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Portugal só se desenvolverá se for capaz de conceber/projetar novos 
produtos com Tecnologia própria em empresas portuguesas com li-
gação às Universidades/Politécnicos, através de engenheiros. Não 
nos desenvolveremos importando Tecnologias feitas, nem fazendo 
Inovação em processos e serviços com produtos estrangeiros. Foram 
selecionadas com a colaboração da Ordem dos Engenheiros – Região 
Norte, 12 empresas que desenvolvem produtos próprios com enge-
nheiros, algumas delas com ligação à Universidade. Vários dos pro-
dutos são para exportação. Outras empresas existem, mas de muitas 
mais Portugal irá necessitar. Em 2014, as especiarias da Índia, o ouro 
do Brasil, ou os cheques da CEE designam-se por “engenharia portu-
guesa” capaz de conceber/projetar novos produtos para a economia 
portuguesa vender, de preferência no estrangeiro. É um imperativo 
nacional  a valorização económica do conhecimento. Para superar a 
crise profunda em que Portugal se encontra é necessário fazer De-
senvolvimento Tecnológico, porque sem isso é impossível haver Ino-
vação, por muita Ciência que se faça.

Vários estudos demonstram que, o padrão de vida de um país, depen-
de em geral da capacidade de educar um grande número de enge-
nheiros inovadores que desenvolvam, nomeadamente, produtos que 
enriqueçam a economia do seu país. Caso contrário os governantes 
terão de pedir emprestado ao futuro a verba para fazer face às despe-
sas inerentes à sua governação.
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Os 12 casos aqui apresentados de empre-
sas portuguesas que concebem, produzem 
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acrescentado com a participação de enge-
nheiros portugueses são a prova de que, 
seguindo este rumo, o sucesso é possível.
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O livro de Gilberto Santos revela uma nova 
consciência sobre os problemas da Ciência 
e Tecnologia e da sua importância para o 
futuro de Portugal.
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Esta publicação constitui uma reflexão sobre 
o papel determinante da engenharia numa 
sociedade desenvolvida, dando particular 
destaque aos temas relacionados com o pa-
pel do conhecimento, da formação do enge-
nheiro e da sua ligação ao meio empresarial. 
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A conjugação do papel do engenheiro, da 
engenharia e do conhecimento, seja através 
do ensino ou da experiência, da pesquisa e 
da inovação, são caraterizados nesta publi-
cação, num âmbito de aplicação que gera va-
lor de mercado e por consequência negócio.
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Empresas com as características das apre-
sentadas neste livro constituem ainda uma 
minoria. Daí a importância de se divulgar o 
seu exemplo, objetivo que cremos ter sido 
conseguido com a edição deste livro.
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APRESENTAÇÃO
por António Sampaio da Nóvoa

O livro de Gilberto Santos revela uma nova consciência sobre 
os problemas da Ciência e Tecnologia e da sua importância para o 
futuro de Portugal. 

Na primeira parte, com o título Engenharia pt – uma via verde 
para o desenvolvimento tecnológico e económico de Portugal, elabora-
-se um pensamento que mobiliza autores de origens e quadrantes 
muito diferentes, que se encontram na necessidade de valorizar o 
conhecimento e a inovação. 

Na segunda parte, são apresentados “12 casos de sucesso da En-
genharia portuguesa”, ilustrando assim, com exemplos concretos, 
os caminhos a seguir.

As perguntas surgem, então, inevitáveis: o que é que falta? O que é 
que nos falta para deixarmos esta sensação de fragilidade que há déca-
das nos atinge e para abrirmos um tempo novo na vida de Portugal?

Para dialogar com as propostas de Gilberto Santos vou sugerir 
cinco respostas, aparentemente simples, mas que contêm inúmeros 
desdobramentos e possibilidades.

• Primeira – Falta-nos uma ideia de futuro.

Em abril de 1974, todos sabíamos que tinha terminado um 
longo ciclo histórico do país, marcado pelos Descobrimentos e 
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PREFÁCIO
de Carlos Alberto Matias Ramos

Esta publicação, da autoria do Engº. Gilberto Santos, que teve o 
apoio da Região Norte da Ordem dos Engenheiros, constitui uma 
reflexão sobre o papel determinante da engenharia numa sociedade 
desenvolvida, dando particular destaque aos temas relacionados 
com o papel do conhecimento, sempre em evolução, da formação 
do engenheiro e da sua ligação ao meio empresarial. 

A engenharia, pela sua dimensão e transversalidade, tem procu-
rado, ao longo da sua história, aplicar o conhecimento ao serviço 
da transformação e adaptação da natureza com o fim de otimizar a 
qualidade de vida, desenvolvendo metodologias que, de forma evo-
lutiva, adaptadas a cada momento histórico, assegurem a satisfação 
das necessidades das gerações atuais sem comprometer a possibilidade 
de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. 

O impacto económico da engenharia e o seu papel social são um 
dos temas  desta publicação, dando destaque ao papel  do ensino su-
perior em engenharia, no sentido de que seja visto não apenas como 
uma simples transmissão de conhecimento, mas com uma função 
determinante das escolas superiores de engenharia no que se pode 
designar como “o ensinar a aprender”, preparando os engenheiros 
para uma atividade altamente exigente, que impõe a formação con-
tínua e que estimule a inovação. 
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PREFÁCIO
de Fernando Manuel de Almeida Santos

Gilberto Santos, engenheiro mecânico, professor universitá-
rio e primeiro delegado distrital da Ordem dos Engenheiros em 
Viana do Castelo, é bem a síntese de um engenheiro polivalente, 
multifunções, que, para além desta pró-atividade inerente à pessoa, 
ainda teve a oportunidade de ser o responsável e autor desta bela 
publicação, engenharia pt. Este trabalho contou com o apoio da 
Região Norte da Ordem dos Engenheiros, à qual me orgulho de 
presidir, e versa as várias vertentes da engenharia portuguesa atra-
vés de alguns exemplos de inovação e boas práticas em aplicação 
em todo o mundo.  

A conjugação do papel do engenheiro, da engenharia e do co-
nhecimento, seja através do ensino ou da experiência, da pesquisa 
e da inovação, são caraterizados nesta publicação, num âmbito de 
aplicação que gera valor de mercado e, por consequência, negócio.

Num país desenvolvido, com um ensino de engenharia de eleição 
e um potencial individual ligado ao desempenho do engenheiro nas 
suas múltiplas intervenções, estes destaques da engenharia portu-
guesa são bem o exemplo da qualidade praticada em Portugal e da 
facilidade com que os nossos recursos e conhecimentos nacionais se 
conseguem nivelar e até impor a nível internacional.
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PREFÁCIO
de António Saraiva

Reindustrializar não significa regressar ao passado, significa en-
contrar e construir um novo papel para a indústria.

Um novo papel para a indústria só pode ser obtido relançando 
o investimento e direcionando-o para atividades de elevado valor 
acrescentado nacional, e não recuando para tentar manter o que foi 
mais diretamente contestado pela emergência de novos produtores 
com custos mais baixos em operações convencionais.

