - - × 

Laboratório Medinfar, SA - 37º - × 

Laboratórios Pfizer 10º - - - 

Nestlé Portugal, SA - 46º - - 

Grupo Portucel – Soporcel  12º 15º - - 

Saint-Gobain Glass Portugal, SA 19º 36º - - 

Sanofi Aventis - Prod Farmacêuticos 50º - - - 

Simoldes Plásticos, Lda.  7º 5º × × 

Soc. Portuguesa do Ar Liquido - - × - 

Grupo Solvay Portugal - 19º - - 

Tecnimede, SA 14º 18º × × 

Tintas Robbialac, SA - - - × 

Unicer - 32º - - 

 

Neste quadro é possível verificar quais as empresas referidas no ranking das cinquentas com maior 

investimento em I+DT, desde 1999, para o universo das empresas a estudar. De referir que algumas 

estão inseridas em grupos empresariais, e que, para efeitos do presente estudo, atribui-se a mesma 

avaliação às empresas dos grupos presentes no ranking.  

Note-se, desde já, que o facto de aparecerem 26 empresas / grupos empresariais de processos 

químicos e biológicos no conjunto dos quatro rankings das “50 Empresas/Grupos Empresariais com 

maior investimento em I&D”, elaborados pelo MCTES, é um indicador de apreciável actividade de 

I+DT que estas empresas desenvolvem em Portugal. 

No Quadro 3.3 explicitam-se quais as empresas pertencentes aos grupos referidos no Quadro 3.2. 
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Quadro 3.3 – Estruturação das empresas por grupos empresariais. 

Grupo Empresas 

Grupo Sonae Industria 
BA – Barbosa e Almeida, SA 

Euroresinas, SA 

Grupo José de Mello / CUF 

CUF – Adubos de Portugal / Amoníaco de Portugal 

CUF – Químicos Industriais / Anilina de Portugal 

SEC – Sociedade de Explosivos Civis 

FISIPE, SA 

Grupo ATRAL – CIPAN 
Laboratórios ATRAL, SA 

CIPAN, SA 

Grupo Portucel – Soporcel 
Portucel, SA 

Soporcel, SA 

Grupo Solvay Portugal 
Solvay Portugal, SA 

Solvay Interox, Lda 

 

Os dados obtidos nos Parâmetros atrás referidos servirão de base para a elaboração da curva ABC, 

a realizar no subcapítulo III.3. 

 

III. 3 – Classificação Final das Empresas Seleccionadas na Curva ABC 

Neste subcapítulo proceder-se-á à listagem final das empresas seleccionadas no âmbito do estudo 

realizado, que conduzirão à elaboração da curva ABC, através da aplicação dos Parâmetros definidos 

no subcapítulo II.3.2. 

Com base nos dados obtidos e na aplicação do conjunto da avaliação resultante da pontuação 

definida para cada Parâmetro no capítulo anterior, resultou o Quadro 3.5 que serviu de base para a 

elaboração da curva ABC. 

Note-se que, conforme já referido na secção II.1, no âmbito desta tese, foram considerados os 

seguintes sectores no quadro das indústrias de processos químicos e biológicos: 

Quadro 3.4 – Sectores da indústria de processos químicos e biológicos 

Sectores 

A) Produtos Químicos Inorgânicos B) Produtos Químicos Orgânicos 

C) Adubos D) Agroquímicos e Agentes de Protecção de Plantas 

E) Resinas Sintéticas e Plásticos F) Fibras Artificiais e Sintéticas 

G) Elastómeros e Artefactos de Borracha H) Industria Farmacêutica 

 I) Resinosos e Derivados Florestais J) Tintas e Vernizes 

K) Tensioactivos, Sabões e Detergentes L) Colas, Adesivos e Mástiques 

M) Óleos Essenciais, Perfumes e Cosméticos N) Óleos e Gorduras não Alimentares 

O) Produções Químicas Diversas P) Refinação de Petróleos 

Q) Indústria de Celulose e Papel R) Indústrias do Ambiente 

S) Industria Alimentar T) Indústria do Vidro 

U) Industria Cerâmica V) Biotecnologia 
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Quadro 3.5. Factores de decisão para a elaboração da curva ABC 

Empresa Par. A Par. B Par. C Par. D Par. E Par. F Par. G TOTAL Par. H 

Abbott Laboratórios 0 0 0 0 0 3 0 3  

Abrigada - Companhia Nacional de Refractários, SA   1 0 2 1 0 3 0 7  

AC + Coger – Soc. Portuguesa de Cogeração, Lda. 0 0 0 0 0 2 0 2 R 

Acail Gás, SA 0 0 0 0 0 2 0 2  

Acetatus – Industrias Químicas 0 0 0 0 0 0 0 0  

Adreta Plásticos, SA 3 0 0 2 0 2 0 7  

Agroquisa – Agroquímicos, SA 3 0 0 1 0 0 0 4  

Águas de Portugal 0 0 2 0 0 2 0 4 R 

Akzo Nobel Resinas, Lda. 3 0 0 0 0 0 0 3  

Alberplas – Indústria de Plásticos, SA 3 0 0 3 0 0 0 6  

Albrigth e Wilson – Química Portuguesa 0 0 0 0 0 0 0 0  

Aleluia Cerâmicas  3 0 2 0 0 0 0 5  

Alfama – Inv. e Desenv. Produtos Farmacêuticos 0 0 2 0 0 2 0 4  

Ambar – Ideias no Papel, SA 5 0 0 0 6 3 0 14  

Anar – Fábrica de Tintas, SA 0 0 0 0 0 2 0 2  

AQ Química Industrial, Lda 0 0 0 0 0 2 0 2  

Aquitex – Acabamentos Químicos, SA 1 0 0 0 0 0 0 1  

ArcoQuímica – Indústria Química, Lda. 0 0 0 0 0 0 0 0  

Artebor – Fábrica de Artefactos de Borracha, Lda. 0 0 0 0 0 0 0 0  

Artenius Sines PTA, SA 5 0 0 3 0 3 0 11  

Astrazeneca 5 0 0 3 0 2 3 13  

Auto Vila – Reciclagem de Resíduos Industriais, SA 0 0 0 0 0 2 0 2 R 

Aventis CropScience – Produtos para a agricultura, Lda. 0 0 0 0 0 2 0 2  

Avon Rubber Polímeros, Lda. 3 0 0 2 0 0 0 5  

BA – Fábrica Vidros Barbosa e Almeida, SA 5 0 0 3 6 5 3 22  

Barbot – Indústria de Tintas, SA 3 0 2 1 0 5 0 11  

Basf Portuguesa 3 4 0 0 0 2 0 9  

Bastos Viegas, SA 3 0 0 2 0 0 0 5  

Bayer Portugal, SA 5 4 2 3 0 3 2 19  

Beira Adubos – Fábrica Portuguesa de Adubos Orgânicos, Lda. 0 0 0 0 0 0 0 0  

BIAL – Portela & Cia, SA 5 4 6 3 6 7 7 38  

Bioalvo - Serviços e Investigação em Biotecnologia, SA 0 0 6 0 0 2 0 8  

Biocol – Laboratório Fármaco e Cosmético 0 0 0 0 0 3 0 3 M 

Biosabão – Fábrica de Detergentes, Lda. 0 0 0 0 0 0 0 0  

Biotecnol 0 0 6 0 0 7 0 13  

Biovegetal – Combustíveis Biológicos e Vegetais SA 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Empresa Par. A Par. B Par. C Par. D Par. E Par. F Par. G TOTAL Par. H 

BluePharma – Indústria Farmacêutica 1 0 6 0 6 7 0 20  

Bonduelle Portugal – AgroIndústria, SA 3 0 0 0 0 0 2 5  

Bresfor - Indústria do Formol, SA 3 0 4 0 6 2 0 15  

Bristol – Myers Squibb 5 0 0 3 0 3 0 11  

Calagro – Soc. de Produtos Químicos Farmacêuticos, Lda. 0 0 0 0 0 3 0 3  

Carbogal - Carbonos de Portugal, SA 3 0 0 1 0 0 0 4  

Casfil 3 0 0 2 6 3 0 14  

CBM – Indústria Produtos Higiene e Limpeza 0 0 0 0 0 0 0 0 M 

Celbi – Celulose Beira Industrial 5 0 2 3 6 3 3 22  

Celix – Transformadora de Espumas Sintéticas, Lda. 0 0 0 0 0 3 0 3  

Celoplás – Plásticos para a Indústria, SA 3 0 2 1 0 3 0 9  

Celtejo – Celulose do Tejo 3 0 0 3 0 3 0 9  

Celulose do Caima, SA 3 0 0 2 0 5 2 12  

Cerâmica do Boialvo, Lda 0 0 0 0 0 3 0 3  

Cerâmica do Sotelha, S.A. 0 0 0 1 0 3 0 4  

Cerâmica do Vale do Gandara, S.A. 0 0 0 0 0 2 0 2  

Cerâmica F. Santiago 0 0 0 0 0 0 0 0  

Cerealis – Produtos Alimentares, SA 5 0 0 3 0 2 0 10  

Cerpol - Empresa Cerâmica de Portugal, SA 0 0 0 0 0 0 0 0  

Cerutil - Cerâmicas Utilitárias, SA 0 0 0 0 0 3 0 3  

CH-Metal Lusitana – Soc. Tratamento de Superf. Metálicas 0 0 0 0 0 0 0 0  

Ciba – Especialidades Químicas, Lda. 3 0 0 0 0 0 0 3  

Ciegis, Lda 0 0 2 0 0 0 0 2  

Cifial - Industria Cerâmica SA 3 0 0 0 0 3 0 6  

Cimianto – Soc. Portuguesa de Hidráulica, SA 3 0 2 1 0 3 0 9  

Cimpor 5 0 0 3 0 7 0 15  

CIN – Corporação Industrial do Norte, SA 5 0 0 0 0 2 0 7  

Cinca - Companhia Industrial Cerâmica SA 5 0 4 3 6 3 0 21  

Cipade – Indústria e Invest. de Produtos Adesivos, SA 0 0 0 0 6 0 0 6  

Cipan -  Companhia Industrial Produtora de Antibióticos, SA 3 0 6 1 6 7 5 28  

Clariant – Químicos, Lda. 3 0 0 0 0 2 0 5  

CNB/CAMAC – Companhia Nacional de Borrachas, SA 3 0 0 1 0 0 0 4  

Colgate Palmolive, SA 5 0 0 0 0 3 0 8 M 

Colquímica – Indústria Nacional de Colas, SA 3 0 0 1 6 5 0 15  

Compal, SA 5 0 2 3 6 5 0 21  

Companhia Industrial de Resinas Sintéticas CIRES, SA 5 4 2 3 6 2 2 24  

Companhia Portuguesa de Higiene Pharma, SA 3 0 0 1 0 0 0 4  

Compogal - Industria de Polímeros, SA 3 0 0 0 0 0 0 3  
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Empresa Par. A Par. B Par. C Par. D Par. E Par. F Par. G TOTAL Par. H 

Continental Mabor 5 0 4 3 0 5 0 17  

Copam – Soc. Port. de Amidos, SA 3 0 2 1 0 2 0 8  

Copinor – Soc. Ind. Lixívias e Detergentes, Lda. 0 0 0 0 0 0 0 0  

Cork Supply Portugal SA 3 0 4 0 6 5 0 18  

Corticeira Amorim 3 0 4 3 6 7 7 30  

Corticeira Rocap SA 1 0 0 0 0 2 0 3  

Covipor – Companhia Vidreira do Porto 3 0 0 0 0 0 0 3  

CPB – Companhia Petroquímica do Barreiro, Lda. 3 0 2 0 0 0 0 5  

CPK – Comp. Produtora de Papel Kraftsack, SA 3 0 0 0 0 0 0 3  

Crisal – Cristalaria Automática, SA 3 0 0 0 6 3 0 12  

CUF – Adubos de Portugal / Amoníaco de Portugal 5 0 4 3 6 3 7 28  

CUF – Químicos Industriais, SA / Anilina de Portugal 5 0 6 3 6 7 7 34  

Curtumes Aveneda, Lda. 0 0 2 0 6 2 0 10  

Curtumes Boaventura, Lda. 1 0 0 0 0 3 0 4  

Curtumes Fabrício, Lda. 0 0 0 0 0 2 0 2  

Curtumes Ibéria, Lda. 3 0 0 1 0 0 0 4  

DAI – Desenvolvimento Agro – Industrial, SA 0 0 0 0 0 0 0 0  

Dalphi Metal Portuguesa, SA 0 0 0 0 0 0 0 0  

Danone Portugal 5 4 2 3 0 7 0 21  

Diehl Enco – Elastómeros, Unipessoal, Lda. 1 0 0 0 0 2 0 3  

Diera – Fábrica de Revestimentos, Cola e Tintas, Lda. 1 0 0 1 0 0 0 2  

Dominó - Industrias Cerâmicas, Lda 3 0 0 1 6 3 0 13  

Dow Portugal – Produtos Químicos, Soc. Unipessoal, Lda. 5 0 0 3 0 3 0 11  

Dystar – Anilinas Têxteis, Unipessoal, Lda. 3 0 0 0 0 0 0 3  

Ecometais – Soc. de Tratamento e Reciclagem, SA 0 0 0 0 0 3 0 3 R 

EEI – Empresa de Explosivos Industriais 0 0 0 0 0 0 0 0  

Egiquímica – Produtos Químicos Industriais, Lda. 0 0 2 0 0 0 0 2  

EIB – Empresa Industrial de Borracha, SA 3 0 0 0 6 2 0 11  

Empresa Cerâmica Cervar SA 0 0 0 0 0 2 0 2  

EPOLI – Espumas de Polietileno, SA 1 0 2 1 6 2 0 12  

ESMALGLASS (Portugal) - Produtos Cerâmicos, S.A. 1 0 0  6 2 0 9  

Euronavy – Tintas Marítimas e Industriais, SA 3 0 0 0 0 0 0 3  

Euroresinas, SA 5 0 4 3 6 2 3 23  

Eurospuma – Soc. Ind. Espumas Sintéticas, SA 3 0 0 1 6 0 0 10  

Euro-yser – Produtos Químicos, SA 3 0 0 0 6 0 0 9  

F. Lima, SA 3 0 0 0 0 3 0 6  

Fabor – Fábrica de Artefactos de Borracha, Lda. 0 0 0 0 0 5 0 5  

Fábrica Cerâmica de Valadares, SA 3 0 0 0 6 3 0 12  
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Empresa Par. A Par. B Par. C Par. D Par. E Par. F Par. G TOTAL Par. H 

