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Presidente da Direcção na Sessão de Abertura

As minhas primeiras palavras são, naturalmente, de saudação a
todos os participantes no 2.º Encontro da Rede PME Inovação
COTEC.
O Encontro é dirigido a Quadros das Empresas da Rede de PME
Inovação COTEC, bem como das nossas Associadas. E é-lhes
dirigido não apenas por aquilo que nos une, mas também por
aquilo que representam na economia do nosso País e no novo
paradigma de desenvolvimento que perseguimos.
Foram igualmente convidados para este encontro representantes de
outras Instituições do Sistema Nacional de Inovação, dadas as
relações que com elas mantemos e também porque, sem elas e sem
uma rede de cooperação entre todos, não será possível que a
inovação recupere do grande atraso que tem relativamente aos
países que lideram neste domínio.
Uma saudação especial é também devida à Fundácion COTEC,
aqui representada por Federico Baeza, que tanto nos apoiou na
realização deste encontro. Foi nesta Fundação que nos inspirámos
aquando da nossa constituição e com ela mantemos as mais
cordiais e intensas relações de cooperação.
Quero, ainda, dirigir um agradecimento especial ao apresentador
do Encontro e a todos quantos nele participam como oradores ou
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comentadores. É difícil reunir no nosso País um conjunto de
personalidades tão diversas e, simultaneamente, de opinião tão
estimulante como aquelas que hoje se encontram entre nós.
Naturalmente, devo também manifestar o nosso reconhecimento às
instituições que patrocinaram o nosso Encontro – a Caixa Geral de
Depósitos e a Inovcapital – e à Fundação do Oriente, que tão bem
nos acolhe. Não posso, igualmente, esquecer-me daquelas que
apoiam a atribuição do Prémio PME Inovação: o Banco BPI, seu
patrocinador, e o jornal Público, seu media partner. Sem o apoio
de todos não teria sido possível dar ao Encontro e ao Prémio a
projecção que a COTEC para eles ambiciona.
É consensual que o papel das PME é crítico em qualquer
economia. Mas entendemos que, no contexto da economia
portuguesa, o papel das PME Inovadoras é ainda mais importante,
no sentido de ilustrarem que é possível introduzir uma mudança no
nosso modelo de desenvolvimento.
Ao constituir a Rede PME Inovação, a COTEC pretendeu atingir
dois objectivos fundamentais
Por um lado, conseguir o reconhecimento público para as empresas
que integram a Rede e para as suas competências, capacidades e
atitudes empreendedoras e inovadoras.
Este objectivo é não só importante para as Empresas da Rede – e
com esse propósito procuramos proporcionar-lhes um programa de
actividades que lhes possam ser útil – como para muitas outras
Empresas que, sem integrarem a Rede, se podem aperceber dos
seus caminhos e lhes sigam o exemplo.
Em segundo lugar, procuramos facilitar a realização do networking
entre as empresas da Rede e entre elas e as associadas da COTEC,
bem como com outras instituições do nosso Sistema de Inovação.
Sem tal networking não é possível, nos nossos dias, concretizar a
inovação.
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Os sucessivos planos de actividades que a COTEC tem vindo a
desenvolver para a Rede, de que é responsável o meu Colega de
Direcção Eng. Belmiro de Azevedo - que infelizmente por razões
de saúde não pode estar presente - e que beneficia da coordenação
do Professor Rogério Carapuça, têm-se baseado no conhecimento
disponível sobre as empresas que a integram, os seus produtos e
negócios e as suas expectativas. Com a implementação de tais
planos pretende-se, numa actividade conjunta, contribuir para a
valorização das empresas da Rede e para a sua consolidação ou
crescimento.
As PME inovadoras enfrentam hoje desafios complexos em termos
de competitividade e de crescimento, que passam, em larga
medida, pelos eixos da “coopetição”, do financiamento (que foi
objecto do 1.º Encontro PME Inovação COTEC) e da
internacionalização.
Mas o sucesso da Rede requer uma visão de futuro e exige uma
organização cuidada. Uma visão de futuro porque a Rede agrega
empresas que, embora de dimensão mais reduzida do que as
associadas da COTEC, trabalham em sectores de grande
intensidade tecnológica e, portanto, têm de se manter numa
estratégia de one step ahead.
Uma organização cuidada porque uma rede não existe sem
vitalidade e dinâmica, o que requer uma estrutura mínima de
suporte, na qual a COTEC pode, e deve, ajudar, sem se substituir à
própria Rede.
Ora, é neste contexto, e com base no reconhecimento do papel
crucial da internacionalização, que decorre este Encontro que
integra três tempos distintos.
Primeiro, reflectir-se-á sobre a experiência de um conjunto de
PME inovadoras espanholas, seleccionadas com o apoio da
Fundación COTEC, e sobre os apoios de que dispõem – ou não –
do Estado espanhol. O objectivo será o de compreender os seus
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percursos, as suas ambições, os seus sucessos e as suas
dificuldades e estabelecer o paralelo com aquilo que se passa entre
nós. Aprender com a nossa experiência e, neste caso, com a dos
outros é condição necessária para que possamos trilhar o nosso
caminho com prudência e sucesso, em dias de grande incerteza.
Depois, líderes de grandes empresas – a IBM Europe e a Nokia –
que se encontram entre nós como convidados para o Conselho para
a Globalização, que decorrerá amanhã sob o alto patrocínio do
Senhor Presidente da República, abordarão o tema das Parcerias
para a Inovação. Também aqui teremos de aprender formas de
cooperação entre grandes empresas e PME que resultem no
benefício de ambos os lados, a única forma, aliás, de concretizar
uma verdadeira cooperação.
Na Sessão de Encerramento, que será presidida pelo Senhor
Presidente da República serão apresentadas as novas empresas da
Rede e, finalmente, será entregue o Prémio PME Inovação. Estou
certo de que a sessão constituirá um momento muito desejado por
todos, devendo ser especialmente sublinhado que a Rede de PME’s
Inovação passa de 55 para 100 Empresas.
A todos formulo o desejo de que beneficiem do nosso Encontro na
mesma medida do esforço que a equipa executiva da COTEC,
superiormente liderada pelo Prof. Doutor Rui Guimarães, colocou
na sua preparação.
Artur Santos Silva
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