Este novo papel para a indústria estará ligado ao conhecimento, 
à inovação, à diferenciação e à articulação de atividades a montante 
e a jusante das cadeias de valor.

Para isso, são fundamentais competências em diversas áreas do 
conhecimento, dos quais destacaria, obviamente, a Engenharia.

Temos presente que o âmbito da profissão dos engenheiros é 
muito lato, abrangendo as atividades de investigação, conceção, es-
tudo, projeto, fabrico, construção, produção, fiscalização e controlo 
de qualidade, incluindo a coordenação e a gestão dessas atividades. 
Daqui decorre que a Engenharia ocupa uma posição muito relevante, 
ou mesmo determinante, na vida das empresas, na sua competitivi-
dade e, consequentemente, na economia.

O potencial de qualificações que detemos nestes domínios deve 
ser colocado ao serviço deste novo papel que a indústria é chamada 
a desempenhar na via para o desenvolvimento.
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PRÓLOGO
ECONOMIA, ENGENHARIA 

E DESENVOLVIMENTO: 
UMA TENTATIVA DE ENSAIO 

HISTÓRICO
José Manuel Lopes Cordeiro

Os casos de sucesso empresarial apresentados neste livro cons-
tituem um bom exemplo das profundas alterações que marcaram 
o panorama industrial português nas últimas quatro décadas. Infe-
lizmente, empresas com estas características constituem ainda uma 
minoria, mas o próprio facto de se terem afirmado anima-nos a 
pensar que a via que trilharam para obter o sucesso que alcançaram 
poderá também ser percorrida por outros. Não foi, e não será, um 
caminho sem dificuldades. E, entre as questões que a propósito se 
poderão colocar, está a de saber porque é que em Portugal é difícil e 
relativamente raro registar o surgimento de empresas empresas que 
desenvolvam tecnologia própria e comercializem produtos portu-
gueses que tenham êxito no mercado, e, portanto, que constituam 
inovações, principalmente empresas de base tecnológica, capazes de se 
afirmar pela excelência dos seus produtos. Também não é fácil encon-
trar uma elucidação cabal desta questão, que não se compadece com 
explicações simplistas, antes envolve múltiplos e complexos fatores 
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ENGENHARIA – UMA VIA VERDE 
PARA O DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO E ECONÓMICO 
DE PORTUGAL

Gilberto Santos

“Um cientista descobre o que existe.  
Um engenheiro cria o que nunca existiu.” 

Theodore von Kármán

“Não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem o mais inte-
ligente. Mas sim o que melhor se adapta às mudanças.”  

Charles Darwin

“O impossível é questão de tempo” (Alberto Saltiel), ou, dito 
de outra forma, “o impossível é apenas uma variável do tempo.”
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1. Técnica, Ciência, Tecnologia e Sociedade

1.1 Técnica e Tecnologia

A origem da Técnica perde-se na noite dos tempos. Os primeiros 
povoadores do nosso planeta que usaram uma pedra para realizar 
um buraco na terra estavam a fazer uso dela. A Técnica é anterior à 
Ciência e à Economia e começou realmente quando o ser humano se 
encontrou sozinho frente à natureza (Mandado, 1991). Como muito 
bem disse Ortega y Gasset “a Técnica é a reforma que o homem 
impõe à natureza para satisfazer as suas necessidades” (Ortega, 1939).

É possível afirmar que até à primeira metade do século XVIII a 
Ciência obteve em conjunto mais da Técnica do que esta da Ciência. 
Algumas exceções foram constituídas pelos instrumentos náuticos, 
pelo pêndulo e pela química (Derry,1960). Foi por essa altura que se 
começaram a forjar as diferenças que, em matéria técnica, se obser-
vam hoje entre as nações do planeta e a veracidade da máxima que 
diz que “em Técnica é impossível dar saltos porque o saber-fazer 
(know-how) pode-se transferir, mas aquele que o deseja possuir tem 
de o experimentar por si mesmo”. Compreende-se, por exemplo, 
porque é que o mundo anglo-saxónico se colocou à cabeça do desen-
volvimento técnico e com os seus altos e baixos mantém uma posição 
de vanguarda, quando se comprova que já em 1662 se constituiu a 
“Royal Society of London for Improving Natural Knowledge”, e um 
dos seus oito comités permanentes tinha como missão “considerar 
e melhorar todos os inventos mecânicos” (Munford, 1934). 

Foi também nessa época que a influência do desenvolvimento 
técnico começou a fazer-se sentir na sociedade. Porém, a população 
mundial duplicou e o comércio cresceu dez vezes, devido especial-
mente aos progressos nos transportes e nas comunicações. Aí se ali-
cerçaram também as bases da proteção intelectual do conhecimento 
técnico, mediante leis adequadas, como a que em 1624 estabeleceu 
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EFACEC, UMA EMPRESA 
GLOBAL E INOVADORA

Efacec - Direção de Comunicação.

Missão
Desenvolver infraestruturas de energia, mobilidade e ambiente para um 
mundo sustentável

•	 Construindo parcerias de longo prazo

•	 Com elevado conteúdo tecnológico 

•	 Assegurando agilidade e flexibilidade

•	 Atraindo e desenvolvendo talento em todo o mundo

•	 Proporcionando um retorno consistente a todas as partes interessadas

Visão
Ser o parceiro preferencial na concretização em todo o mundo de soluções 
inovadoras e personalizadas para energia, mobilidade e ambiente 

Com mais de um século de história, os últimos anos da Efacec 
foram marcados por profundas transformações que consolidaram 
a empresa como uma das maiores multinacionais de capitais portu-
gueses. Com efeito, a Efacec é hoje uma das empresas portuguesas 
com uma presença mais alargada do mundo, operando em setores 
vocacionados para o futuro, que vão da energia à automação, da 
engenharia à mobilidade, com vários focos de negócio em cada área.
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AMTROL–ALFA
Reservatórios de pressão do tipo CoMet

Eng. Pedro Vieira
Eng. Daniela Gomes

Introdução da empresa
A história desta empresa é, na realidade, a de duas empresas. A 

Aluminia, Lda., situada na zona de Lordelo do Ouro, da cidade 
do Porto, iniciou a sua atividade no início do século XX a fabricar 
utensílios de cozinha. Foi só na década de 50 que foram efetuadas 
os primeiros reservatórios de pressão para GPL (gás de petróleo 
liquefeito). Em 1980, já sem o fabrico dos utensílios de cozinha, a 
empresa passou a chamar-se Comanor (Companhia de Manufaturas 
Metálicas do Norte, SA), continuando o fabrico de reservatórios de 
pressão nas mesmas instalações até 1994.