Fábrica da Boucinha – Transf. Papel e Prod. Alim. 3 0 0 3 0 0 0 6  

Fábrica de Detergentes e Lixívias do Oeste 0 0 0 0 0 0 0 0  

Fábrica de Papel do Ave 3 0 0 0 0 0 0 3  

Fábrica de Pólvora “A Gardunha” 0 0 0 0 0 0 0 0  

Fábrica de Tintas 2000, Lda. 1 0 0 0 0 2 0 3  

Fábrica de Tintas Livercor 3 0 0 0 6 0 0 9  

Fábrica de Tintas TITAN LEME, SA 0 0 0 0 0 0 0 0  

Fábrica Torrejana de Biocombustiveis 0 0 0 0 0 0 0 0  

Facotil – Fábrica de Colas e Tintas, Lda. 1 0 0 0 0 2 0 3  

Fanafel – Fábrica de Feltros Industriais 0 0 0 1 0 0 0 1  

Farcimar – Fábrica de Artefactos de Cimentos de Arouca, Lda. 0 0 0 0 0 3 0 3  

Farma A.P.S. – Produtos Farmacêuticos, SA 3 0 0 1 6 2 0 12  

Farmabiol – Produtos Farmacêuticos para Pecuária 0 0 0 0 0 0 0 0  

FarmaLabor – Produtos Farmacêuticos, Lda. 1 0 0 0 0 2 0 3  

Farmaquímica Baldacci, SA 1 0 0 0 0 2 0 3  

Faurecia – Sistema de Interiores de Portugal 5 0 0 0 0 2 0 7  

Fernando Oliveira, Lda. 0 0 0 0 0 0 0 0  

Ferro – Indústrias Químicas de Portugal, SA 3 0 0 3 0 2 0 8  

Fibope Portuguesa – Filmes Biorientados, Lda. 3 0 2 1 6 2 0 14  

Fisipe – Fibras Sintéticas de Portugal, SA 5 0 0 3 6 2 7 23  

Fitoquímica – Produtos para Agricultura, Lda. 0 0 0 0 0 0 0 0  

Flexipol – Espumas Sintéticas, SA 3 0 0 0 6 2 0 11  

Fluidinova 0 0 6 0 0 3 0 9  

Fosforeira Portuguesa SA 0 0 0 0 0 2 0 2  

Freitas & Silva, SA 3 0 0 0 0 2 0 5  

Frulact, SA 3 0 6 1 6 7 0 23  

Fundipor - Produtos para Fundição, Lda 0 0 0 0 0 2 0 2  

GalloVidro SA 5 0 0 3 0 3 0 11  

Gasin - Gases Industriais, SA 3 0 0 3 0 0 0 6  

Genibet-Biopharmaceuticals, SA 0 0 0 0 0 2 0 2  

Gerofar – Indústria Farmo Cosmética, Lda. 0 0 0 0 0 2 0 2 M 

Gist – Brocades, SA 3 0 0 0 0 2 0 5  

GJR – Pirotecnia e Explosivos, SA 0 0 0 0 0 2 0 2  

GlaxoSmith Kline – Produtos Farmacêuticos 5 0 0 3 0 2 0 10  

Granorte – Revestimentos de Cortiça, Lda. 0 0 0 0 0 0 0 0  

Grés Panaria Portugal, SA 0 0 0 0 0 0 0 0  

Grestejo - Industrias  Cerâmicas, SA 0 0 0 0 0 2 0 2  

Grestel - Produtos Cerâmicos SA 0 0 2 0 0 3 0 5  
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Empresa Par. A Par. B Par. C Par. D Par. E Par. F Par. G TOTAL Par. H 

Grunenthal SA 3 0 0 1 6 3 0 13  

H. B. Fuller Portugal, Produtos Químicos SA 0 0 0 0 0 0 0 0 M 

H. Klein, Lda. 3 0 0 0 0 0 0 3  

Heliroma Plásticos, SA 0 0 0 0 0 3 0 3  

Hempel, Lda. 3 0 0 2 6 0 0 11  

Henkel Ibérica, SA 0 4 0 0 0 2 0 6  

Herbex - Produtos Químicos 0 0 2 0 6 3 0 11  

Hexion Speciality Chemicals, SA 0 4 0 0 0 0 0 4  

Hikma Farmacêutica, Lda. 3 0 0 1 0 2 0 6  

Hiperquímica – Produtos Químicos Industriais, Lda. 0 0 0 0 0 0 0 0  

Hovione – Farmaciência, SA 3 4 2 3 0 7 7 26  

Hutchinson – Borrachas de Portalegre 3 0 0 0 0 5 0 8  

Ibercoat – Tintas em Pó, SA 0 0 0 0 0 0 0 0  

Iberfar – Indústria Farmacêutica, SA 1 0 0 0 0 2 0 3  

Iberfibran – Poliestireno extrudido, SA 1 0 0 0 0 0 0 1  

Iberol – Sociedade Ibérica de Oleaginosas, SA 5 0 0 2 6 2 0 15  

Iber-Oleff – Comp. Técnicos em Plásticos, SA 3 0 6 2 6 3 0 20  

Iberomoldes, SA 3 0 2 2 0 7 2 16  

Igcar Portuguesa 0 0 0 0 0 0 0 0  

Imperalum–Soc. Com. de Revest. e Impermeabilizações, SA 3 0 0 0 0 2 0 5  

Inapal – Plásticos, SA 3 0 0 1 0 2 0 6  

Inchemica – Ind. Química de Especialidades, Lda. 1 0 0 0 0 0 0 1  

Indasa 3 4 0 2 0 2 0 11  

Indinor – Indústrias Químicas, SA 0 0 2 0 6 3 0 11  

Indulac – Indústrias Lácteas 0 0 0 0 0 2 0 2  

Indústrias Lever Portuguesa 5 0 0 0 0 6 3 14  

Interadubo – Companhia Internacional de adubos, Lda. 0 0 0 0 0 0 0 0  

Intraplás 5 0 0 3 0 0 0 8  

IQS – Indústrias Químicas de Síntese 0 0 0 0 0 0 0 0  

Isar-Rakoll Chemie Portuguesa, SA 3 0 0 0 6 2 0 11  

Isidro Elias – Plásticos, Lda 0 0 0 0 0 0 0 0  

J. Rosário – Materiais de Embalagem, Lda. 0 0 0 0 0 0 0 0  

J.Coelho da Silva, SA 0 0 0 0 0 3 0 3  

Jaba Farmacêutica, SA 3 0 4 1 6 3 0 17  

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. 5 0 0 3 6 2 0 16  

Jodel – Produtos Químicos, SA 3 0 0 0 0 2 0 5  

Johnson´s Controls II – Assentos Espuma, SA 5 0 0 1 0 0 0 6  

Johnson’s Wax de Portugal – Prod. Quím. Lda. 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Empresa Par. A Par. B Par. C Par. D Par. E Par. F Par. G TOTAL Par. H 

Jorlop – Plásticos e Papel, Lda 0 0 0 0 0 0 0 0  

José Domingos Fernandes 3 0 0 0 0 0 0 3  

Kenitex Química, SA 1 0 0 0 0 0 0 1  

KeyPlásticos Portugal, SA 3 0 0 0 0 0 0 3  

Kupper & Schmidt 3 0 0 1 0 2 0 6  

KWH Pipe, Lda. 1 0 0 0 0 0 0 1  

Labesfal – Laboratórios Almiro, SA 5 0 2 3 6 5 0 21  

LabialFarma – Lab. Biologia Alimentar e Farmacêutica, Lda. 1 0 2 0 0 0 0 3  

Labicer - Laboratório Industrial Cerâmico SA 0 0 2 0 0 3 0 5  

Laboplaste – Plásticos para Laboratório, Lda.  0 0 0 0 0 5 0 5  

Laboratório Edol, SA 1 0 0 0 0 3 0 4  

Laboratório Medinfar – Produtos Farmacêuticos, SA 5 4 0 3 6 7 3 28  

Laboratórios Atral, SA 3 0 4 2 6 2 3 20  

Laboratórios Azevedos – Ind. Farmacêutica, SA 3 0 3 1 0 2 0 9  

Laboratórios Delta, Lda. 3 0 4 3 0 2 0 12  

Laboratórios Inibsa 0 0 0 0 0 3 0 3  

Laboratórios Pfizer 0 0 0 2 0 2 2 6  

Laboratórios Vitória, SA 3 0 0 2 0 0 0 5  

Lacose Sotinco 3 0 0 2 0 0 0 5  

Lactogal – Produtos Alimentares, SA 5 0 4 3 6 5 0 23  

Lafitte Cork Portugal, Lda. 0 0 0 0 0 0 0 0  

Laquibel – Lab. Cientifico Produtos Químicos, Lda. 0 0 0 0 0 0 0 0 M 

LillyFarma Portugal 5 0 0 3 0 2 0 10  

Linde Sogas, Lda. 3 0 0 1 0 2 0 6  

Lipoquimica – Produtos Químicos  0 0 0 0 0 0 0 0  

Lipor 3 4 0 0 0 0 0 7 R 

Lorcol – Indústria de Colas e Produtos Químicos, Lda. 0 0 0 0 6 3 0 9  

Lusical – Companhia Lusitana de Cal, SA 3 0 0 1 6 0 0 10  

LusoCeram - Empreendimentos Cerâmicos SA 0 0 2 0 0 2 0 4  

Lusomedicamenta, SA 3 0 0 1 0 2 0 6  

Maçarico, SA  0 0 2 1 6 3 0 12  

Mapril – Produtos Químicos e Máquinas para a Indústria, SA 1 0 0 0 0 2 0 3  

Marcelle Bouhon, Lda. 1 0 0 0 0 0 0 1 M 

Marouço, SA 3 0 0 0 0 0 0 3  

MBB Teixeira, SA 1 0 0 0 0 0 0 1 M 

Megasa – Siderurgia Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0  

Mepha – Inv., Desen. e Fabricação Farmacêutica, Lda. 3 0 0 0 0 0 0 3  

Merck Sharp & Dohme, SA 5 0 0 3 0 2 0 10  
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Empresa Par. A Par. B Par. C Par. D Par. E Par. F Par. G TOTAL Par. H 

Microplásticos, SA 3 0 0 1 0 2 0 6  

Moura Silva e Filhos, Lda 1 0 0 0 0 3 0 4  

Nalco Portuguesa 0 0 0 0 0 2 0 2  

Nares – Resinas Naturais 0 0 0 0 0 0 0 0  

Necton - Comp. Port. de Culturas Marinhas, Lda 1 0 6 0 0 7 0 14  

Neoplástica – Indústria de Plásticos, SA 5 0 0 1 0 0 0 6  

Neste MTBE, SA 3 0 0 0 0 2 0 5  

Nestlé Portugal 5 0 0 3 6 7 2 23  

Neutroplast – Indústria de Embalagens Plásticas, SA 0 0 0 0 0 2 0 2  

Nitrochem – Fabrico de Químicos Industriais 0 0 0 0 0 0 0 0  

Norbox Embalagens, SA 3 0 0 0 0 5 0 8  

Novagrés - Industria Cerâmica SA 3 0 0 0 0 0 0 3  

Novartis Farma 5 0 0 3 0 2 0 10  

Octapharma – Produtos Farmacêuticos, Lda. 3 0 0 1 0 0 0 4  

Oliveira & Irmão, SA 3 0 0 0 0 3 0 6  

OM Portuguesa 0 0 0 0 0 2 0 2  

Oxiquímica 0 0 0 0 0 0 0 0  

Papeleira Portuguesa, SA 1 0 0 0 0 0 0 1  

Paracelsia – Indústria Farmacêutica, SA 1 0 0 0 0 2 0 3  

Pavigrés - Cerâmicas SA 3 0 0 2 0 3 0 8  

Petrogal SA  5 4 6 3 6 7 0 31  

PiedadeCork – Indústria de Cortiça, SA 0 0 2 0 0 2 0 4  

Pirofest - Pirotecnia e Engenharia, Lda 0 0 0 0 0 0 0 0  

Plasfil – Plásticos da Figueira 3 0 6 1 6 5 0 21  

Plasgal – Plásticos da Gândara, Lda. 3 0 0 0 0 2 0 5  

Plastaze – Plásticos de Azeméis, SA 3 0 0 0 0 0 0 3  

Plásticos Joluce 0 0 2 0 0 0 0 2  

Plastidom 3 0 0 1 6 2 0 12  

Plastikit – Fábrica de Plásticos, Lda. 3 0 0 0 0 0 0 3  

Poceram - Produtos Cerâmicos S.A. 3 0 0 1 6 2 0 12  

Polibarro – Ind. Transf. de Poliuretanos, Lda. 0 0 0 0 0 0 0 0  

Polibras – Abrasivos e Polimentos, SA 0 0 0 0 0 0 0 0  

Politejo – Indústria de Plásticos, SA 3 0 0 3 0 0 0 6  

Poliversal – Plásticos e Tecnologia, SA 3 0 0 0 0 0 0 3  

Porcel - Industria Portuguesa de Porcelanas SA 0 0 0 0 0 5 0 5  

Porcelanas de Portugal, SA 1 0 0 0 0 0 0 1  

Portucel, SA 5 0 0 3 6 7 3 24  

Prado Karton – Companhia do Cartão, SA 3 0 0 0 0 0 0 3  



54 

Empresa Par. A Par. B Par. C Par. D Par. E Par. F Par. G TOTAL Par. H 

Praxair Portugal Gases, SA 3 0 0 2 0 2 0 7  

Previnil – Empresa Preparadora de Compostos Vinícolos, SA 3 0 0 0 0 0 0 3  

Probos – Resinas e Plásticos, SA 3 0 0 1 6 5 0 15  

Produtos Sarcol, SA 3 0 0 0 0 2 0 5  

Proenol - Industria Biotecnológica, Lda 0 0 4 0 6 5 0 15  

Proinfil – Prod. Int. Filamentos Sintéticos, SA 0 0 0 0 0 0 0 0  

PROMOL – Industria de Velas, SA 0 0 0 0 0 0 0 0  

Quimilongra – Especialidades Químicas, Lda. 0 0 0 0 0 0 0 0  

Quimipol Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0  

Rações Veríssimo, Lda. 3 0 0 1 0 0 0 4  

Raporal – Rações de Portugal 3 0 0 2 0 0 0 5  

RAR – Refinarias de Açúcar Reunidos, SA 5 0 0 3 6 5 0 19  

Recauchutagem Nortenha, SA 3 0 0 0 0 0 0 3  

RECER - Industria de Revestimentos Cerâmicos, SA 0 0 0 1 6 5 0 12  

Recipneu – Empresa Nacional de Reciclagem de Pneus, Lda. 0 0 2 0 0 0 0 2 R 

Reckitt Benckiser, Lda. 5 0 0 0 0 0 0 5  

Relvas II – Rolhas de Champagne, SA 3 0 2 0 0 2 0 7  

Renova, SA 5 0 0 3 6 3 0 17  

Repsol Polímeros, SA 5 4 0 3 0 7 0 19  

Resibras – Companhia Port. de Resinas para Abrasivos, SA 3 0 2 0 6 0 0 11  

Resin – Resíduos Industriais, SA 0 0 0 1 0 0 0 1 R 

Respol – Resinas Sintéticas, SA 1 0 0 0 0 0 0 1  

Revigrés - Industria de Revestimento de Grés, Lda 3 0 0 2 0 5 0 10  

Rhodia Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0  

Robinson Indústria – Aglomerados de Cortiça, SA 0 0 0 0 0 2 0 2  

Roca - Cerâmica e Comércio SA 5 0 2 0 0 2 0 9  

Roche Farmacêutica, Lda. 5 0 0 3 0 2 0 10  

Saint-Gobain Glass Portugal, Vidro Plano SA 5 0 0 3 0 7 3 18  

Salusif – Fab. Prod. Químicos e Farmacêuticos, Lda. 0 0 0 0 0 0 0 0  

Sanofi Aventis – Produtos Farmacêuticos 5 0 0 3 6 2 2 18  

Santos Barosa – Vidros, SA 5 0 0 1 0 2 0 8  

Sapec – Química, SA 3 4 0 0 0 0 0 7  

Sapec Agro, SA 3 0 2 3 0 5 0 13  

Saprogal Portugal 5 0 0 1 0 0 0 6  

SBN – Soc. Biocombustíveis do Norte, Lda. 0 0 0 0 0 2 0 2  

SCC – Sociedade Central de Cervejas, SA 5 0 2 3 6 2 0 18  

Seber Portuguesa Farmacêutica, SA 3 0 0 2 0 0 0 5  

SEC - Sociedade de Explosivos Civis 1 0 2 0 6 2 7 18  
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Secil 5 0 0 1 0 7 0 13  

Sicasal – Ind. e Com. de Carnes, SA 5 0 0 3 0 2 0 10  

Sicor – Soc. Industrial de Cordoaria, SA 0 0 2 0 0 0 0 2  

Sigma – Aldrich Química, SA 0 0 0 0 0 0 0 0  

Sika Indústria Química, SA 3 0 2 2 6 2 0 15  

SIMALA - Industria de Compostos, SA 1 0 0 0 6 0 0 7  

Simoldes Plásticos Lda. 5 0 0 3 6 5 7 26  

Soc. Portuguesa de Acumuladores Tudor, SA 5 0 0 2 0 5 0 12  

Socer Embalagens, SA 3 0 6 2 6 3 0 20  

Sociedade Lusitana de Destilação Lda 0 0 0 0 0 0 0 0  

Sociedade Portuguesa Cavan 1 0 0 0 0 0 0 1  

Sociedade Portuguesa de Sabões 0 0 0 0 0 0 0 0  

Sociedade Portuguesa do Ar Liquido, Lda 5 0 0 3 0 5 2 15  

Socipole – Soc. Ind. Perfu., Óleos e Limpezas, SA 0 0 0 0 0 0 0 0 M 

Socori – Sociedade de Cortiças do Rio Meão, SA 0 0 0 0 0 0 0 0  

Sofarimex – Indústria Química e Farmacêutica, Lda. 3 0 0 2 0 3 0 8  

Solco Europe – Fabrico de Painéis Solares, Lda. 0 0 0 0 0 2 0 2  

Solvay Interox – Produtos Peroxidados, Lda. 1 0 0 0 6 2 2 11  

Solvay Portugal – Produtos Químicos, SA 3 0 0 2 6 5 2 18  

Somincor – Soc. Mineira de Neves Corvo, SA 5 0 0 3 0 3 0 11  

Sonivar – Soc. Ind. De Calçado e seus Componentes, SA 3 0 0 0 0 0 0 3  

Sonovis – Indústria de Suportes Áudio Vídeo, SA 1 0 0 0 0 0 0 1  

Soporcel, SA 5 0 4 3 6 7 3 28  

Soquifa Medicamentos 5 0 0 3 0 0 0 8  

Sorgal – Sociedade de Óleos e Rações, SA 5 0 4 3 0 0 0 12  

Sotancro – Estratificados da Fibras de Vidro, SA 3 0 0 3 0 5 0 11  

Space Eco – Combustíveis, Gestão de Resíduos, Lda. 0 0 2 0 0 0 0 2 R 

SPAL - Soc. Porcelanas de Alcobaça  3 0 0 0 0 0 0 3  

SPEL – Sociedade Portuguesa de Explosivos, SA 3 0 2 0 0 0 0 5  

Spies-Hecker Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0  

SuberCentro – Cortiças, Lda. 0 0 0 0 0 0 0 0  

Sun Chemical Portugal – Tintas Gráficas, Unipessoal, Lda. 3 0 0  6 3 0 12  

Tabaqueira, SA 5 0 0 3 0 5 0 13  

Tagol – Comp. Port. de Oleaginosas do Tejo 5 0 0 3 0 0 0 8  

Tate & Lyle Açúcares Portugal 5 0 0 3 0 0 0 8  

Tecnifar – Indústria Técnica Farmacêutica, SA 3 0 0 1 6 0 0 10  

Tecnimede – Soc. Técnico-Medicinal, SA 5 0 4 2 6 5 7 29  

Tecnobet – Fabrico de Ligantes e Misturas Betuminosas, SA 3 0 0 0 0 0 0 3  
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TejoPack – Sociedade de Plásticos e Papel, Lda 0 0 0 0 0 0 0 0  

Tintas Dyrup, SA 3 0 2 1 6 3 0 15  

Tintas Robbialac, SA 5 0 0 3 6 0 2 16  

Triquímica – Soluções Químicas e Ambientais, SA 3 0 0 0 6 0 0 9  

Unicer 5 0 6 3 0 7 2 23  

Unilfarma – União Internacional de Lab. Farmacêuticos, Lda. 5 0 0 3 0 0 0 8  

Unor – Embalagens, SA 3 0 0 0 0 2 0 5  

Uquipa – União Química Portuguesa, Lda. 0 0 0 0 0 0 0 0  

ValorLis – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos SA 0 0 0 0 0 0 0 0 R 

ValorSul 3 0 0 3 0 2 0 8 R 

ValOuro SA – Rações 5 0 0 3 0 2 0 10  

ValPor – Indústria de Produto para Alimentação Animal 0 0 0 0 0 0 0 0  

Vetroplas – Indústria Transformação Polímeros, SA 0 0 0 0 0 3 0 3  

Vidropol – Estratificados de Fibra de Vidro, SA 1 0 4 0 6 2 0 13  

Vinocor – Indústria Cortiça, Lda. 3 0 0 2 6 2 0 13  

Vista Alegre, SA 5 0 0 3 6 0 0 14  

VitroChaves – Industria do Vidro, SA 3 0 0 0 0 2 0 5  

Wisepack, Lda 0 0 2 0 0 0 0 2  

Wyeth Lederle Portugal 5 0 0 3 0 0 0 8  

X Química – Produção para Produtos Químicos 0 0 0 0 0 0 0 0  

Xiloquimica - Produtos para a Madeira 0 0 0 0 0 0 0 0  

Zarco – Química Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Após análise cuidada da pontuação geral obtida por todas as empresas, conforme se apresenta no 

Quadro 3.5, e aplicando de seguida os critérios de repartição por cada grupo definidos no capítulo II.3 

a todas as empresas, obtemos como resultado a curva correspondente à distribuição de todas as 

empresas, expressa no Quadro 3.6. 

De referir que, após observação do Quadro 3.5, relativa aos factores de decisão e elaboração da 

curva inicial, observou-se que dois dos sectores encontravam-se ausentes do grupo A: o sector M, 

dos Óleos Essenciais, Perfumes e Cosméticos, e o sector R, das Indústrias do Ambiente. Deste 

modo, analisámos as empresas de cada um dos sectores, e verificámos quais as que possuíam 

pontuação mais elevada. Como consequência, as empresas Colgate Palmolive e ValorSul, 

ascenderam ao grupo A, resultando a seguinte distribuição das empresas pelos grupos A, B e C, 

conforme se apresenta no Quadro 3.6, e cuja interpretação e análise será realizada no capítulo 

subsequente. 

Quadro 3.6. Curva ABC 

Empresa Gr. A Gr. B Gr. C 

Abbott Laboratórios     × 
Abrigada - Companhia Nacional de Refractários, SA     ×   
AC + Coger – Soc. Portuguesa de Cogeração, Lda.     × 
Acail Gás, SA     × 
Acetatus – Industrias Químicas     × 
Adreta Plásticos, SA   ×   
Agroquisa – Agroquímicos, SA     × 
Águas de Portugal     × 
Akzo Nobel Resinas, Lda.     × 
Alberplas – Indústria de Plásticos, SA   ×   
Albrigth e Wilson – Química Portuguesa     × 
Aleluia Cerâmicas    ×   
Alfama – Inv. e Desenv. Produtos Farmacêuticos     × 
Ambar – Ideias no Papel, SA ×     
Anar – Fábrica de Tintas, SA     × 
AQ Química Industrial, Lda     × 
Aquitex – Acabamentos Químicos, SA     × 
ArcoQuímica – Indústria Química, Lda.     × 
Artebor – Fábrica de Artefactos de Borracha, Lda.     × 
Artenius Sines PTA, SA    ×  
Astrazeneca ×     
Auto Vila – Reciclagem de Resíduos Industriais, SA     × 
Aventis CropScience – Produtos para a agricultura, Lda.     × 
Avon Rubber Polímeros, Lda.   ×   
BA – Fábrica Vidros Barbosa e Almeida, SA ×     
Barbot – Indústria de Tintas, SA   ×   
Basf Portuguesa   ×   
Bastos Viegas, SA   ×   
Bayer Portugal, SA ×     
Beira Adubos – Fábrica Portuguesa de Adubos Orgânicos, Lda.     × 
BIAL – Portela & Cia, SA ×     
Bioalvo - Serviços e Investigação em Biotecnologia, SA   ×   
Biocol – Laboratório Fármaco e Cosmético     × 
Biosabão – Fábrica de Detergentes, Lda.     × 
Biotecnol ×     
Biovegetal – Combustíveis Biológicos e Vegetais SA     × 
BluePharma – Indústria Farmacêutica ×     
Bonduelle Portugal – AgroIndústria, SA   ×   
Bresfor - Indústria do Formol, SA ×     
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Empresa Gr. A Gr. B Gr. C 