Em 1962, foi criada a Petróleo Mecânica Alfa. Uma empresa ligada 
à petrolífera Sacor que iniciou a produção do fabrico de bombas de 
combustível no ano 1965 em instalações provisórias, no centro de 
Guimarães. Em 1966, foi transferida para as atuais instalações (Bri-
to – Guimarães) e iniciou-se o fabrico de reservatórios de pressão 
para GPL. Nestes primeiros anos a empresa apenas vendia para o 
mercado nacional. A primeira exportação aconteceu no ano 1976 
para o Médio Oriente. Essa exportação foi a primeira vez em que 
as duas companhias trabalharam em conjunto. A encomenda era de 
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Diana Ribeiro

1. Introdução/apresentação do produto
A Ambidata – Digital Innovation Solutions & Consulting, Lda. 

é uma das empresas tecnológicas portuguesas de referencia, para a 
área das soluções digitais para laboratórios, tendo iniciado a atividade 
em 1999. Com sede em S. Felix da Marinha, Vila Nova de Gaia, 
tem atualmente duas associadas, a Ambidata España, com escritório 
em Madrid, e a Ambidata Brasil, com escritório no Rio de Janeiro.

Especializados em nichos de mercado, fomos a primeira empresa 
a lançar um LIMS – Laboratory Integration Management Solution, 
específico para laboratórios de ensaios, e contamos já com experi-
ência em mais de 100 laboratórios de múltiplos setores. 

Queremos continuar a ser inovadores neste campo, tendo a 
missão de ajudar a criar um futuro no qual os laboratórios usem 
ferramentas digitais de forma totalmente integrada e otimizada.
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 A Quinadora GREENBENDER® 
desenvolvida pela Adira          

Tiago Faro 

t.faro@adira.pt 

 
 

 
 
 
Adira S.A. 
27‐04‐2012 
 

Tiago Faro

1. Identificação da empresa
A Adira visa, num horizonte de sete anos, tornar-se numa brand-

ing pluricontinental na produção e comercialização de máquinas des-
tinadas à indústria metalomecânica e atingir um volume de negócios 
consolidado de cerca de 80 milhões de euros, o que representa cerca 
de 4 vezes o seu turnover atual, com 60% deste valor a ser obtido com 
base em negócios a implantar fora de Portugal. Estes objetivos serão 
atingidos com base numa estratégia suportada em quatro vetores:

• Tecnologia do produto;

• Inovação de processos;

• Branding e Service: exploração suportada da notoriedade mun-
dial da marca Adira;

• Reforço da internacionalização – para atingir esta performance 
a empresa precisa ainda de percorrer um longo caminho.

A Adira foi fundada por António Dias Ramos e iniciou a sua 
atividade em 1956 com cinco trabalhadores e uma pequena oficina 
com cerca de 400 m2. 
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New Textiles 
Gama de vestuário interior cujas fibras possuem um efeito 

terapêutico. 
Cláudio Carvalheira 

claudiocarvalheira@newtextiles.pt 

 

 

1. Introdução  

A New Textiles é uma empresa spin-off da Universidade do Minho que foi constituída 
em Maio de 2008 e que tem por missão desenvolver, produzir e comercializar têxteis 
técnicos e/ou funcionais direccionados para a área da saúde e bem-estar.  

A primeira oportunidade surgiu com a possibilidade de criar um produto têxtil inovador 
que atuasse na prevenção e controlo de uma doença dermatológica conhecida por 
dermatite atópica ou eczema. Sabendo que esta doença é cronica e por isso de difícil 
tratamento, constatou-se que a terapêutica é muitas vezes escassa e que, no que 
concerne aos produtos têxteis, apenas existia a recomendação médica para a 
utilização de vestuário (em contacto com a pele) 100% algodão. 

Assim nasceu o primeiro desenvolvimento da New Textiles: uma gama de vestuário 
interior cujas fibras possuem um efeito terapêutico.  

Especialmente indicado para casos de problemas de pele, como a dermite atópica ou 
eczema, os produtos apresentam uma composição à base de fibras celulósicas que 
incorporam algas castanhas e sais de prata. Estas, em contacto com a pele 
proporcionam um efeito calmante e antiséptico.  

As propriedades antibacterianas e antisépticas das fibras garantem uma diminuição da 
proliferação das bactérias, nomeadamente, o staphilococcus aureus (presente neste 
tipo de doenças), e as propriedades calmantes fornecidas pela mistura de algas 
castanhas potencia um efeito calmante junto da pele. 

A equipa técnica que estudou a viabilidade para a criação e introdução no mercado 
destes novos produtos seria aquela que posteriormente viria a fundar a empresa. 
Juntando profundos conhecimentos em têxteis técnicos e funcionais, bem como nas 
tecnologias mais recentes disponibilizadas a esta indústria, criaram-se as condições 
necessárias para atrair o capital e os restantes recursos fundamentais para o 
desenvolvimento do projecto. 

A New Textiles dirige-se ao segmento da saúde com produtos de elevada performance 
garantindo um forte ritmo de I&D, integrando uma elevada incorporação tecnológica 

Gama de vestuário interior cujas fibras possuem um efeito 
terapêutico.

Cláudio Carvalheira

1. Introdução 
A New Textiles é uma empresa spin-off da Universidade do Minho 

que foi constituída em maio de 2008 e que tem por missão desen-
volver, produzir e comercializar têxteis técnicos e/ou funcionais 
direcionados para a área da saúde e bem-estar. 

A primeira oportunidade surgiu com a possibilidade de criar 
um produto têxtil inovador que atuasse na prevenção e controlo 
de uma doença dermatológica conhecida por dermatite atópica 
ou eczema. Sabendo que esta doença é cronica e por isso de difícil 
tratamento, constatou-se que a terapêutica é muitas vezes escassa 
e que, no que concerne aos produtos têxteis, apenas existia a reco-
mendação médica para a utilização de vestuário (em contacto com 
a pele) 100% algodão.

Assim nasceu o primeiro desenvolvimento da New Textiles: 
uma gama de vestuário interior cujas fibras possuem um efeito 
terapêutico. 
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INSTITUTO GEOGRÁFICO DO 
EXÉRCITO (IGEOE)

Rede SERVIR (Sistema de Estações de Referência GNSS 
Virtuais) do Instituto Geográfico do Exército (IGeoE IGeoE) 
com recurso ao posicionamento por satélite (Global Naviga-

tion Satellite System – GNSS)

Rui Alberto Ferreira Coelho Dias

1. Introdução/apresentação do produto
O Instituto Geográfico do Exército (IGeoE) é um órgão do Exército 

que tem como missão prover com informação geográfica o Exército, os 
outros ramos das Forças Armadas e a comunidade civil, assegurando a 
execução de atividades relacionadas com a Ciência geográfica, a técnica 
cartográfica, a promoção e desenvolvimento de ações de investigação 
científica e tecnológica, no domínio do apoio geográfico e da geomática. 