Bristol – Myers Squibb   ×   
Calagro – Soc. de Produtos Químicos Farmacêuticos, Lda.     × 
Carbogal - Carbonos de Portugal, SA     × 
Casfil ×     
CBM – Indústria Produtos Higiene e Limpeza     × 
Celbi – Celulose Beira Industrial ×     
Celix – Transformadora de Espumas Sintéticas, Lda.     × 
Celoplás – Plásticos para a Indústria, SA   ×   
Celtejo – Celulose do Tejo   ×   
Celulose do Caima, SA ×     
Cerâmica do Boialvo, Lda     × 
Cerâmica do Sotelha, S.A.     × 
Cerâmica do Vale do Gandara, S.A.     × 
Cerâmica F. Santiago     × 
Cerealis – Produtos Alimentares, SA   ×   
Cerpol - Empresa Cerâmica de Portugal, SA     × 
Cerutil - Cerâmicas Utilitárias, SA     × 
CH-Metal Lusitana – Soc. Tratamento de Superf. Metálicas     × 
Ciba – Especialidades Químicas, Lda.     × 
Ciegis, Lda     × 
Cifial - Industria Cerâmica SA   ×   
Cimianto – Soc. Portuguesa de Hidráulica, SA   ×   
Cimpor ×     
CIN – Corporação Industrial do Norte, SA  ×    
Cinca - Companhia Industrial Cerâmica SA  ×   
Cipade – Indústria e Invest. de Produtos Adesivos, SA   ×   
Cipan -  Companhia Industrial Produtora de Antibióticos, SA ×     
Clariant – Químicos, Lda.   ×   
CNB/CAMAC – Companhia Nacional de Borrachas, SA     × 
Colgate Palmolive, SA ×     
Colquímica – Indústria Nacional de Colas, SA ×     
Compal, SA ×     
Companhia Industrial de Resinas Sintéticas CIRES, SA ×     
Companhia Portuguesa de Higiene Pharma, SA     × 
Compogal - Industria de Polímeros, SA     × 
Continental Mabor ×     
Copam – Soc. Port. de Amidos, SA   ×   
Copinor – Soc. Ind. Lixívias e Detergentes, Lda.     × 
Cork Supply Portugal SA ×     
Corticeira Amorim ×     
Corticeira Rocap SA     × 
Covipor – Companhia Vidreira do Porto     × 
CPB – Companhia Petroquímica do Barreiro, Lda.   ×   
CPK – Comp. Produtora de Papel Kraftsack, SA     × 
Crisal – Cristalaria Automática, SA ×     
CUF – Adubos de Portugal / Amoníaco de Portugal ×     
CUF – Químicos Industriais, SA / Anilina de Portugal ×     
Curtumes Aveneda, Lda.   ×   
Curtumes Boaventura, Lda.     × 
Curtumes Fabrício, Lda.     × 
Curtumes Ibéria, Lda.     × 
DAI – Desenvolvimento Agro – Industrial, SA     × 
Dalphi Metal Portuguesa, SA     × 
Danone Portugal ×     
Diehl Enco – Elastómeros, Unipessoal, Lda.     × 
Diera – Fábrica de Revestimentos, Cola e Tintas, Lda.     × 
Dominó - Industrias Cerâmicas, Lda ×     
Dow Portugal – Produtos Químicos, Soc. Unipessoal, Lda.   ×   
Dystar – Anilinas Têxteis, Unipessoal, Lda.     × 
Ecometais – Soc. de Tratamento e Reciclagem, SA     × 
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EEI – Empresa de Explosivos Industriais     × 
Egiquímica – Produtos Químicos Industriais, Lda.     × 
EIB – Empresa Industrial de Borracha, SA   ×   
Empresa Cerâmica Cervar SA     × 
EPOLI – Espumas de Polietileno, SA ×     
ESMALGLASS (Portugal) - Produtos Cerâmicos, S.A.   ×   
Euronavy – Tintas Marítimas e Industriais, SA     × 
Euroresinas, SA ×     
Eurospuma – Soc. Ind. Espumas Sintéticas, SA   ×   
Euro-yser – Produtos Químicos, SA   ×   
F. Lima, SA   ×   
Fabor – Fábrica de Artefactos de Borracha, Lda.   ×   
Fábrica Cerâmica de Valadares, SA ×     
Fábrica da Boucinha – Transf. Papel e Prod. Alim.   ×   
Fábrica de Detergentes e Lixívias do Oeste     × 
Fábrica de Papel do Ave     × 
Fábrica de Pólvora “A Gardunha”     × 
Fábrica de Tintas 2000, Lda.     × 
Fábrica de Tintas Livercor   ×   
Fábrica de Tintas TITAN LEME, SA     × 
Fábrica Torrejana de Biocombustiveis     × 
Facotil – Fábrica de Colas e Tintas, Lda.     × 
Fanafel – Fábrica de Feltros Industriais     × 
Farcimar – Fábrica de Artefactos de Cimentos de Arouca, Lda.     × 
Farma A.P.S. – Produtos Farmacêuticos, SA ×     
Farmabiol – Produtos Farmacêuticos para Pecuária     × 
FarmaLabor – Produtos Farmacêuticos, Lda.     × 
Farmaquímica Baldacci, SA     × 
Faurecia – Sistema de Interiores de Portugal   ×   
Fernando Oliveira, Lda.     × 
Ferro – Indústrias Químicas de Portugal, SA   ×   
Fibope Portuguesa – Filmes Biorientados, Lda. ×     
Fisipe – Fibras Sintéticas de Portugal, SA ×     
Fitoquímica – Produtos para Agricultura, Lda.     × 
Flexipol – Espumas Sintéticas, SA   ×   
Fluidinova   ×   
Fosforeira Portuguesa SA     × 
Freitas & Silva, SA   ×   
Frulact, SA ×     
Fundipor - Produtos para Fundição, Lda     × 
GalloVidro SA   ×   
Gasin - Gases Industriais, SA   ×   
Genibet-Biopharmaceuticals, SA     × 
Gerofar – Indústria Farmo Cosmética, Lda.     × 
Gist – Brocades, SA   ×   
GJR – Pirotecnia e Explosivos, SA     × 
GlaxoSmith Kline – Produtos Farmacêuticos   ×   
Granorte – Revestimentos de Cortiça, Lda.     × 
Grés Panaria Portugal, SA     × 
Grestejo - Industrias  Cerâmicas, SA     × 
Grestel - Produtos Cerâmicos SA   ×   
Grunenthal SA ×     
H. B. Fuller Portugal, Produtos Químicos SA     × 
H. Klein, Lda.     × 
Heliroma Plásticos, SA     × 
Hempel, Lda.   ×   
Henkel Ibérica, SA   ×   
Herbex - Produtos Químicos   ×   
Hexion Speciality Chemicals, SA     × 
Hikma Farmacêutica, Lda.   ×   
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Hiperquímica – Produtos Químicos Industriais, Lda.     × 
Hovione – Farmaciência, SA ×     
Hutchinson – Borrachas de Portalegre   ×   
Ibercoat – Tintas em Pó, SA     × 
Iberfar – Indústria Farmacêutica, SA     × 
Iberfibran – Poliestireno extrudido, SA     × 
Iberol – Sociedade Ibérica de Oleaginosas, SA ×     
Iber-Oleff – Comp. Técnicos em Plásticos, SA ×     
Iberomoldes, SA ×     
Igcar Portuguesa     × 
Imperalum–Soc. Com. de Revest. e Impermeabilizações, SA   ×   
Inapal – Plásticos, SA   ×   
Inchemica – Ind. Química de Especialidades, Lda.     × 
Indasa   ×   
Indinor – Indústrias Químicas, SA   ×   
Indulac – Indústrias Lácteas     × 
Indústrias Lever Portuguesa ×     
Interadubo – Companhia Internacional de adubos, Lda.     × 
Intraplás   ×   
IQS – Indústrias Químicas de Síntese     × 
Isar-Rakoll Chemie Portuguesa, SA   ×   
Isidro Elias – Plásticos, Lda     × 
J. Rosário – Materiais de Embalagem, Lda.     × 
J.Coelho da Silva, SA     × 
Jaba Farmacêutica, SA ×     
Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. ×     
Jodel – Produtos Químicos, SA   ×   
Johnson´s Controls II – Assentos Espuma, SA   ×   
Johnson‟s Wax de Portugal – Prod. Quím. Lda.     × 
Jorlop – Plásticos e Papel, Lda     × 
José Domingos Fernandes     × 
Kenitex Química, SA     × 
KeyPlásticos Portugal, SA     × 
Kupper & Schmidt   ×   
KWH Pipe, Lda.     × 
Labesfal – Laboratórios Almiro, SA ×     
LabialFarma – Lab. Biologia Alimentar e Farmacêutica, Lda.     × 
Labicer - Laboratório Industrial Cerâmico SA   ×   
Laboplaste – Plásticos para Laboratório, Lda.    ×   
Laboratório Edol, SA     × 
Laboratório Medinfar – Produtos Farmacêuticos, SA ×     
Laboratórios Atral, SA ×     
Laboratórios Azevedos – Ind. Farmacêutica, SA   ×   
Laboratórios Delta, Lda. ×     
Laboratórios Inibsa     × 
Laboratórios Pfizer   ×   
Laboratórios Vitória, SA   ×   
Lacose Sotinco   ×   
Lactogal – Produtos Alimentares, SA ×     
Lafitte Cork Portugal, Lda.     × 
Laquibel – Lab. Cientifico Produtos Químicos, Lda.     × 
LillyFarma Portugal   ×   
Linde Sogas, Lda.   ×   
Lipoquimica – Produtos Químicos      × 
Lipor   ×   
Lorcol – Indústria de Colas e Produtos Químicos, Lda.   ×   
Lusical – Companhia Lusitana de Cal, SA   ×   
LusoCeram - Empreendimentos Cerâmicos SA    ×  
Lusomedicamenta, SA    × 
Maçarico, SA  ×     
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Mapril – Produtos Químicos e Máquinas para a Indústria, SA     × 
Marcelle Bouhon, Lda.     × 
Marouço, SA     × 
MBB Teixeira, SA     × 
Megasa – Siderurgia Nacional     × 
Mepha – Inv., Desen. e Fabricação Farmacêutica, Lda.     × 
Merck Sharp & Dohme, SA   ×   
Microplásticos, SA   ×   
Moura Silva e Filhos, Lda     × 
Nalco Portuguesa     × 
Nares – Resinas Naturais     × 
Necton - Comp. Port. de Culturas Marinhas, Lda ×     
Neoplástica – Indústria de Plásticos, SA   ×   
Neste MTBE, SA   ×   
Nestlé Portugal ×     
Neutroplast – Indústria de Embalagens Plásticas, SA     × 
Nitrochem – Fabrico de Químicos Industriais     × 
Norbox Embalagens, SA   ×   
Novagrés - Industria Cerâmica SA     × 
Novartis Farma   ×   
Octapharma – Produtos Farmacêuticos, Lda.     × 
Oliveira & Irmão, SA   ×   
OM Portuguesa     × 
Oxiquímica     × 
Papeleira Portuguesa, SA     × 
Paracelsia – Indústria Farmacêutica, SA     × 
Pavigrés - Cerâmicas SA   ×   
Petrogal SA  ×     
PiedadeCork – Indústria de Cortiça, SA     × 
Pirofest - Pirotecnia e Engenharia, Lda     × 
Plasfil – Plásticos da Figueira ×     
Plasgal – Plásticos da Gândara, Lda.   ×   
Plastaze – Plásticos de Azeméis, SA     × 
Plásticos Joluce     × 
Plastidom ×     
Plastikit – Fábrica de Plásticos, Lda.     × 
Poceram - Produtos Cerâmicos S.A. ×     
Polibarro – Ind. Transf. de Poliuretanos, Lda.     × 
Polibras – Abrasivos e Polimentos, SA     × 
Politejo – Indústria de Plásticos, SA   ×   
Poliversal – Plásticos e Tecnologia, SA     × 
Porcel - Industria Portuguesa de Porcelanas SA   ×   
Porcelanas de Portugal, SA     × 
Portucel, SA ×     
Prado Karton – Companhia do Cartão, SA     × 
Praxair Portugal Gases, SA   ×   
Previnil – Empresa Preparadora de Compostos Vinícolos, SA     × 
Probos – Resinas e Plásticos, SA ×     
Produtos Sarcol, SA   ×   
Proenol - Industria Biotecnológica, Lda ×     
Proinfil – Prod. Int. Filamentos Sintéticos, SA     × 
PROMOL – Industria de Velas, SA     × 
Quimilongra – Especialidades Químicas, Lda.     × 
Quimipol Portugal     × 
Rações Veríssimo, Lda.     × 
Raporal – Rações de Portugal   ×   
RAR – Refinarias de Açúcar Reunidos, SA ×     
Recauchutagem Nortenha, SA     × 
RECER - Industria de Revestimentos Cerâmicos, SA ×     
Recipneu – Empresa Nacional de Reciclagem de Pneus, Lda.     × 
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Reckitt Benckiser, Lda.   ×   
Relvas II – Rolhas de Champagne, SA   ×   
Renova, SA ×     
Repsol Polímeros, SA ×     
Resibras – Companhia Port. de Resinas para Abrasivos, SA   ×   
Resin – Resíduos Industriais, SA     × 
Respol – Resinas Sintéticas, SA     × 
Revigrés - Industria de Revestimento de Grés, Lda   ×   
Rhodia Portugal     × 
Robinson Indústria – Aglomerados de Cortiça, SA     × 
Roca - Cerâmica e Comércio SA   ×   
Roche Farmacêutica, Lda.   ×   
Saint-Gobain Glass Portugal, Vidro Plano SA ×     
Salusif – Fab. Prod. Químicos e Farmacêuticos, Lda.     × 
Sanofi Aventis – Produtos Farmacêuticos ×     
Santos Barosa – Vidros, SA   ×   
Sapec – Química, SA   ×   
Sapec Agro, SA ×     
Saprogal Portugal   ×   
SBN – Soc. Biocombustíveis do Norte, Lda.     × 
SCC – Sociedade Central de Cervejas, SA ×     
Seber Portuguesa Farmacêutica, SA   ×   
SEC - Sociedade de Explosivos Civis ×     
Secil ×     
Sicasal – Ind. e Com. de Carnes, SA   ×   
Sicor – Soc. Industrial de Cordoaria, SA     × 
Sigma – Aldrich Química, SA     × 
Sika Indústria Química, SA ×     
SIMALA - Industria de Compostos, SA   ×   
Simoldes Plásticos Lda. ×     
Soc. Portuguesa de Acumuladores Tudor, SA ×     
Socer Embalagens, SA ×     
Sociedade Lusitana de Destilação Lda     × 
Sociedade Portuguesa Cavan     × 
Sociedade Portuguesa de Sabões     × 
Sociedade Portuguesa do Ar Liquido, Lda ×     
Socipole – Soc. Ind. Perf., Óleos e Limpezas, SA     × 
Socori – Sociedade de Cortiças do Rio Meão, SA     × 
Sofarimex – Indústria Química e Farmacêutica, Lda.   ×   
Solco Europe – Fabrico de Painéis Solares, Lda.     × 
Solvay Interox – Produtos Peroxidados, Lda.   ×   
Solvay Portugal – Produtos Químicos, SA ×     
Somincor – Soc. Mineira de Neves Corvo, SA   ×   
Sonivar – Soc. Ind. De Calçado e seus Componentes, SA     × 
Sonovis – Indústria de Suportes Áudio Vídeo, SA     × 
Soporcel, SA ×     
Soquifa Medicamentos   ×   
Sorgal – Sociedade de Óleos e Rações, SA ×     
Sotancro – Estratificados da Fibras de Vidro, SA   ×   
Space Eco – Combustíveis, Gestão de Resíduos, Lda.     × 
SPAL - Soc. Porcelanas de Alcobaça      × 
SPEL – Sociedade Portuguesa de Explosivos, SA   ×   
Spies-Hecker Portugal     × 
SuberCentro – Cortiças, Lda.     × 
Sun Chemical Portugal – Tintas Gráficas, Unipessoal, Lda. ×     
Tabaqueira, SA ×     
Tagol – Comp. Port. de Oleaginosas do Tejo   ×   
Tate & Lyle Açúcares Portugal   ×   
Tecnifar – Indústria Técnica Farmacêutica, SA   ×   
Tecnimede – Soc. Técnico-Medicinal, SA ×     
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Tecnobet – Fabrico de Ligantes e Misturas Betuminosas, SA     × 
TejoPack – Sociedade de Plásticos e Papel, Lda     × 
Tintas Dyrup, SA ×     
Tintas Robbialac, SA ×     
Triquímica – Soluções Químicas e Ambientais, SA   ×   
Unicer ×     
Unilfarma – União Internacional de Lab. Farmacêuticos, Lda.   ×   
Unor – Embalagens, SA   ×   
Uquipa – União Química Portuguesa, Lda.     × 
ValorLis – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos SA     × 
ValorSul ×     
ValOuro SA – Rações   ×   
ValPor – Indústria de Produto para Alimentação Animal     × 
Vetroplas – Indústria Transformação Polímeros, SA     × 
Vidropol – Estratificados de Fibra de Vidro, SA ×     
Vinocor – Indústria Cortiça, Lda. ×     
Vista Alegre, SA ×     
VitroChaves – Industria do Vidro, SA   ×   
Wisepack, Lda     × 
Wyeth Lederle Portugal   ×   
X Química – Produção para Produtos Químicos     × 
Xiloquimica - Produtos para a Madeira     × 
Zarco – Química Industrial     × 

 

Para melhor se compreender e analisar os resultados a posteriori, estabeleceram-se as dimensões 

das empresas de acordo com a respectiva distribuição em cada grupo da curva ABC. Esta 

abordagem permitirá retirar ilações quanto ao investimento em I+DT em função da dimensão das 

empresas (ver Quadro 3.7 e Figura 3.1). 

 

Quadro 3.7 – Dimensão das empresas 

 Grupo A Grupo B Grupo C Total 

Micro empresas 0 1 37 38 

Pequenas Empresas 5 7 51 63 

Médias Empresas 24 59 68 151 

Grandes Empresas 55 42 13 110 

Total 84 109 169 362 
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Figura 3.1. Dimensão das empresas em estudo 

 

Após aplicação e elaboração da curva ABC, e respectiva quantificação do número de empresas por 

grupo, verifica-se que aproximadamente 23% das empresas estudadas estão inseridas no grupo A, 

30% estão no grupo B e as restantes 47% no grupo C, o que corresponde aos pressupostos teóricos 

salientados no capítulo II.2. Considerando-se que o objectivo inicial consistia na aplicação de uma 

variável estatística a um universo empírico de empresas, verifica-se que os resultados finais 

conduziram a uma aproximação satisfatória dos valores correspondentes a cada grupo, permitindo 

deste modo a validação do estudo efectuado. 
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______________IV. Análise e Interpretação Estratégica 

dos Resultados Obtidos 

 

 

IV. 1 – Análise Global da Importância do I+DT nas Empresas de Processos 

Químicos e Biológicos em Portugal 

 

Grande parte do sucesso do negócio depende de gerar conhecimento novo e de ter  capacidade para 

reagir pronta e inteligentemente a este novo conhecimento... Acredito que o pensamento estratégico 

é necessário mas é um elemento em que não se deve confiar demasiado para o sucesso do negócio. 

Se você souber projectar belos motores para motos, posso ensinar-lhe, em poucos dias, tudo o que 

você necessita saber sobre estratégia. Se você for doutorado em estratégia, mesmo que trabalhe 

muitos anos é pouco provável que adquira a capacidade de projectar belos motores para motos. 