É também objetivo do IGeoE participar, através do estabeleci-
mento de parcerias estratégicas, em projetos científicos inovadores 
e que promovam o desenvolvimento da informação geográfica, a 
nível nacional e internacional, onde se destacam protocolos com 
várias faculdades e institutos públicos e parcerias com organismos 
congéneres de vários países. De realçar a Espanha, com a qual tem 
vários projetos, e a Tunísia, com a qual se têm partilhado experiên-
cias e metodologias de trabalho.
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FIBERSENSING –  
SISTEMAS AVANÇADOS  

DE MONITORIZAÇÃO, S.A.
Sistema WindMETER com sensores de deformação e tempe-

ratura baseados na Tecnologia de Bragg em fibra ótica (FBG).

Francisco Araújo

1. Introdução
A FiberSensing – Sistemas Avançados de Monitorização, S.A. 

é uma empresa líder mundial no desenvolvimento e produção de 
sistemas baseados em sensores de Bragg em fibra ótica (FBG) para 
aplicações avançadas de monitorização. 

As principais áreas de atuação são a Energia (Produção, Transpor-
te e Distribuição), a Engenharia Civil, a Geotecnia, os Transportes, 
a Indústria Aeroespacial (através de projetos de desenvolvimento) e 
a Investigação (através de Universidades e Institutos).

Suportada por competências que vão desde a Tecnologia de fibras 
óticas à optoeletrónica, eletrónicas digital e instrumentação, a empresa 
comercializa um vasto portefólio de sensores (para a medição de tem-
peratura, deformação, aceleração e inclinação), unidades de medição e 
aplicações de software. Por outro lado, a FiberSensing fornece soluções 
completas de monitorização, tais como o desenvolvimento de pro-
dutos à medida e sistemas OEM (Original Equipment Manufacturer).
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PLUX – WIRELESS BIOSIGNALS, S.A.
bioPLUX clinical – dispositivo médico inovador para  

fisioterapia e medicina de reabilitação baseada em biofeedback

Doutor Eng. Hugo Gamboa
Mestre Eng. Filipe Silva
Mestre Eng. Hugo Silva

Eng. Rui Falcão

1. Introdução
A PLUX – Wireless Biosignals, S.A. tem como foco da sua ati-

vidade a conceção e desenvolvimento de produtos inovadores para 
as áreas da Saúde, Desporto e Investigação, através da integração de 
tecnologias sem fios, eletrónica miniaturizada e técnicas avançadas 
de processamento e visualização de sinais. 

Criada em 2007, a empresa foi pioneira em Portugal na criação 
de sistemas wireless com software avançado, para monitorização de 
vários tipos de biossinais no corpo humano, tais como atividade 
muscular, resistência galvânica da pele, respiração, movimento, 
temperatura, entre outros. Atualmente, a PLUX conta com uma 
equipa multidisciplinar de 20 profissionais qualificados, 75% dos 
quais com formação de base em diversas disciplinas da engenharia, 
nomeadamente, eletrotécnica, biomédica e informática. Os fundado-
res da PLUX são os quatro formados em engenharia (Hugo Gamboa, 
doutorado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo 
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VANGEST JH12 BY GRANDESIGN

João Ornelas

1. Introdução 
O grupo VANGEST é um líder tecnológico para o desenvolvi-

mento avançado e inovação de produto, uma combinação dinâmica 
de 14 empresas especializadas que fornecem o mercado global com 
soluções inovadoras de engenharia, moldes e tecnologias de infor-
mação.

A história do grupo VANGEST começa em 1986 com a fun-
dação da MOLIPOREX, empresa especializada na produção de 
moldes para injeção de plástico. Apostando a 100% na exportação, 
a MOLIPOREX sempre manteve uma postura e posicionamento 
pautados pela diferença, tirando partido, desde o início, de avan-
çadas soluções CAD/CAM/CAE para a engenharia do molde, a 
otimização do produto e do processo de injeção. No início dos anos 
90 foi assumido como um novo desafio o investimento na área do 
desenvolvimento de produto, decorrente da constatação de que os 
moldes não seriam, por si só, estratégia de futuro. Deste modo, ao 
longo de 26 anos foi consolidado um inovador conceito de serviços 
que se mantém em franca evolução. 

Com o nome associado à indústria portuguesa de moldes, o grupo 
VANGEST está integrado num ramo industrial que tem assistido 
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Vangest JH12 by Grandesign

O projeto VANGEST JH12 BY GRANDESIGN surge no con-
texto empresarial do grupo VANGEST, um grupo de engenharia 
com fortes ligações à indústria automóvel e onde é possível desen-
volver um produto de forma integrada, potenciando as diferentes 
valências das várias empresas do grupo.

Como, ao longo de mais de 26 anos, as empresas especializadas 
VANGEST têm desenvolvido competências únicas de design, enge-
nharia, prototipagem, moldes e produção de veículos automóveis 
para os seus clientes, em 2011 surgiu a ideia de aplicar, pela pri-
meira vez, este conjunto integrado de especialidades para criar um 
automóvel de competição 100% português, um projeto inovador 
de investigação e desenvolvimento de novos processos, tecnologias 
e materiais para potenciar a procura de mais oportunidades no 
mercado global.

Nasceu assim o projeto de um novo automóvel de competição 
todo-o-terreno, da vontade combinada do Engº Carlos Oliveira, 
fundador da Moliporex e administrador do grupo VANGEST – com 
um interesse particular pela competição todo-o-terreno, através de 
uma atividade relativamente regular como piloto TT, participando 
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BERD
O método de construção de pontes e viadutos de betão  

com vários vãos usando cimbres autolançáveis  
(Movable Scaffolding Systems – MSS)

Professor Pedro Pacheco 

1. Introdução 
Em 1994, na sequência da elaboração da tese de Mestrado intitula-

da “Soluções da Natureza para Problemas Estruturais”, o Professor 
Pedro Pacheco inicia, na Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto (FEUP), um trabalho de investigação de fundo tendo por 
objeto o estudo de aplicações de soluções das bioestruturas a estru-
turas da engenharia civil.

Em 1998, o Prof. Pedro Pacheco apresenta a sua tese de douto-
ramento “Pré-esforço orgânico: um exemplo de sistema efector”. 
Numa fase inicial, dedica um ano ao estudo da Anatomia, com 
especial enfoque na Miologia (disciplina que estuda os músculos).

Em 2001, após uma distinção da FIB (Federation International 
du Beton), idealizam-se os primeiros estudos experimentais.

Em 2002, tem início uma cooperação científica e tecnológica. A 
FEUP e a empresa de construção portuguesa Mota-Engil assinam o 
acordo de cooperação OPS 1. Após anos de investigação laboratorial, 
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iSurgical3D
Prótese cirúrgica para correção de Pectus excavatum

Doutor Eng. João L. Vilaça39, 40, 41

Jaime Fonseca37, 42

ACM Pinho37, 43

Jorge Correia Pinto37, 39

1. Introdução
A iSurgical3D surgiu na sequência de um projeto de investigação 

realizado por investigadores do Instituto de Investigação em Ciên-
cias da Vida e Saúde (ICVS) da Escola de Ciências da Saúde e dos 
Departamentos de Mecânica e Eletrónica Industrial da Escola de 
Engenharia da Universidade do Minho em colaboração com clínicos 
do Hospital de São João, no Porto. Tal projeto visava encontrar 
uma plataforma eletromecânica com base em tecnologias 3D para 
a construção e produção de próteses personalizadas para a correção 
de pectus excavatum pela operação de Nuss – i3DExcavatum System. 