(Richard Rumelt, 1996, California Management Review, 38, 110) 

 

As inovações não nascem espontaneamente e um importante factor de influência no seu sucesso ou 

no seu falhanço é o contexto organizacional em que são concebidas e executadas. Existem grandes 

diferenças entre as organizações mas há alguns factores que tornam o contexto mais ou menos 

favorável. Estes são, nomeadamente, a estrutura da organização, em termos de atribuição de 

responsabilidade pela inovação, os papéis desempenhados pelos indivíduos chave, o treino e 

desenvolvimento da equipa de funcionários, a maneira como o trabalho é organizado, o grau de 

envolvimento das pessoas na inovação e a forma como a própria organização aprende e partilha o 

conhecimento.  
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As estratégias de inovação são também fortemente influenciadas pelas posições do país em que as 

organizações estão instaladas, mesmo para aquelas que actuam a nível global. As influências 

nacionais podem agrupar-se em três categorias: competências (nível de instrução da força laboral, 

motivação para a investigação), estímulo dos mecanismos económicos (procura local, preço de 

entrada, rivalidade competitiva) e estímulo institucional (métodos de financiamento, controlo e gestão 

das empresas). Contudo, os tipos de gestão empresarial têm ainda uma grande influência nas 

estratégias da inovação das respectivas empresas e estas podem beneficiar dos sistemas de 

inovação importados através de variados mecanismos de mercado. 

Conforme debatido nos anteriores capítulos, diversos indicadores podem ser utilizados na avaliação 

do processo de inovação tecnológica, e na forma como as empresas se direccionam para actividades 

de I+DT. A análise baseada nos Parâmetros caracterizados no capítulo II pretendeu abranger a 

diversidade dos principais factores que permitiam obter uma classificação clara e imparcial das 

empresas e sectores indicados, relativamente às respectivas actividades de I+DT. Desta forma, os 

resultados obtidos no capítulo anterior permitem traçar um panorama global da indústria de processos 

químicos e biológicos em Portugal em termos de aposta em actividades de I+DT. 

A verificação atenta e cuidada dos resultados obtidos no decurso desta dissertação permite-nos 

constatar um esforço da indústria de processos químicos e biológicos em desenvolver e promover 

actividades de I+DT. Tal facto é suportado pelos dados obtidos, uma vez que aproximadamente 75% 

das empresas consideradas obtém uma pontuação positiva segundo os Parâmetros definidos neste 

estudo. Apesar de, tradicionalmente, as empresas terem pouca capacidade para investir em inovação 

e para desenvolver algumas dessas funções internamente, verifica-se, nos últimos anos, uma 

apetência das empresas em aumentarem  a sua capacidade de gerarem e gerirem inovação, seja 

pela criação de competências e capacidades internas, seja pela colaboração com entidades externas. 

A indústria de processos químicos e biológicos em Portugal tem apresentado uma evolução positiva 

no quadro global de investimentos em I+DT. Segundo o GPEARI, em 2005, 30 % do total das 

empresas/grupos empresariais presentes no ranking das “50 Empresas/Grupos Empresariais com 

maior investimento em I&D”, era deste sector industrial. Se atendermos ao facto de, desde que este 

ranking foi criado, em 1999, a indústria de processos químicos e biológicos ter aumentado o número 

percentual de empresas/grupos empresariais incluídas neste ranking, comparativamente com outras 

industrias, sendo em 1999 e 2001 a percentagem de apenas de 20%, podemos concluir que esta 

indústria tem percorrido um trajecto interessante em termos de investimentos em I+DT. 

As empresas em geral encontram-se inseridas em mercados muito competitivos, o que influencia 

fortemente as suas rentabilidades. A criação de iniciativas capazes de apoiar mudanças 

organizacionais, concebendo estratégias e modelos de promoção e eficiência, só são possíveis na 

presença de recursos humanos altamente qualificados. Analisando os dados referidos no capítulo 

anterior, observa-se uma relativamente reduzida participação no Programa de Inserção de Mestres e 

Doutores por parte das empresas de processos químicos e biológicos, tendo sido concedido apenas 

a 32 empresas num total de 362 empresas em estudo, ou seja, apoios no âmbito deste programa, 

aproximadamente 9% do universo referido. Estes resultados evidenciam uma significativa falta de 
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pessoas nas empresas com as qualificações adequadas e/ou disponibilidade de tempo necessária 

para assegurar a participação activa e efectiva em projectos de inovação com elevada componente 

cientifico - tecnológica.  

É importante referir todavia a notável evolução registada no recrutamento de mestres e doutores 

pelas empresas ao longo dos últimos 25 anos, dado que análises feitas no início dos anos 80 do 

século XX apontavam para menos de 10 doutores a trabalharem full-time em todo o sector 

empresarial em Portugal. Analisados os dados fornecidos pela AdI, constata-se que estas 32 

empresas representam aproximadamente 24% do universo das empresas que recorreram a este 

programa, sendo a indústria de processos químicos e biológicos a que detém, no âmbito deste 

programa, a maior percentagem de empresas comparativamente com as outras indústrias existentes 

em Portugal [32].  

Outro dado importante é relativo à dimensão das empresas que recorreram a este programa. Das 32 

empresas desta indústria, 18 são grandes empresas, 10 são médias empresas enquanto as restantes 

quatro se repartem em igual número em pequenas e micro empresas.  Assim, e como seria de 

esperar, a maioria das empresas que recorreram ao Programa de Mestres e Doutores estão 

presentes no grupo A da curva ABC. Este facto evidencia que a base do sucesso empresarial que 

tenha como factor competências tecnológicas deverá estar no conhecimento e na capacidade de 

aplicar esse know-how em estratégias de inovação economicamente relevantes baseadas na 

investigação científico – tecnológica. 

Em Portugal, o grau de inovação das empresas está também muito dependente da qualificação dos 

seus quadros e da sua qualidade. A fraca qualificação técnica (ou mesmo a sua ausência), 

principalmente ao nível médio originada pela eliminação dos processos de formação profissional, 

impede que os colaboradores das empresas detectem convenientemente as oportunidades de 

inovação e melhoria de processos. Esta forma de inovação é muito importante e permite às empresas 

desenvolverem frequentemente, através de simples ideias “de campo”, novos processos mais 

elaborados que podem assegurar a sua sobrevivência. 

A utilização de mecanismos de protecção da propriedade industrial, como é o caso de patentes de 

utilidade nacional ou de modelos de utilidade nacional, é ainda relativamente pouco frequente. Apesar 

disso, regista-se que 78 empresas, maioritariamente situadas no sector farmacêutico, recorreram a 

este tipo de mecanismo. O ainda reduzido recurso a este tipo de mecanismo pode dever-se a uma 

baixa cultura de protecção, ou ao alto custo e complexidade associados à protecção e garantia dos 

direitos, aumentando essa dificuldade e custo quando se pretende abranger mercados internacionais. 

Destaca-se também o relativamente baixo recurso por parte das empresas a incentivos estatais que 

promovem a realização de actividades de I+DT. Com base nos anexos B e E, onde se pode verificar 

o recurso por parte das empresas em estudo aos programas de apoio existentes, verifica-se que 

existe um número significativo de empresas que não recorreram a este tipo de programas e apoios. 

Este resultado não surpreende dado que a concentração da produção em produtos padronizados e 

etapas que adicionam pouco valor não exige a realização de  investimentos em grande escala em 

investigação, e principalmente devido à burocracia que esse tipo de programas colocam às 
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empresas, já que a burocracia necessária para a aceitação de projectos cria limitações e 

constrangimentos às empresas interessadas em usufruir de alguns desses incentivos.  

Um aspecto particular da indústria de processos químicos e biológicos em Portugal prende-se com a 

baixa cooperação entre as empresas. As organizações cooperam por muitas razões, incluindo a 

eficácia e a flexibilidade, a aquisição de conhecimento tecnológico e de mercado. Estes 

relacionamentos podem assumir várias formas, que vão dos simples acordos de licenciamento, às 

coligações ou também designadas alianças estratégicas. Aumentar cada vez mais estas redes de 

relações será a medida de análise mais adequada à compreensão do processo de inovação. Uma 

rede é uma colaboração que pode ser vista como uma tentativa para enfrentar com êxito a crescente 

complexidade das diferentes tecnologias e mercados, através do desenvolvimento conjunto de 

actividades de I+DT que são de interesse comum a várias empresas. 

Um outro dado relevante prende-se com o número de empresas que no quadro 3.5 apresentam uma 

pontuação total de zero. Estas empresas, em número de 62, são empresas que, à partida, se 

posicionam como tendo uma fraca capacidade de competir eficazmente numa economia globalizada, 

ou então estão ainda em fase de lançamento no mundo empresarial. 

Analisando, globalmente, o grupo A da curva ABC constata-se que as empresas com maior volume 

de negócios são também as que apresentam um índice mais elevado de actividades de I+DT. 

Verifica-se que aproximadamente 50% das grandes empresas (com volume de negócios superior a 

50 milhões de euros ou com mais de 250 trabalhadores) pertencem ao grupo A, o que permite 

constatar que a aposta na inovação e em actividades de I+DT traz benefícios e diferenciação a nível 

de concorrência, como se analisa nos pontos seguintes.  

Contudo, é de salientar as dificuldades que as médias empresas enfrentam comparativamente às 

grandes empresas, num estudo deste tipo. O facto de não aparecerem em revistas da especialidade, 

como referido no Parâmetro D “Citações em revistas de economia relativas a actividades gerais da 

empresa, nomeadamente na Revista Exame, Jornal Público, Jornal Expresso e no site Fórum 

Empresas”, ou de apresentarem volumes de negócios inferiores, como no Parâmetro A “Volume de 

negócios das empresas nos anos de 2005 e 2006”, possibilita uma diferenciação que poderá não ser 

tão distinta em termos de eficácia empresarial relativamente às grandes empresas, como a que se 

apresenta no Quadro 3.5. 

IV. 2 – Influência do I+DT nos Principais Sectores Industriais Estudados 

A inovação tecnológica actua de maneira diferenciada nos diversos sectores estudados. Alguns 

possibilitam relações fortes entre o sector privado, as universidades e unidades de investigação, 

enquanto noutros essa cooperação não é tão relevante. Para outros sectores a prioridade centra-se 

no desenvolvimento de novos produtos e a protecção através de patentes, enquanto noutros o mais 

importante é a aquisição de maquinaria e equipamentos modernos e as competências para os utilizar 

de forma eficiente. Neste enquadramento pode afirmar-se que apesar de a inovação desempenhar 

um papel fundamental na competitividade em todos os sectores, ela obedece às particularidades dos 



         

 

69 

diversos segmentos industriais, sendo que cada actividade inovadora pode actuar com maior ou 

menor intensidade, de acordo com os sectores em questão. 

Na figura 4.1, apresenta-se uma análise sectorial das empresas por Grupos da curva ABC. 
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Figura 4.1 – Análise sectorial das empresas por grupo da curva ABC 

Da observação do gráfico da figura 4.1, verifica-se predominância de alguns sectores em detrimento 

de outros na aplicação de actividades de I+DT e no recurso a programas e actividades que 

incentivem a inovação e o desenvolvimento científico – tecnológico. O sector Farmacêutico, o sector 

das Resinas Sintéticas e Plásticos, o sector da Indústria Alimentar, o sector da Indústria Cerâmica e o 

sector da Biotecnologia predominam sobre os demais, em termos do número de empresas de cada 

um destes sectores que desenvolve actividades de I+DT.  

De salientar os sectores das Resinas Sintéticas e Plásticos e o sector da Industria Alimentar, que 

apresenta um número elevado de empresas com importantes actividades de I+DT (grupo A) e o 

sector da Biotecnologia, onde todas as empresas estudadas apresentam interessantes índices de 

inovação, conforme se verifica nos Quadros 3.5 e 3.6. Embora apenas tenham sido estudadas, no 

sector da Biotecnologia, quatro empresas, três destas pertencem ao grupo A, com valores de 13, 14 e 

15 de classificação, enquanto a empresa restante está situada no grupo B com classificação de 8.  Já 

em relação ao sector da Cerâmica, este apresenta, no conjunto, um número bastante apreciável de 

empresas com actividades de I+DT, mas verifica-se que, destas, apenas um número relativamente 

reduzido de empresas se consegue classificar no grupo A, se compararmos com os outros três 

sectores que mais se destacam pelo número de empresas com actividades de I+DT, que são o das 

Resinas Sintéticas e Plásticos, o Farmacêutico e o Alimentar. 

 Em sentido oposto, verifica-se que o sector dos Óleos Essenciais, Perfumes e Cosméticos e o 

sector do Ambiente apresentam índices baixos de I+DT, sendo que nestes dois sectores nenhuma 

empresa obteve uma pontuação que a permitisse colocar directamente no grupo A (ver Quadro 3.5 e 

3.6). Salienta-se o facto de as empresas do sector do Ambiente não terem ainda recorrido de forma 

minimamente significante ao I+DT, o que certamente poderá ser objecto de estudos posteriores, dada 

a importância crescente deste sector. 
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No início dos anos 90, Franco Malerba e Luigi Orsenigo, em Sectoral Systems of Innovation: 

Technological Regimes, Schumpeterian Dynamics [2],  propuseram que a base da inovação poderia 

ser definida a partir de uma particular combinação de algumas propriedades fundamentais: 

• Condições de oportunidade – reflecte a facilidade que as empresas possuem para inovar quando 

um determinado montante de recursos é investido no processo de busca por inovações; 

• Condições de apropriabilidade – Reflectem as possibilidades de protecção das inovações contra as 

imitações e a viabilidade de se proteger os lucros gerados pelas actividades inovadoras; 

• Nível de acumulação do conhecimento – Pode ser definido como sendo a correlação entre o 

surgimento de inovações e o desenvolvimento das actividades inovativas; 

• Natureza da base de conhecimento – Refere-se às propriedades do conhecimento no qual as 

actividades inovativas das empresas estão baseadas. 

Estes autores relatam que várias evidências empíricas indicam que estes factores influenciam de 

maneira decisiva a intensidade do processo de inovação, o grau de concentração industrial e a taxa 

de entrada na indústria, permitindo que haja o surgimento de diferentes padrões de evolução da 

estrutura industrial, ou de diferentes padrões sectoriais de inovação. 

Assim, uma área com grande concentração de inovação ocorre quando existem altas condições de 

oportunidade, apropriabilidade e de acumulação ao nível da empresa, ou quando em um determinado 

local está situado uma importante fonte de conhecimento científico e tecnológico ou quando a base 

de conhecimento é caracterizada por ser tácita, complexa e sistémica.  

Extrapolando estas indicações para este estudo, verifica-se que sectores como o Farmacêutico, o 

sector do Vidro, o sector da Biotecnologia, o sector Alimentar, o sector da Cerâmica, apresentam 

altos índices inovativos, surgindo como consequência da conjugação dos factores referidos 

anteriormente que estes tenham grande presença e importância no panorama industrial português. 