39. iSurgical3D, Spinpark – Avepark, Caldas das Taipas, Portugal

40. ICVS/3B’s – Laboratório Associado PT, Braga/Guimarães, Portugal

41. DIGARC – Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Barcelos, Portugal

42. Algoritmi, Universidade do Minho, Guimarães, Portugal

43. CT2M, , Universidade do Minho, Guimarães, Portugal
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O sucesso deste projeto, cuja propriedade intelectual foi entretanto 
patenteada (WO2009/035538), esteve na base do espírito que levou à 
criação da iSurgical3D, spin-off da Universidade do Minho, sediada 
no SPINPARK – centro de incubação de base tecnológica. Atual-
mente, tem em desenvolvimento uma estratégia de alargamento 
daquela metodologia a outras patologias humanas, nomeadamente 
correção de pectus carinatum, escoliose e modelação dentária. 

2. Descrição Técnica do Produto 
De entre as várias anomalias, o pectus excavatum é a deformidade 

que apresenta maior predominância (cerca de 90%), caracterizado 
por uma depressão do esterno e das cartilagens (figura 1). A sua de-
teção ocorre na infância em 1:400 nascimentos, com predominância 
masculina de 4 para 1 e exigindo correção cirúrgica numa elevada 
percentagem de casos. De um modo geral, a parede torácica pode 
apresentar desde depressões côncavas moderadas de poucos milí-
metros até depressões severas e assimétricas com largos centímetros 
(Kim D. et al., 2005 e Krasopoulos G. et al., 2006). 

 
exigindo correção cirúrgica numa elevada percentagem de casos. De um modo 

geral, a parede torácica pode apresentar desde depressões côncavas 

moderadas de poucos milímetros até depressões severas e assimétricas com 

largos centímetros (Kim D. et al., 2005 e Krasopoulos G. et al., 2006).   

 

 
Figura 1 – Paciente com pectus excavatum: A) Superfície torácica; B) Grade costal. 

 

Frequentemente, os pacientes com pectus excavatum experienciam 

problemas psicológicos relacionados com dificuldades de integração e stresses 

sociais que a aparência do tórax pode causar. Muito raramente, esta anomalia 

encontra-se associada a disfunções cardiopulmunares suficientemente sérias 

para prejudicar a rotina diária dos pacientes. Contudo, deformidades 

moderadas ou graves podem levar a deslocamentos dos pulmões e/ou coração 

provocando, entre outros, diminuição de resistência física, infecções 

respiratórias, intolerância a exercício físico e dores no tórax. Em poucos casos, 

o paciente poderá perder o apetite, como resultado da compressão do 

estômago pela parede torácica (Lawson M. et al., 2005 e Molins L. et al., 2007). 

 
 

Figura 1 – Paciente com pectus excavatum:  
A) Superfície torácica; B) Grade costal.
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WEDO TECHNOLOGIES

Software Garantia de Negócio e Sistemas 
de Suporte ao Negócio 

Eng. Anabela Marques

1. Introdução
A WeDo Technologies é uma empresa portuguesa líder mundial 

em garantia de receita e de negócio (revenue and business assurance), 
disponibilizando para o mercado global software e consultoria 
especializados. Através dos seus produtos e serviços, a WeDo 
Technologies ajuda a reduzir ou eliminar falhas operacionais ou 
de negócio, permitindo que as empresas obtenham um retorno 
sobre o investimento significativo através da proteção de receita 
e da redução de custos.

Criada formalmente em 2000, a WeDo Technologies iniciou a 
sua atividade no ano seguinte, tendo vindo a crescer continuamen-
te. Em 2014, a empresa compreende mais de 500 colaboradores, 
entre os quais aproximadamente 30% engenheiros de formação, 
distribuídos por 15 escritórios em 12 países (Portugal, Austrália, 
Brasil, Egito, Espanha, Estados Unidos da América, França, Ir-
landa, Malásia, México, Polónia e Reino Unido).



ANEXOS

Os gráficos apresentados a seguir são parte integrante do The 
Global Competitiveness Report, publicados pelo World Economic 
Forum (Suiça) 2014–201544

Reproduzidos com permissão.

44. http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness
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Rank Score
(out of 144) (1–7)

GDP (PPP) per capita (int’l $), 1990–2013

Percent of responses

Note: From the list of factors above, respondents were asked to select the five most problematic for doing business in their country and to rank them between 

1 (most problematic) and 5. The bars in the figure show the responses weighted according to their rankings.

2.1: Country/Economy Profiles

312  |  The Global Competitiveness Report 2014–2015
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Key indicators, 2013

Population (millions) ........................................ 10.6

GDP (US$ billions) ........................................ 220.0

GDP per capita (US$) ................................. 20,728

GDP (PPP) as share (%) of world total ............ 0.28

Global Competitiveness Index

GCI 2014–2015 ...................................................... 36 ..... 4.5

GCI 2013–2014 (out of 148) ..................................... 51 ......4.4

GCI 2012–2013 (out of 144) ..................................... 49 ......4.4

GCI 2011–2012 (out of 142) ..................................... 45 ......4.4

Basic requirements (20.0%) .......................................41 ......5.0

Institutions ................................................................ 41 ......4.4

Infrastructure ............................................................ 17 ......5.7

Macroeconomic environment ................................. 128 ......3.5

Health and primary education ................................... 24 ......6.4

Efficiency enhancers (50.0%) .....................................37 ......4.6

Higher education and training ................................... 24 ......5.4

Goods market efficiency  .......................................... 44 ......4.6

Labor market efficiency ............................................ 83 ......4.1

Financial market development ................................ 104 ......3.6

Technological readiness ............................................ 26 ......5.4

Market size ............................................................... 51 ......4.3

Innovation and sophistication factors (30.0%) ...........31 ......4.2

Business sophistication  ........................................... 51 ......4.3

Innovation ................................................................. 28 ......4.1

The most problematic factors for doing business

Inefficient government bureaucracy ...................................19.2

Tax rates ............................................................................16.3

Access to financing ...........................................................16.2

Policy instability .................................................................14.1

Restrictive labor regulations ...............................................11.5

Tax regulations ..................................................................10.1

Insufficient capacity to innovate ...........................................4.7

Inadequately educated workforce ........................................3.4

Corruption ...........................................................................2.0

Poor work ethic in national labor force ................................1.1

Government instability/coups ..............................................0.6

Inadequate supply of infrastructure ......................................0.5

Foreign currency regulations ................................................0.2

Poor public health ...............................................................0.1

Inflation ................................................................................0.0

Crime and theft ...................................................................0.0

Portugal

Portugal  Advanced economies

Stage of development

Factor
driven

Efficiency
driven

Innovation
driven

1
Transition 

1–2 2
Transition 

2  –3 3

 Portugal        Advanced economies

���������������������������



397

Anexos

Notes: Values are on a 1-to-7 scale unless otherwise annotated with an asterisk (*). For further details and explanation, please refer to the section “How to Read 

the Country/Economy Profiles” on page 101.