Tal situação pode verificar-se na figura 4.1 e complementada pela informação expressa no Quadro do 

Anexo G, onde se apresentam as empresas com a melhor classificação em cada um dos sectores da 

indústria de processos químicos e biológicos. Note-se que neste “Quadro de Honra” se incluem todas 

as empresas que obtiveram uma pontuação de pelo menos 12, sendo que, em qualquer caso, cada 

sector foi representado por pelo menos uma empresa. 

Da análise da Figura 4.1 e do Anexo G, verifica-se que o sector Farmacêutico é detentor de uma 

elevada capacidade competitiva graças à conjugação de factores como a qualidade, produtividade, 

qualificação do pessoal, capacidade de inovação e investimento em I+DT. Este sector têm vindo a ser 

modernizado através de novos processos de gestão já que procura reforçar a imagem de qualidade 

da oferta no mercado português e no internacional. 

Relativamente ao sector Alimentar, a insuficiência de matéria-prima nacional com as características 

necessárias à indústria, leva a que muitas das empresas se abasteçam, em grande parte, de 

produtos agrícolas importados. Esta situação revela uma fragilidade para a própria indústria, pois o 

distanciamento das suas fontes de abastecimentos, não só se traduzem em maiores encargos, como 

retiram vantagem à sua localização actual. Apesar disso, a capacidade de investigação e 
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desenvolvimento destas empresas tem sido reforçada estimulando a inovação, como constatado 

pelas importantes pontuações e consequentes classificações obtidas pelas diversas empresas nos 

diferentes Parâmetros considerados neste estudo, e como verificado na Figura 4.1 e Anexo G, o que 

poderá ser um bom indicador para assegurar clientes em mercados muito exigentes. 

Quanto ao sector Cerâmico verifica-se, pelos resultados obtidos, que este é amplo e heterogéneo 

em termos de actividades de I+DT. É interessante sublinhar que, nesta área, existem actividades de 

I+DT na maioria das universidades portuguesas, num instituto politécnico, num centro tecnológico, em 

dois centros de formação profissional e numa escola tecnológica artística e profissional [48]. A 

modernização das empresas existentes, a criação de empresas de produtos com maior valor 

acrescentado, a formação de quadros qualificados e a utilização de modernos processos de fabrico 

tem sido a aplicação eficaz de uma estratégia de incentivos à inovação tecnológica e também de uma 

forte ligação das empresas aos centros de saber. 

A biotecnologia é hoje reconhecida como uma das áreas com maior potencial de crescimento e 

impacto na sociedade. De facto, tem vindo a tornar-se numa tecnologia de alicerce em sectores tão 

diversos e essenciais como o agro-alimentar, o ambiental, o farmacêutico e o médico. Portugal tem 

conseguido acompanhar a bom ritmo o desenvolvimento da biotecnologia através das suas 

universidades e centros de I+DT, tendo também realizado um importante investimento na formação 

avançada de recursos humanos na área. Assim se explicam os bons resultados obtidos por este 

sector específico, neste estudo. No entanto, o impacto da inovação tecnológica em biotecnologia no 

conjunto das empresas nacionais das várias áreas onde a biotecnologia tem, ou pode vir a ter, um 

papel relevante, tem sido fortemente incipiente e desproporcionado em relação às competências 

existentes e ao investimento realizado. São no entanto visíveis sinais de mudança no panorama 

nacional, observando-se o surgimento de empresas criadas por jovens investigadores e que poderão 

ser um sinal de interacções crescentes com empresas de maiores dimensões já anteriormente 

estabelecidos. 

Já uma escassez de actividades inovativas é observada quando existem baixas condições de 

oportunidade, apropriabilidade e acumulação de conhecimentos tecnológicos ao nível da empresa.  

Verifica-se essa situação, em Portugal, em sectores como o dos Adubos, sector dos Agroquímicos, 

sector do Ambiente e o sector dos Óleos Essenciais, Perfumes e Cosméticos. Por serem sectores 

com menos expressão em termos de capacidade produtiva em Portugal, as actividades em inovação 

são reduzidas nestes sectores.  

Factores como a redução da Política Agrícola Comum, pressões ambientais, deslocalizações de 

produções, têm provocado limitações a nível estrutural nas empresas dos sectores Agroquímicos e 

dos Adubos cujo resultado é a apresentação de valores pouco significativos em termos de recurso a 

I+DT. Contudo, o sector dos adubos apresenta-se como um caso diferenciado, em termos de 

posicionamento. O facto de uma empresa, CUF – Adubos de Portugal\Amoníaco de Portugal, 

abranger praticamente 70 % do mercado (e perto de 90% da produção de base) condiciona a análise 

e o desenvolvimento das demais empresas do sector, obtendo a empresa referida uma boa posição 
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em termos de pontuação, estando até classificada nas dez primeiras empresas deste estudo, como 

se analisará nos pontos seguintes.  

Se em relação ao sector dos Óleos Essenciais, Perfumes e Cosméticos, se poderá admitir que se 

trata de um sector que em Portugal tem uma base produtiva bastante fraca, já em relação ao sector 

Ambiente foi com alguma surpresa que se constatou que, conforme referido atrás, em termos de 

dados objectivos, as respectivas empresas parecem ter investido muito pouco em inovação 

tecnológica própria. 

Como verificado na Figura 4.1 e no Anexo G, observa-se assim uma apreciável disparidade de 

classificações em termos totais em função dos sectores considerados anteriormente, o que denota 

diferentes perspectivas de actuação empresarial em termos de I+DT nesses vários sectores e 

permitirá também constatar em futuros trabalhos se isso corresponde a diferentes comportamentos 

competitivos na economia global. 

IV. 3 – Importância do I+DT nas Empresas Mais Relevantes 

Como salientado no capítulo I, a inovação pode referir-se a diversas actividades que variam desde a 

realização da investigação científica complexa até procedimentos operacionais muito mais simples.  

Assim, baseados no Manual de Oslo [42], podemos considerar diversos tipos de actividades como 

de inovação: 

- actividades internas de investigação, que compreende o trabalho criativo, com o objectivo de 

aumentar os conhecimentos e o uso destes para desenvolver novas aplicações, tais como processos 

ou produtos; 

- aquisição externa de conhecimentos, situando num elemento externo à empresa todo o processo 

de investigação; 

- aquisição de outros produtos externos, tais como patentes, acordos e transferências de tecnologia, 

licenças, software, ou outro tipo de conhecimentos técnico-científicos;  

- aquisição de máquinas e equipamentos; 

- formação de recursos humanos no sentido de desenvolver novas capacidades e dinâmicas 

estruturais. 

Alicerçados nos resultados apresentados no capítulo III, constata-se uma orientação de um número 

apreciável das empresas estudadas no sentido de promoverem o desenvolvimento de actividades de 

I+DT, conducentes ao reforço da respectiva produtividade e competitividade.  

A promoção de actividades internas de investigação e desenvolvimento tecnológico, promovendo o 

estímulo e a diferenciação de produto, constitui um dos métodos de inovação mais utilizados nas 

empresas de processos químicos e biológicos em Portugal. Reflexo dessa situação são os apoios 

concedidos às empresas destas áreas industriais cujo âmbito incide na promoção e criação de novos 

produtos, processos e sistemas (e.g. programa SIME), como verificado no anexo E. 
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Aliada a esta motivação encontra-se a necessidade das empresas incidirem na qualificação dos 

seus colaboradores, promovendo-a com recurso a incentivos deste âmbito. A promoção da formação 

resulta num incremento de qualidade dos seus serviços e produtos. Impulsionar o desenvolvimento 

de competências nos recursos humanos das empresas, estimulando a cooperação empresarial e a 

melhoria da capacidade competitiva revelam-se factores decisivos de desenvolvimento e 

crescimento. Assim, o recurso a programas como o Programa de Inserção de Mestres e Doutores nas 

Empresas e o Programa de Formação Profissional são factores importantes na diferenciação e 

competitividade empresariais. Como se observa conjugadamente no Quadro 3.6 e nos anexos B e E, 

as empresas que recorreram a este tipo de programas situam-se, principalmente, no grupo A da 

curva ABC.  

A análise atenta dos dados obtidos permite observar que as empresas que apresentam um volume 

de negócios superior são também as que proporcionalmente mais recorrem a diversos incentivos e 

apoios relativos a actividades de I+DT. Comparando os volumes de negócios das empresas 

presentes no grupo A, com as presentes nos outros grupos, verifica-se uma diferença estrutural a 

nível de dimensão. Como o gráfico da Figura 4.2 demonstra, as grandes empresas são as que 

desenvolvem o maior número de actividades de I+DT, encontrando-se as micro empresas no pólo 

oposto. 
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Figura 4.2 – Gráfico da distribuição das empresas por grupos na curva ABC, de acordo com o nível 

das respectivas actividades de I+DT 

 

Nas empresas, a inovação envolve complexidade e mudança, seja na tecnologia, na organização ou 

no seu ambiente económico. Daí que as ameaças e as oportunidades tecnológicas sejam muitas 

vezes difíceis de identificar, as estratégias de inovação sejam difíceis de definir e os resultados de 

difícil previsão. Em todos os casos a capacidade de aprendizagem com a experiência e a análise são 

essenciais. Existem três factores essenciais em estratégia de inovação das empresas: a posição da 

empresa, em relação à concorrência, no que respeita a produtos, processos e tecnologias e em 

relação ao sistema nacional de inovação; os percursos tecnológicos que se abrem à empresa em 

face das suas competências próprias acumuladas e das oportunidades que surgem; e os processos 

organizacionais adoptados pela empresa, com o fim de integrar a aprendizagem estratégica de I+DT 
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nas zonas de fronteira, funcionais e divisionais, de forma a influenciar a competitividade dos 

respectivos produtos e serviços perante os clientes. 

As empresas que melhor aplicam este tipo de estratégias e que, por conseguinte, se destacam das 

demais a nível do I+DT empresarial no conjunto de todos os sectores analisados, são as 

apresentadas no Quadro 4.1.  

Quadro 4.1 – As onze empresas com melhor classificação global 

Empresas Dimensão Classificação 

BIAL – Portela & Cia., SA grande 38 

CUF – Químicos Industriais / Anilina de Portugal grande 34 

Petrogal, SA   grande 31 

Corticeira Amorim grande 30 

Tecnimede – Sociedade Tecnico-Medicinal, SA grande 29 

Cipan – Companhia Industrial Produtora de Antibióticos, SA grande 28 

CUF – Adubos de Portugal / Amoníaco de Portugal grande 28 

Laboratório Medinfar – Produtos Farmacêuticos, SA grande 28 

Soporcel, SA grande 28 

Hovione – Farmaciência, SA grande 26 

Simoldes Plásticos, Lda  grande 26 

 

De salientar a empresa BIAL – Portela & Cia, SA, que se destaca das demais por ter obtido a 

classificação máxima na soma da totalidade dos Parâmetros definidos no âmbito deste estudo. Sendo 

uma empresa de referência no panorama empresarial português, apresenta-se como um caso de 

sucesso a nível estratégico na área farmacêutica, por apostar e implementar estratégias de inovação 

e daí obter resultados significativos. A BIAL tem assumido o desenvolvimento de vários projectos de 

investigação em estreita colaboração com instituições universitárias e outros centros de investigação, 

beneficiando da partilha de conhecimentos, de experiências e da criação de equipas de trabalho 

multidisciplinares. Desta forma, apresenta-se como a empresa de referência neste estudo pois, como 

já referido, obteve pontuação máxima em todos os parâmetros considerados, estando classificada na 

primeira posição. De referir também a presença de cinco empresas do sector das farmacêuticas nas 

dez empresas melhor classificadas, já que este sector apresenta características que indicam uma 

orientação constante para a inovação, tanto a nível de produto como de processo. 

A CUF – Químicos Industriais/Anilina de Portugal apresenta-se como a empresa com a segunda 

pontuação mais elevada neste estudo. Sendo uma das principais empresas do grupo CUF – SGPS, 

centra a sua actividade na produção de químicos industriais, com forte aposta e incidência na 

investigação tecnológica. Tem um departamento de I+DT que desenvolve o seu trabalho na 

optimização de processos e no desenvolvimento de produtos. A elevada pontuação obtida é reflexo 

dessa política interna de investigação -apresentando recurso a vários apoios, tal como observado nos 

anexos B e E, na aposta em investigadores com elevado grau de especialização, como demonstra a 

participação no Programa Mestres e Doutores, e também no Programa de Bolsas de Doutoramento 

nas Empresas, segundo informações dadas pela empresa. 
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O investimento no conhecimento e no desenvolvimento tecnológico apresenta-se como uma das 

prioridades do Grupo Galp Energia, grupo que detém a empresa Petrogal. Sendo uma das principais 

empresas no panorama empresarial português, e aquela que apresenta maior volume de negócios, 

como se verifica no anexo A, é interessante constatar que esta ocupa apenas a terceira posição em 

termos de pontuação. A aposta na inovação através do recurso a inúmeros apoios e incentivos (ver 

anexos B e E), apresenta-se como um dos principais factores de diferenciação com as demais 

empresas. Contudo, é de salientar o facto de não ter recorrido ao Programa de Mestres e Doutores, 

factor que a demarca da maioria das empresas presentes no Quadro 4.1, não tendo assim inserido 

no seu seio, através deste incentivo, recursos humanos altamente qualificados e com capacidades de  

promover a investigação. 

A área de I+DT assumiu um papel preponderante no seio da Corticeira Amorim, numa antecipação 

das tendências e de modo a dar uma resposta eficaz às exigências do mercado na procura de novas 

soluções em cortiça. O bom posicionamento - na quarta posição em termos de pontuação global - 

mostram o esforço e desenvolvimento da empresa na obtenção de resultados através da 

diferenciação de produto com base inovativa. A criação de um núcleo de investigação, dentro da 

própria empresa, com o objectivo de conceber e desenvolver novas aplicações e produtos para a 

cortiça com o recurso a I+DT e teve como reflexo, em termos empresariais, a respectiva inclusão no 

Quadro 4.1, que apresenta “os melhores de entre os melhores” em termos de I+DT empresarial. 

De salientar, relativamente às empresas referidas no Quadro 4.1, que apenas três não recorrem ao 

Programa de Inserção de Mestres e Doutores, sendo elas a Petrogal, SA, o Laboratório Medinfar, SA 

e a Simoldes Plásticos, SA (ver anexo B). Este programa apresenta-se assim como um factor 

determinante, no qual assenta parte do sucesso e do desenvolvimento de projectos com 

características inovativas, como demonstrado nas boas pontuações obtidas por todas as empresas 

que recorreram a este programa.  

Alguns outros casos apresentam-se como interessantes objectos de estudo no panorama 

empresarial português. Exemplo disso é a empresa FISIPE – Fibras Sintéticas de Portugal, SA. 