The Global Competitiveness Index in detail 

The Global Competitiveness Report 2014–2015  |  313 

2.1: Country/Economy Profiles

INDICATOR VALUE RANK/144

6th pillar: Goods market efficiency (cont’d.)

 6.06 No. procedures to start a business* .......................... 3 ............10

 6.07 No. days to start a business* ................................. 2.5 ..............5

 6.08 Agricultural policy costs.......................................... 3.7 ............85

 6.09 Prevalence of trade barriers ................................... 5.2 ..............7

 6.10 Trade tariffs, % duty* .............................................. 0.8 ..............5

 6.11 Prevalence of foreign ownership ............................. 4.4 ............82

 6.12 Business impact of rules on FDI ............................. 4.3 ............79

 6.13 Burden of customs procedures .............................. 5.1 ............26

 6.14 Imports as a percentage of GDP* ........................ 40.6 ............86

 6.15 Degree of customer orientation .............................. 5.1 ............33

 6.16 Buyer sophistication ............................................... 3.5 ............64

7th pillar: Labor market efficiency

 7.01 Cooperation in labor-employer relations ................. 4.3 ............65

 7.02 Flexibility of wage determination ............................. 4.7 ............93

 7.03 Hiring and firing practices ....................................... 3.3 ..........113

 7.04 Redundancy costs, weeks of salary* .................... 23.1 ..........108

 7.05 Effect of taxation on incentives to work .................. 2.8 ..........131

 7.06 Pay and productivity ............................................... 3.4 ..........113

 7.07 Reliance on professional management ................... 4.2 ............73

 7.08 Country capacity to retain talent ............................. 3.1 ............91

 7.09 Country capacity to attract talent ........................... 3.4 ............72

 7.10 Women in labor force, ratio to men* ..................... 0.90 ............32

8th pillar: Financial market development

 8.01 Availability of financial services ............................... 4.9 ............43

 8.02 Affordability of financial services ............................. 4.2 ............61

 8.03 Financing through local equity market .................... 3.0 ............93

 8.04 Ease of access to loans ......................................... 2.4 ..........108

 8.05 Venture capital availability ....................................... 2.5 ............84

 8.06 Soundness of banks .............................................. 4.2 ..........111

 8.07 Regulation of securities exchanges ........................ 4.6 ............46

 8.08 Legal rights index, 0–10 (best)* ................................. 3 ..........113

9th pillar: Technological readiness

 9.01 Availability of latest technologies ............................ 6.3 ............11

 9.02 Firm-level technology absorption ............................ 5.6 ............22

 9.03 FDI and technology transfer ................................... 5.2 ............14

 9.04 Individuals using Internet, %* ............................... 62.1 ............48

 9.05 Fixed broadband Internet subscriptions/100 pop.* . 23.8 ............32

 9.06 Int’l Internet bandwidth, kb/s per user* .............. 181.1 ............14

 9.07 Mobile broadband subscriptions/100 pop.*.......... 36.7 ............58

10th pillar: Market size

 10.01 Domestic market size index, 1–7 (best)* ................. 4.1 ............50

 10.02 Foreign market size index, 1–7 (best)* .................... 5.0 ............48

 10.03 GDP (PPP$ billions)* .......................................... 244.8 ............52

 10.04 Exports as a percentage of GDP* ........................ 40.9 ............66

11th pillar: Business sophistication

 11.01 Local supplier quantity ........................................... 5.0 ............27

 11.02 Local supplier quality .............................................. 5.0 ............30

 11.03 State of cluster development .................................. 4.2 ............42

 11.04 Nature of competitive advantage ............................ 3.8 ............53

 11.05 Value chain breadth ................................................ 4.0 ............50

 11.06 Control of international distribution ......................... 4.0 ............66

 11.07 Production process sophistication .......................... 4.4 ............40

 11.08 Extent of marketing ................................................ 4.5 ............49

 11.09 Willingness to delegate authority ............................ 3.6 ............80

12th pillar: Innovation

 12.01 Capacity for innovation ........................................... 4.3 ............37

 12.02 Quality of scientific research institutions ................. 5.4 ............18

 12.03 Company spending on R&D ................................... 3.6 ............38

 12.04 University-industry collaboration in R&D ................. 4.7 ............23

 12.05 Gov’t procurement of advanced tech products ...... 3.8 ............42

 12.06 Availability of scientists and engineers .................... 5.2 ..............8

 12.07 PCT patents, applications/million pop.* ................ 13.0 ............31

INDICATOR VALUE RANK/144

1st pillar: Institutions

 1.01 Property rights ....................................................... 4.8 ............42

 1.02 Intellectual property protection ............................... 4.6 ............35

 1.03 Diversion of public funds ........................................ 4.0 ............41

 1.04 Public trust in politicians ......................................... 3.0 ............67

 1.05 Irregular payments and bribes ................................ 5.2 ............32

 1.06 Judicial independence ............................................ 4.5 ............44

 1.07 Favoritism in decisions of government officials ....... 3.3 ............54

 1.08 Wastefulness of government spending ................... 2.8 ............88

 1.09 Burden of government regulation ........................... 3.0 ..........108

 1.10 Efficiency of legal framework in settling disputes .... 3.1 ..........111

 1.11 Efficiency of legal framework in challenging regs. ... 3.3 ............77

 1.12 Transparency of government policymaking ............. 3.9 ............81

 1.13 Business costs of terrorism .................................... 6.5 ..............7

 1.14 Business costs of crime and violence..................... 6.0 ............10

 1.15 Organized crime ..................................................... 6.3 ............13

 1.16 Reliability of police services .................................... 5.3 ............29

 1.17 Ethical behavior of firms ......................................... 4.5 ............42

 1.18 Strength of auditing and reporting standards ......... 4.9 ............53

 1.19 Efficacy of corporate boards .................................. 4.5 ............76

 1.20 Protection of minority shareholders’ interests ......... 4.4 ............47

 1.21 Strength of investor protection, 0–10 (best)* .......... 6.0 ............45

2nd pillar: Infrastructure

 2.01 Quality of overall infrastructure ............................... 6.0 ............12

 2.02 Quality of roads ...................................................... 6.3 ..............2

 2.03 Quality of railroad infrastructure .............................. 4.4 ............23

 2.04 Quality of port infrastructure ................................... 5.4 ............23

 2.05 Quality of air transport infrastructure....................... 5.7 ............20

 2.06 Available airline seat km/week, millions* ............. 802.9 ............31

 2.07 Quality of electricity supply ..................................... 6.4 ............18

 2.08 Mobile telephone subscriptions/100 pop.* ......... 113.0 ............69

 2.09 Fixed telephone lines/100 pop.* ........................... 42.7 ............18

3rd pillar: Macroeconomic environment

 3.01 Government budget balance, % GDP* ................. –4.9 ..........107

 3.02 Gross national savings, % GDP* .......................... 16.0 ............97

 3.03 Inflation, annual % change* .................................... 0.4 ............59

 3.04 General government debt, % GDP* ................... 128.8 ..........138

 3.05 Country credit rating, 0–100 (best)* ...................... 49.1 ............71

4th pillar: Health and primary education

 4.01 Malaria cases/100,000 pop.* ................................M.F. ...........n/a

 4.02 Business impact of malaria ............................. N/Appl. ...........n/a

 4.03 Tuberculosis cases/100,000 pop.* ....................... 26.0 ............56

 4.04 Business impact of tuberculosis ............................. 6.5 ............28

 4.05 HIV prevalence, % adult pop.* ............................... 0.7 ............97

 4.06 Business impact of HIV/AIDS ................................. 6.2 ............32

 4.07 Infant mortality, deaths/1,000 live births* ................ 2.9 ............11

 4.08 Life expectancy, years* ......................................... 80.4 ............26

 4.09 Quality of primary education ................................... 4.8 ............33

 4.10 Primary education enrollment, net %* .................. 98.6 ............17

5th pillar: Higher education and training

 5.01 Secondary education enrollment, gross %* ........ 112.9 ..............8

 5.02 Tertiary education enrollment, gross %*................ 68.9 ............29

 5.03 Quality of the education system ............................. 4.3 ............40

 5.04 Quality of math and science education .................. 4.5 ............43

 5.05 Quality of management schools ............................. 5.9 ..............4

 5.06 Internet access in schools ...................................... 5.7 ............28

 5.07 Availability of research and training services ........... 5.1 ............24

 5.08 Extent of staff training ............................................ 4.2 ............54

6th pillar: Goods market efficiency

 6.01 Intensity of local competition .................................. 5.1 ............63

 6.02 Extent of market dominance .................................. 3.9 ............58

 6.03 Effectiveness of anti-monopoly policy ..................... 4.3 ............48

 6.04 Effect of taxation on incentives to invest ................. 2.9 ..........129

 6.05 Total tax rate, % profits* ....................................... 42.3 ............89
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 3.04 General government debt, % GDP* ................... 128.8 ..........138

 5.03 Quality of the education system ............................. 4.3 ............40

 5.04 Quality of math and science education .................. 4.5 ............43

 7.05 Effect of taxation on incentives to work .................. 2.8 ..........131Effect of taxation on incentives to work

 7.08 Country capacity to retain talent ............................. 3.1 ............91

 8.05 Venture capital availability ....................................... 2.5 ............84

 8.06 Soundness of banks .............................................. 4.2 ..........111

 11.09 Willingness to delegate authority ............................ 3.6 ............80

 12.01 Capacity for innovation ........................................... 4.3 ............37

 12.02 Quality of scientific research institutions ................. 5.4 ............18

 12.03 Company spending on R&D ................................... 3.6 ............38

 12.04 University-industry collaboration in R&D ................. 4.7 ............23

 12.06 Availability of scientists and engineers .................... 5.2 ..............8

 12.07 PCT patents, applications/million pop.* ................ 13.0 ............31



398

Engenharia pt

RANK COUNTRY/ECONOMY VALUE 1 MEAN 3.2 7

1 Qatar .............................................5.6

2 New Zealand .................................5.5

3 Singapore ......................................5.4

4 Finland ...........................................5.3

5 United Arab Emirates .....................5.3

6 Netherlands ...................................5.1

7 Japan ............................................5.1

8 Norway ..........................................5.1

9 Sweden .........................................5.0

10 Switzerland ....................................4.8

11 Luxembourg ..................................4.7

12 Germany ........................................4.7

13 Denmark ........................................4.6

14 Malaysia .........................................4.5

15 Ireland ............................................4.5

16 Rwanda .........................................4.5

17 United Kingdom .............................4.5

18 Canada ..........................................4.4

19 Hong Kong SAR ............................4.3

20 Oman ............................................4.2

21 Taiwan, China ................................4.1

22 China .............................................4.1

23 Estonia ...........................................4.1

24 Belgium .........................................4.1

25 Saudi Arabia ..................................4.1

26 Bahrain ..........................................4.0

27 Chile ..............................................4.0

28 Austria ...........................................4.0

29 Australia .........................................3.9

30 France ...........................................3.9

31 Uruguay .........................................3.9

32 Gambia, The ..................................3.9

33 Indonesia .......................................3.9

34 Jordan ...........................................3.8

35 Iceland ...........................................3.7

36 Egypt .............................................3.7

37 Bhutan ...........................................3.7

38 Lao PDR ........................................3.7

39 Lesotho .........................................3.7

40 Bolivia ............................................3.6

41 Macedonia, FYR ............................3.6

42 Botswana ......................................3.5

43 Tajikistan ........................................3.5

44 Morocco ........................................3.5

45 Costa Rica .....................................3.5

46 Montenegro ...................................3.5

47 United States .................................3.5

48 Georgia ..........................................3.4

49 India ...............................................3.4

50 Cape Verde ...................................3.4

51 Zambia ..........................................3.4

52 Barbados .......................................3.3

53 Kazakhstan ....................................3.3

54 Portugal .........................................3.3

55 Azerbaijan ......................................3.3

56 Côte d’Ivoire ..................................3.2

57 Seychelles ......................................3.2

58 Senegal .........................................3.2

59 Turkey ............................................3.2

60 Tunisia ...........................................3.2

61 Tanzania ........................................3.2

62 Lithuania ........................................3.2

63 Cyprus ...........................................3.2

64 Swaziland ......................................3.2

65 Gabon ...........................................3.1

66 Philippines .....................................3.1

67 Poland ...........................................3.1

68 Iran, Islamic Rep. ...........................3.1

69 Albania ...........................................3.1

70 Latvia .............................................3.1

71 Armenia .........................................3.1

72 Malta .............................................3.0

 RANK COUNTRY/ECONOMY VALUE 1 MEAN 3.2 7

 73 Mauritius ........................................3.0

 74 Vietnam .........................................3.0

 75 Kenya ............................................3.0

 76 Ghana ............................................3.0

 77 Algeria ...........................................3.0

 78 Spain .............................................3.0

 79 Israel ..............................................2.9

 80 El Salvador.....................................2.9

 81 Kuwait ...........................................2.9

 82 Korea, Rep. ...................................2.9

 83 Puerto Rico ....................................2.9

 84 Namibia .........................................2.9

 85 Burkina Faso ..................................2.8

 86 Ethiopia ..........................................2.8

 87 Russian Federation ........................2.8

 88 Thailand .........................................2.8

 89 Panama .........................................2.8

 90 Honduras .......................................2.8

 91 Nepal .............................................2.8

 92 Cameroon ......................................2.8

 93 Guyana ..........................................2.8

 94 Jamaica .........................................2.8

 95 Mali ................................................2.7

 96 Madagascar ...................................2.7

 97 Malawi ...........................................2.7

 98 Sri Lanka .......................................2.7

 99 Mexico ...........................................2.7

 100 Peru ...............................................2.7

 101 Pakistan .........................................2.6

 102 Cambodia ......................................2.6

 103 Uganda ..........................................2.6