Destaca-se das demais empresas do sector das fibras artificiais e sintéticas, em termos de 

classificação, por definir estratégias empresariais com base em I+DT. Sustentada durante largos anos 

pelo facto de pertencer ao Grupo José de Mello, foi vendida em 2005 a três quadros da empresa, 

tornando-se assim independente daquele grupo empresarial. Após um período conturbado, onde o 

encerramento esteve próximo, a reorientação de estratégias de mercado e a prática de pesquisas em 

I+DT orientadas para o mercado, adequando a produção para nichos de mercado e para a 

exportação, tem mantido a empresa competitiva num mercado globalizado e muito agressivo. 

Outro caso interessante de análise é a multinacional Johnson‟s Controlls II – Assentos de Espumas 

SA. Apresentando-se como uma das grandes empresas em Portugal no sector das Resinas 

Sintéticas e Plásticos, não apresenta nenhuma pontuação nos Parâmetros directamente relacionados 

com o I+DT apesar da sua dimensão relativamente elevada. A desvalorização por parte da empresa 

de factores primordiais como a inovação competitiva poderá ter contribuído para provocar o 

encerramento da mesma, em 2007, em Portugal, tendo o grupo deslocalizado a respectiva produção 
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para países do Leste Europeu, onde a mão-de-obra é mais barata e ao mesmo tempo mais 

qualificada do que a existente em Portugal. Este poderá ser um caso em que, aparentemente, a 

empresa, e de acordo com os Parâmetros seleccionados, não baseou o desenvolvimento e 

crescimento económico através da dinamização dos factores ligados à inovação, já que se encontra 

no grupo B, com classificação global de 6 pontos, sendo que estes foram obtidos exclusivamente de 

Parâmetros não directamente ligados à inovação. 

Uma empresa que suscitou análise atenta durante o decurso da dissertação foi a AstraZeneca, SA. 

Tendo sido considerada como uma das cinquentas empresas com maior investimento em I+DT 

segundo o Observatório para a Ciência e Tecnologia nos anos de 2003 e 2005, e ter também registo 

de patentes de utilidade nacional, não apresenta, todavia, produção em Portugal, segundo 

informações veiculadas pela própria empresa. Desta forma, os investimentos em I+DT feitos pela 

empresa em Portugal e que a colocam numa posição de destaque face às demais empresas devem-

se, segundo informações amavelmente disponibilizadas pela própria empresa, a “estudos clínicos e 

internacionais multicêntricos”, destinados a avaliar a aplicabilidade clínica, e junto do grande público, 

dos produtos concebidos pela empresa. Possivelmente, outras multinacionais farmacêuticas 

apresentem também o mesmo tipo de investimento em I+DT em Portugal, contribuindo dessa forma 

para obter posições de destaque na curva ABC. 

Os resultados obtidos, e a subsequente análise que permitiram efectuar, mostram o panorama das 

empresas da indústria de processos químicos e biológicos em Portugal, e traçam o perfil das 

estratégias e das orientações de cada empresa no que respeita a I+DT. No ponto seguinte serão 

abordados, a nível global, novas orientações a nível de incentivos e de programas para Portugal. 

IV. 4 – Interpretações Estratégicas em Termos da Gestão das Políticas 

Públicas de Apoio ao I+DT nas Empresas Portuguesas 

O crescimento tecnológico de um país depende fortemente da forma como se faz a gestão 

estratégica das suas próprias actividades de I+DT bem como da eficaz absorção das novas 

tecnologias por parte do tecido empresarial. No caso particular de Portugal, a aquisição de 

tecnologias oriundas de países mais avançados assume um papel relevante. Mas para que essa 

absorção ocorra efectivamente, tais aquisições não são suficientes. As empresas precisam de criar 

condições para assimilá-las internamente e colocá-las de forma optimizada ao serviço da respectiva 

competitividade. Países onde a difusão tecnológica é uma realidade associaram a implantação de 

equipamentos tecnologicamente evoluídos à aquisição de conhecimentos (patentes, licenças) e à 

realização de actividades de formação e de investigação científico - tecnológico. 

Com a globalização da economia internacional, a participação nos fluxos comerciais internacionais 

passou a ser um importante indicador do sucesso de uma nação. A amplitude das novas políticas da 

OCDE é ampla e dependente de cada contexto nacional, sendo as suas principais características a i) 

forte articulação entre as políticas comercial e tecnológica; ii) uma tendência progressiva de 

descentralização/regionalização das politicas adoptadas; iii) uma importante participação dos 

governos na promoção dos gastos em pesquisa e desenvolvimento; iv) a combinação de políticas de 
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estímulo à concorrência com políticas de promoção da cooperação e concentração; e v) a 

preocupação não apenas com o desenvolvimento de novas tecnologias, mas também com a sua 

difusão rápida em todos os sectores da economia. 

As políticas de competitividade são conduzidas na direcção de um crescente investimento em 

conhecimento e capacidades tecnológicas ao nível da empresa. A partir da consolidação das bases 

regionais para o desenvolvimento tecnológico, visa-se o fortalecimento das redes de pequenas e 

médias empresas e o desenvolvimento de actividades consideradas estratégicas para o crescimento 

económico interno. 

A indústria de processos químicos e biológicos, como verificado anteriormente, apresenta uma 

importante vertente de orientação estratégica com base em políticas de investigação e 

desenvolvimento tecnológico. O esforço e a aposta dos diversos sectores desta indústria em 

inovação, constatada pelo presente estudo, apresenta-se como um factor de diferenciação e de 

desenvolvimento, capazes de impulsionar e dinamizar a estrutura económica do País. 

Em Portugal, o aumento da eficácia do investimento em inovação tecnológica sugere uma 

modificação de estratégias comparativamente ao passado.  

As políticas públicas de I+DT, inovação e empreendorismo têm, nos últimos 20 anos, estado 

associadas a programas específicos no âmbito dos Quadros Comunitários de Apoio, marcados por 

uma separação nítida entre a política de ciência e a política empresarial. A correspondente separação 

entre as duas áreas, foi iniciada no QCA I, com os programas CIENCIA e PEDIP e replicado com o 

PRAXIS XXI e o PEDIP II no QCA II. A separação manteve-se no QCA III: no campo da ciência, o 

POCTI e o POSI, um novo programa orientado para a sociedade de informação; na política de 

empresa, o POE, como sucessor dos dois PEDIP, alargando no entanto a sua influência aos serviços. 

Em termos genéricos, o problema dos programas lançados no âmbito da política de ciência foi a 

presunção de que a inovação pode ter lugar fora das empresas, sendo posteriormente „transferida‟ 

para estas. Relativamente à política de apoio às empresas, o instrumento principal no âmbito do QCA 

III é o POE, entretanto transformado em PRIME. O POE incluía três eixos principais, relativos ao 

reforço da competitividade das empresas, à promoção de novas áreas de desenvolvimento e à 

melhoria da envolvente da actividade empresarial. O programa exprimia um propósito nítido de 

estimular a inovação e o empreendorismo. Contudo, o afastamento entre ambas as políticas reflectiu 

um afastamento na implementação prática das políticas de I+DT relativamente ao objectivo de 

promover a competitividade empresarial. 

O QREN, Quadro de Referência Estratégico Nacional, para 2007 – 2013 [33], assume uma 

importância decisiva para Portugal, no âmbito do volume dos financiamentos promovidos pela União 

Europeia e aos desafios que Portugal actualmente enfrenta no âmbito da economia globalizada. Os 

desafios identificados e as novas orientações da política da União Europeia conduzem a que o QREN 

deva ser essencialmente dirigido: (i) à promoção da competitividade de Portugal; (ii) ao reforço das 

competências e da base de conhecimentos do tecido económico do País.  
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No QREN haverá apenas três programas operacionais temáticos. Um dedicado à valorização do 

potencial humano (financiado pelo Fundo Social Europeu), outro orientado para os factores de 

competitividade das empresas, nomeadamente para as ajudar na sua internacionalização (FEDER), e 

um terceiro só vocacionado para a valorização territorial (FEDER e Fundo de Coesão). 

As prioridades estratégicas do QREN concentram-se em três grandes agendas temáticas:  

 - Potencial Humano, cujo objectivo é superar o défice estrutural de qualificações da população, 

promover o conhecimento científico, a inovação e a modernização do tecido produtivo;  

 - Factores de Competitividade, onde se assume como meta o estímulo ao desenvolvimento 

científico e tecnológico nas empresas, bem como a sua entrada em mercados internacionais, ou 

ainda a promoção da eficiência das instituições públicas;  

 - Valorização do Território, que prevê uma forte aposta na qualificação das cidades e das regiões, 

dotando-as de redes e equipamentos infra-estruturais. 

Esta abordagem procura predominantemente influenciar os padrões de acumulação de 

conhecimentos e de mudança estrutural e institucional, criando condições para que a promoção da 

I+DT empresarial decorra de necessidades das próprias empresas. Neste contexto, considera-se 

positivo o recurso a mecanismos já em vigor, como os núcleos de investigação e desenvolvimento 

tecnológico nas empresas (NITEC) e os benefícios fiscais à I+DT empresarial. Por outro lado, outros 

instrumentos que possam contribuir para a constituição e consolidação de unidades de I+DT bem 

apetrechadas no interior das próprias empresas deverão ser promovidos. 

A aplicação destas estratégias é um dos objectivos específicos do QREN. Os diferentes eixos de 

intervenção, através dos Planos Operacionais “Conhecimento e Desenvolvimento Tecnológico” e 

“Factores de Competitividade e Renovação do Modelo Empresarial”, baseiam-se na intensificação do 

esforço de I+DT empresarial e a articulação entre empresas e centros de saber, a criação de novos 

conhecimentos com vista ao aumento da competitividade actuando directamente no reforço das suas 

capacidades científicas. O Programa “Competitividade e Inovação” irá permitir às empresas da 

indústria de processos químicos e biológicos um crescente apoio a projectos de I+DT nas empresas 

ou em consórcio, estimular o desenvolvimento de projectos de investigação científica, dinamizar a 

procura tecnológica e estimular o uso da propriedade industrial, necessários e importantes para um 

reposicionamento nos diferentes sectores da indústria, tornando-as mais competitivas nos mercados 

em que se inserem. A promoção da produtividade através da qualificação das pequenas empresas, o 

incentivo ao empreendorismo qualificado, a qualificação dos recursos humanos, são sistemas de 

incentivo presentes nos Programas Operacionais referidos e que se enquadram como prioridades 

para os diferentes sectores da indústria de processos químicos e biológicos, como analisado no 

presente estudo.  

As mudanças que vêm sendo observadas ao nível de políticas públicas em Portugal foram 

fundamentadas no reconhecimento de que é crucial, no quadro actual, a formulação de políticas de 

apoio à inovação tecnológica, sobretudo daquelas que favoreçam directamente a competitividade das 

empresas. Baseiam-se também na compreensão de que o processo de inovação é um processo de 

aprendizagem interactivo, que envolve articulações entre diversos agentes, requerendo novos 
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formatos organizacionais em redes. Para se estar apto a entrar nestas redes e neste novo contexto, é 

fundamental o investimento na formação de recursos humanos, responsáveis pela geração de 

conhecimentos. Ressalva-se também o papel das instituições de I+DT e das universidades, que 

fornecem a base do desenvolvimento científico e tecnológico para a geração de conhecimentos 

inovadores e para a formação de pessoas altamente qualificadas. É necessário compreender-se que, 

mesmo sendo a empresa o focus do processo de inovação, a mesma não inova sozinha e necessita 

de articulação com os demais agentes. Se para as grandes empresas a investigação pode ser feita 

no seu seio, já para as mais pequenas esta capacidade passa pelo reforço da ligação às instituições 

científicas e universitárias. È pois no combate a estas diferenças de políticas e a estas 

desarticulações que se poderão criar melhores condições para que Portugal mantenha uma boa base 

produtiva. 

Em países como Portugal, as politicas públicas, nesta fase de rápidas mudanças, são extremamente 

importantes para ajudar a adaptar e reorientar os sistemas produtivos e de inovação a este novo 

enquadramento. As formulações de políticas devem incorporar, não só uma maior flexibilidade 

relativamente à definição do processo inovativo, como também reformular o foco da sua acção, ao 

privilegiar, na salvaguarda da identidade de cada empresa, conjuntos de indústrias e sectores que 

actuam em articulação com outros agentes que contribuam para o fortalecimento da respectiva 

capacidade tecnológica e do consequente aumento da sua competitividade. 

IV. 5 – Análise Estratégica Global da Importância do I+DT nas Indústrias de 

Processos Químicos e Biológicos 

Um dos aspectos mais relevantes da inovação tecnológica e do progresso tecnológico que lhe está 

associado é, sem dúvida, o seu contributo para a competitividade das empresas, sendo-lhe atribuído 

um papel preponderante na alteração das regras tradicionais de competitividade. 

Não há regras simples que digam aos gestores das empresas como atingir o correcto equilíbrio 

entre as iniciativas da empresa e uma reorientação estratégica a nível das vantagens competitivas a 

obter das actividades de I+DT. Todavia, conseguem-se identificar alguns factores comuns em 

determinados sectores estudados na indústria de processos químicos e biológicos.  

A existência de laboratórios de I+DT no interior das empresas terão pouco impacto naquelas cujas 

estratégias estão inteiramente orientadas pelo desempenho financeiro, a curto prazo, derivados dos 

produtos já existentes. Em sectores em que a trajectória principal inclui a vertente tecnológica e o 

desenvolvimento e a aplicação dessas mesmas tecnologias, como o sector farmacêutico, o sector 

das resinas e plásticos, o sector da biotecnologia, o sector alimentar e o sector da cerâmica (como se 

verifica no capítulo IV. 2), a aplicação de esforços e orientações estratégicas baseadas no 

desenvolvimento de laboratórios de I+DT e na afectação e enquadramento empresarial de recursos 

humanos altamente qualificados, como mestres e doutores, apresenta-se como uma forte orientação 

do correcto equilíbrio [14] 

Como se verifica no presente estudo, nas pequenas empresas, os procedimentos organizacionais 

destinados a articular a função inovação com a de produção, marketing e afectação de recursos 
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assumem uma importância menor do que nas médias e grandes empresas. Regra geral, estas 

funções são menos especializadas e menos sujeitas a ser separadas pela distância física e 

organizacional. Assim, muitas vezes, as pequenas empresas não recorrem a incentivos e não 

declaram actividades de inovação pois não apresentam capacidades estruturais que desenvolvam 

esses factores. 

As estratégias de inovação na indústria de processos químicos e biológicos são também fortemente 

influenciadas pelas posições do País perante as empresas que actuam a um nível global. Os tipos de 

gestão estatais influenciam as estratégias de inovação das respectivas empresas, sendo 

responsáveis pela concepção de planos de incentivo e de apoios que promovam o desenvolvimento e 

o crescimento dessas mesmas empresas [15]. Em Portugal, a burocratização dos processos e a má 

orientação de algumas políticas, como verificado no ponto IV. 4, foi mais um factor de bloqueio à 

alteração de estratégias de algumas empresas, e de alguns sectores da indústria de processos 

químicos e biológicos. 