 104 South Africa ...................................2.6

 105 Nicaragua ......................................2.6

 106 Czech Republic .............................2.6

 107 Colombia .......................................2.6

 108 Brazil ..............................................2.6

 109 Greece ...........................................2.6

 110 Guatemala .....................................2.6

 111 Slovenia .........................................2.6

 112 Timor-Leste ...................................2.5

 113 Haiti ...............................................2.5

 114 Romania ........................................2.5

 115 Mozambique ..................................2.5

 116 Ukraine ..........................................2.5

 117 Zimbabwe ......................................2.5

 118 Sierra Leone ..................................2.5

 119 Croatia ...........................................2.5

 120 Serbia ............................................2.4

 121 Burundi ..........................................2.4

 122 Hungary .........................................2.4

 123 Kyrgyz Republic .............................2.3

 124 Libya ..............................................2.3

 125 Mongolia ........................................2.3

 126 Nigeria ...........................................2.3

 127 Myanmar........................................2.3

 128 Mauritania ......................................2.3

 129 Suriname .......................................2.3

 130 Moldova .........................................2.3

 131 Bangladesh ....................................2.2

 132 Dominican Republic .......................2.2

 133 Chad ..............................................2.1

 134 Bulgaria .........................................2.1

 135 Italy ................................................2.1

 136 Yemen ...........................................2.1

 137 Trinidad and Tobago ......................2.1

 138 Guinea ...........................................2.0

 139 Paraguay .......................................2.0

 140 Angola ...........................................2.0

 141 Slovak Republic .............................1.9

 142 Lebanon ........................................1.7

 143 Argentina .......................................1.7

 144 Venezuela ......................................1.5

1.07 Favoritism in decisions of government officials

In your country, to what extent do government officials show favoritism to well-connected firms and individuals when deciding upon policies and contracts? [1 = always 

show favoritism; 7 = never show favoritism] | 2013–14 weighted average

SOURCE: World Economic Forum, Executive Opinion Survey. For more details, refer to Chapter 1.3 of this Report.

2.2: Data Tables

412  |  The Global Competitiveness Report 2014–2015
���������������������������

54 Portugal .........................................3.3



G
ilb

erto San
tos

www.vidaeconomica.pt
livraria.vidaeconomica.pt

Gilberto Santos

engenharia pt
Uma via verde para o desenvolvimento 

tecnológico e económico de Portugal.

en
gen

h
aria p

t

Portugal só se desenvolverá se for capaz de conceber/projetar novos 
produtos com Tecnologia própria em empresas portuguesas com li-
gação às Universidades/Politécnicos, através de engenheiros. Não 
nos desenvolveremos importando Tecnologias feitas, nem fazendo 
Inovação em processos e serviços com produtos estrangeiros. Foram 
selecionadas com a colaboração da Ordem dos Engenheiros – Região 
Norte, 12 empresas que desenvolvem produtos próprios com enge-
nheiros, algumas delas com ligação à Universidade. Vários dos pro-
dutos são para exportação. Outras empresas existem, mas de muitas 
mais Portugal irá necessitar. Em 2014, as especiarias da Índia, o ouro 
do Brasil, ou os cheques da CEE designam-se por “engenharia portu-
guesa” capaz de conceber/projetar novos produtos para a economia 
portuguesa vender, de preferência no estrangeiro. É um imperativo 
nacional  a valorização económica do conhecimento. Para superar a 
crise profunda em que Portugal se encontra é necessário fazer De-
senvolvimento Tecnológico, porque sem isso é impossível haver Ino-
vação, por muita Ciência que se faça.

Vários estudos demonstram que, o padrão de vida de um país, depen-
de em geral da capacidade de educar um grande número de enge-
nheiros inovadores que desenvolvam, nomeadamente, produtos que 
enriqueçam a economia do seu país. Caso contrário os governantes 
terão de pedir emprestado ao futuro a verba para fazer face às despe-
sas inerentes à sua governação.
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Gilberto Santos

Gilberto Santos, natural de Santa Mar-
ta de Portuzelo em Viana do Castelo, é 
Docente na Escola Superior de Tecno-
logia no Instituto Politécnico do Cáva-
do e do Ave. Licenciado em Engenha-
ria Mecânica em 1985, enveredou pela 
especialidade de Tecnologias da Pro-
dução, mais concretamente na área 
da Qualidade Industrial, tendo obtido 
o doutoramento pela Universidade do 
Minho em 1999. É Diretor do Mestra-
do em Sistemas Integrados de Gestão 
(Qualidade, Ambiente e Segurança) na 
EST/IPCA, membro integrado do CLE-
GI  (U.Lusíada) e membro  do Instituto 
de Electrónica Aplicada “Pedro Barrié 
de la Maza” (U.Vigo). É membro sénior 
da Ordem dos Engenheiros.

Os 12 casos aqui apresentados de empre-
sas portuguesas que concebem, produzem 
e comercializam produtos de alto valor 
acrescentado com a participação de enge-
nheiros portugueses são a prova de que, 
seguindo este rumo, o sucesso é possível.

António Saraiva
(Presidente da CIP)

O livro de Gilberto Santos revela uma nova 
consciência sobre os problemas da Ciência 
e Tecnologia e da sua importância para o 
futuro de Portugal.

António Sampaio da Nóvoa
(Ex-Reitor da U. Lisboa) 

Esta publicação constitui uma reflexão sobre 
o papel determinante da engenharia numa 
sociedade desenvolvida, dando particular 
destaque aos temas relacionados com o pa-
pel do conhecimento, da formação do enge-
nheiro e da sua ligação ao meio empresarial. 

Carlos Alberto Matias Ramos
(Bastonário da Ordem dos Engenheiros)

A conjugação do papel do engenheiro, da 
engenharia e do conhecimento, seja através 
do ensino ou da experiência, da pesquisa e 
da inovação, são caraterizados nesta publi-
cação, num âmbito de aplicação que gera va-
lor de mercado e por consequência negócio.

Fernando Manuel de Almeida Santos
(Presidente do C. D. Região Norte 

da Ordem dos Engenheiros) 

Empresas com as características das apre-
sentadas neste livro constituem ainda uma 
minoria. Daí a importância de se divulgar o 
seu exemplo, objetivo que cremos ter sido 
conseguido com a edição deste livro.

José Manuel Lopes Cordeiro
(Prof. U.Minho)
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