O estudo efectuado mostra uma indústria direccionada, de uma forma apreciável, para o incremento 

da inovação e para o desenvolvimento de áreas e projectos de I+DT. As políticas empresariais 

direccionam-se no sentido de apostarem na diferenciação de processos e produtos pelo recurso a 

actividades próprias de investigação, ou em consórcio com centros de investigação ou universidades. 

A orientação das médias e grandes empresas para actividades de I+DT é a constatação de que as 

indústrias de processos químicos e biológicos em Portugal apostam na inovação como uma 

vantagem competitiva numa estrutura económica cada vez mais globalizada. O menor recurso a 

inovação em alguns sectores desta indústria, como se verifica no capítulo IV. 2, deve ser objecto de 

estudos posteriores de forma a criarem-se, também nestes sectores, elos de ligação que assegurem 

um incremento na aposta em I+DT. 
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__________V. Conclusões Gerais e Propostas para 

Trabalhos Futuros  

                                  

No contexto dos factos e da análise incluída neste trabalho, é hoje claro que a ciência e a tecnologia 

não podem ser promovidas independentemente de uma política de inovação empresarial e que, por 

outro lado, a inovação empresarial determina e é determinada pelo mercado. No entanto, é também 

claro que investigação e inovação referem-se a actividades estruturalmente distintas, com incentivos 

próprios, que se complementam, mas que não se substituem. Neste contexto, estratégias de apoio à 

inovação que requerem incentivos são hoje consideradas críticas para o desenvolvimento social e 

económico [41] e [53]. 

A indústria de processos químicos e biológicos encontra-se, em Portugal, numa fase decisiva em 

termos do seu desenvolvimento. O aumento dos custos energéticos, a preocupação ambiental 

conjugada com o aparecimento de economias emergentes, tais como os países do Leste Europeu e 

dos novos países emergentes da Ásia/Pacífico, com mão-de-obra qualificada e barata, devem 

potenciar as empresas nacionais para um aposta na inovação e na diferenciação de produto e de 

processos. O recurso a actividades de I+DT deve tornar-se o eixo principal da estratégia empresarial, 

na indústria de processos químicos e biológicos. 

O sucesso da inovação depende não apenas duma orientação estratégica clara e de um 

posicionamento externo eficaz, mas também da capacidade para gerir projectos desde a ideia ou 

oportunidade iniciais até à comercialização com sucesso do produto ou serviço, ou de um novo 

processo interno eficaz.  

A estratégia das empresas deve então passar por políticas de investimento em projectos 

direccionados para actividades de I+DT, que promovam a diferenciação e o crescimento económico.  
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De acordo com o  observado no decurso desta investigação, as empresas das indústrias de 

processos químicos e biológicos apresentam já um esforço considerável na aplicação e no recurso a 

actividades de inovação. O crescente número de empresas/grupos empresariais deste sector 

industrial a serem referenciados por órgãos estatísticos, como o GPEARI, demonstra o esforço que 

os diferentes sectores têm já realizado na aplicação de estratégias de I+DT. Apesar de a indústria 

apresentar ainda um número elevado de empresas sem qualquer recurso a actividades de inovação, 

segundo os Parâmetros considerados, o estudo efectuado leva-nos a concluir que, em grande 

medida, as indústrias de processos químicos e biológicos apresentam estratégias relevantes de 

aposta em inovação e no aumento da respectiva competitividade através deste factor. 

Contudo as empresas, como referido anteriormente, devem cada vez mais assumir uma filosofia de 

inovação, criando relações próximas com núcleos de investigação, interligações com Universidades, 

apostando nos altos recursos existentes em Portugal. Devem também manter uma exigência política 

de forma a serem concedidos mais e melhores apoios que permitam às empresas o desenvolvimento 

de produtos e processos capazes de competir nos mercados internacionais. 

No entanto, do diagnóstico efectuado, sobressai ainda uma Administração Pública com uma 

estrutura e um procedimento bastante burocrático, com algumas sobreposições funcionais, ainda 

pouco orientada para as empresas, com alguns défices ao nível da qualidade do serviço e 

atendimento, de forma a incentivarem as empresas a recorrerem aos programas de apoio já 

existentes. Em termos de orientação para a competitividade, questões como o sistema de licenças e 

autorizações, a simplificação de regras e procedimentos, os encargos administrativos e outro tipo de 

barreiras administrativas e legais, constituem ainda importantes custos de contexto a merecer uma 

actuação concertada. 

Como referido anteriormente, a não existência de estudos específicos anteriores em Portugal sobre 

a importância do I+DT no conjunto das indústrias de processos químicos e biológicos poderá ter 

provocado algumas lacunas a nível de análise. Assim, a realização futura de estudos análogos mais 

próximos das empresas, com base nas orientações de inovação de cada empresa e de cada sector 

em particular, com Parâmetros que relacionem directamente altos índices de I+DT com o 

consequente sucesso empresarial continuado, ou com eventuais indicadores específicos, como 

lançamento no mercado de novos produtos, serão de grande importância para uma melhor 

compreensão e análise da forma como a indústria promove a inovação e especialmente como dela 

sabe, posteriormente, tirar partido como factor de competitividade empresarial.  

Outro dos aspectos a considerar em trabalhos futuros será o reforço da sustentabilidade da 

quantificação dos factores de avaliação, nomeadamente no que concerne às pontuações por 

Parâmetro, de forma a conseguir-se um enquadramento mais especifico e uma análise de 

sensibilidade estatisticamente mais fundamentada, de forma a consolidar e comprovar a importância 

de cada Parâmetro em particular, e consequentemente das conclusões gerais, do estudo . 
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Anexo G – Quadro de Honra das Empresas da Curva ABC 

Sector Empresas Dimensão Pontuação 

Produtos 
Químicos 

Inorgânicos 

SEC – Sociedade de Explosivos Civis  
Sociedade Portuguesa do Ar Liquido, Lda. 

pequena 
grande 

18 
15 

Produtos 
Químicos 
Orgânicos 

CUF – Químicos Industriais, SA / Anilina de Portugal 
Repsol Polímeros, SA 
Solvay Portugal – Produtos Químicos, SA 
Bresfor – Indústria do Formol, SA 

grande 
grande 
grande 
média 

34 
19 
18 
15 

Adubos CUF – Adubos de Portugal / Amoníaco de Portugal grande 28 

Agroquímicos Sapec Agro, SA média 13 

Resinas Sintéticas 
e Plásticos 

Simoldes Plásticos, Lda. 
Comp. Industrial de Resinas Sintéticas CIRES, SA 
Euroresinas, SA 
Plasfil – Plásticos da Figueira 
Iber – Oleff – Comp. Técnicos em Plástico, SA 
Iberomoldes, SA 
Probos – Resinas e Plásticos, SA 
Casfil 
Epoli – Espumas de Polietileno, SA 
Plastidom 

grande 
grande 
grande 
média 
grande 
grande 
média 
média 

pequena 
média 

26 
24 
23 
21 
20 
16 
15 
14 
12 
12 

Fibras Sintéticas Fisipe – Fibras Sintéticas de Portugal, SA grande 23 

Elastómeros e 
Artefactos de 

Borracha 

Continental Mabor 
Soc. Portuguesa do Acumulador Tudor, SA 
EIB – Empresa Industrial de Borracha, SA 

grande 
grande 
média 

17 
12 
11 

Farmacêutica 

BIAL – Portela & Cia., SA 
Tecnimede – Soc. Tecnico-Medicinal, SA 
Cipan – Comp. Ind. Produtora de Antibióticos, SA 
Laboratório Medinfar – Produtos Farmacêuticos, SA 
Hovione – Farmaciência, SA 
Labesfal – Laboratórios Almiro, SA 
Bluepharma – Indústria Farmacêutica  
Laboratórios Atral, SA 
Bayer Portugal, SA 
Sanofi – Aventis – Produtos Farmacêuticos 
Jaba Farmacêutica, SA 
Janssen – Cilag Farmacêutica, Lda 
Astrazeneca 
Grunenthal, SA 
Farma A.P.S – Produtos Farmacêuticos, SA 

grande 
grande 
grande 
grande 
grande 
grande 
média 
grande 
grande 
grande 
média 
grande 
grande 
média 
média 

38 
29 
28 
28 
26 
21 
20 
20 
19 
18 
17 
16 
13 
13 
12 

Resinosos 

Corticeira Amorim 
Socer Embalagens, SA 
Cork Supply Portugal, SA 
Vinocor – Indústria da Cortiça, Lda 

grande 
média 
média 
média 

30 
20 
18 
13 

Tintas e Vernizes 
CIN –  Corporação Industrial do Norte, SA 
Tintas Robbialac, SA 
Tintas Dyrup, SA 

grande 
grande 
média 

21 
16 
15 

Tensioactivos, 
Sabões e 

Detergentes 
Industrias Lever Portuguesa, SA grande 14 

Colas, Adesivos e 
Mastiques 

Colquimica – Indústria Nacional de Colas, SA 
Sun Chemical Portugal – Tintas Gráficas, Lda. 

média 
média 

15 
12 

Perfumes e 
Cosméticos 

Colgate Palmolive, SA grande 8 

Óleos Não 
Alimentares 

Sorgal - Sociedade de Óleos e Rações, SA grande 12 



        

 

 

Sector Empresas Dimensão Pontuação 

Produções 
Químicas 
Diversas 

Cimpor 
Sika Industria Química, SA 
Fibope Portuguesa - Filmes Biorientados, Lda 
Secil 
Tabaqueira, SA 

grande 
média 
média 
grande 
grande 

15 
15 
14 
13 
13 

Refinação de 
Petróleos / 

Biocombustíveis 

Petrogal, SA   
Iberol – Sociedade Ibérica de Oleoginosas, SA 

grande 
grande 

31 
15 

Celulose e Papel 

Soporcel, SA 
Portucel, SA 
Celbi – Celulose Beira Industrial 
Renova, SA 
Âmbar – Ideias no Papel, SA 
Celulose do Caima, SA 

grande 
grande 
grande 
grande 
grande 
grande 

28 
24 
22 
17 
14 
12 

Ambiente ValorSul grande 8 

Alimentar 

Frulact, SA 
Lactogal – Produtos Alimentares SA 
Nestlé Portugal 
Unicer   
Compal, SA 
Danone Portugal, SA 
RAR – Refinarias de Açúcar Reunidas, SA 
SCC – Sociedade Central de Cervejas, SA 
Laboratórios Delta, Lda 
Maçarico, SA 

média 
grande 
grande 
grande 
grande 
grande 
grande 
grande 
média 
média 

23 
23 
23 
23 
21 
21 
19 
18 
12 
12 

Vidro 

BA – Fábrica Vidros Barbosa e Almeida, SA 
Saint-Gobain Glass Portugal, Vidro Plano, SA 
VistaAlegre, SA 
Vidropol – Estratificados de Fibra de Vidro, SA 
Crisal – Cristalaria Automática, SA 

grande 
grande 
grande 
média 
grande 

22 
18 
14 
13 
12 

Cerâmica 

Dominó – Industrias Cerâmicas, Lda 
Fábrica Cerâmica de Valadares, SA 
Poceram – Produtos Cerâmicos SA 
Recer – Industria de Revestimentos Cerâmicos, SA 

grande 
grande 
média 
grande 

13 
12 
12 
12 

Biotecnologia 
Proenol - Industria Biotecnológica, Lda 
Necton - Comp. Port. de Culturas Marinhas, Lda 
Biotecnol 

micro 
micro 
micro 

15 
14 
13 
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Breve Fundamentação da Quantificação dos Parâmetros de Selecção 

 

A definição e aplicação das diferentes pontuações e classificações atribuídas aos Parâmetros de 

selecção procuraram estabelecer uma relação teórica entre conceitos de áreas distintas do universo 

empresarial, cujo foco se baseia na contribuição dos dados informativos obtidos e na utilidade 

objectiva dos mesmos para o estudo quantitativo preliminar que se pretendeu efectuar. 

Os fundamentos do método aplicado assentam numa pesquisa exploratória que teve como base a 

definição apresentada por Beuren [57]: 

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias, com vista à formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis 

para estudos posteriores [...]. Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objectivo de 

proporcionar visão, do tipo aproximativo, acerca de determinado facto. Este tipo de pesquisa é 

realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado [...]. Muitas vezes as 

pesquisas exploratórias constituem a primeira etapa de uma investigação mais ampla [...]. O produto 

final deste processo passa a ser um problema mais esclarecido, possível de investigação 

mediante procedimento mais sistematizado. 

A diminuta existência de estudos análogos aos efectuados não permite uma definição e uma 

exploração de metodologias já existentes. Assim, a parametrização efectuada baseia-se em 

pressupostos teóricos duma avaliação tão objectiva quanto possível sobre a capacidade inovativa de 

uma empresa , quer seja por meio de incentivos ou de apoios à inovação e ao I+DT a que esta 

comprovadamente tenha recorrido,  quer seja através de indicadores objectivos sobre a capacidade 

interna da empresa de poder gerar essa inovação. E isto sempre de acordo com os princípios acima 

definidos sobre as “pesquisas exploratórias“ . 

A aplicação de diferentes pontuações aos Parâmetros caracterizados no capítulo II.3.2 é resultado 

de uma análise teórica e de sensibilidade com base na importância que cada parâmetro apresenta, 

nomeadamente como comprovante relevante, em termos quantitativos, do exercício de actividades  

de I+DT.pela empresa em analise  

 A existência de Parâmetros com pontuações máximas mais elevadas deriva de estes serem  

indicadores objectivos directamente relacionados com o esforço de I+DT efectuado pelas empresas .. 

Assim os Parâmetros F e G apresentam pontuações mais elevadas, pois reúnem dados objectivos 

relativos a apoios e incentivos directamente relacionados com I+DT, tais como referências na 

listagem das “50 maiores empresas em termos de investimento em I+DT”, ou em listagens do 

Programa Prime. Dentro destes Parâmetros, pretende-se valorizar complementarmente a presença 

em vários incentivos / listagens, diferenciando assim quantificadamente o facto de algumas empresas  

recorrerem a vários apoios ou referências, relativamente a outras empresas que apenas evidenciam 

por exemplo um único apoio / referencia. Em sentido oposto, apresentam-se por exemplo os 

Parâmetros A e D, que registam apenas  a dimensão da empresa pelo que se lhes aplicam  

pontuações mais reduzidas, e portanto com menor impacto na pontuação geral, e consequentemente 

na “classificação” final das empresas . 



        

 

 

A aplicação destas pontuações pretende exprimir, tal como refere Beuren [57], uma classificação   

quantificada aproximada das empresas que apresentam maiores e melhores resultados a nível do 

esforço em actividades de I+DT. Esta metodologia e respectivos resultados permitem uma primeira 

análise sistémica e estratégica do esforço em actividades de I+DT por parte das diferentes empresas 

da indústria de processos químicos e biológicos, e os resultados finais permitem assim, ser uma base 

para estudos posteriores que certamente  irão incluir  uma optimização na metodologia de 

parametrização quantitativa utilizada neste estudo. 


