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RESUMO 

 

As profundas mutações verificadas no sistema produtivo após o início da década de 

1970 em consequência da emergência de novos processos de reestruturação 

industrial estenderam-se à esfera territorial e conduziram à formação de novos 

espaços industriais, entre os quais os Parques de Ciência e Tecnologia (PCT). Tendo 

conhecido uma notável proliferação a nível global ao longo das últimas três décadas, 

os PCT assumiram-se como importantes espaços de cooperação empresarial e de 

transferência tecnológica.  

Em Portugal o fenómeno tardou em chegar, reflectindo-se numa actual rede de PCT 

longe de se considerar consolidada, embora apresentando importantes sinais de 

dinâmica. O Taguspark assumiu-se desde o início como o mais importante PCT 

português, sendo que evidencia indicadores que o conotam como um valioso 

instrumento de desenvolvimento económico e territorial à escala regional.  

É hipótese de trabalho central deste trabalho verificar em que medida é que os PCT 

contribuem para os processos de desenvolvimento regional e local, sabendo que estes 

têm implícito um modelo produtivo e territorial específico.  

Esta hipótese central será validada por hipóteses de trabalho secundárias que 

ajudarão a compreender a evolução que os PCT têm vindo a conhecer ao longo da 

história económica recente, assim como a avaliar o papel que têm vindo a 

desempenhar  enquanto instrumentos de política e elementos capazes de modificar a 

estrutura produtiva, social e económica de uma região.  

O trabalho estrutura-se em cinco capítulos, sendo que no primeiro capítulo irá ser feita 

uma abordagem teórica à emergência do novo modelo de produção flexível e às 

mutações na estrutura industrial e económica que daí resultaram, no segundo capítulo 

irá abordar-se o conceito de PCT e analisar a génese e a evolução do fenómeno 

desde a escala global, à escala nacional, o terceiro capítulo apresentará uma análise 

retrospectiva da génese e evolução dos PCT em Portugal, assim como das principais 

características destes, o quarto capítulo foca a sua atenção no Taguspark, no sentido 

de avaliar a importância deste nos processos de desenvolvimento regional e local e no 

fomento da inovação empresarial e o quinto e último capítulo pretende reflectir sobre 

os capítulos anteriores e apresentar as principais conclusões de todo o estudo.  

Palavras chave: Tecnologia, Inovação, Território, Desenvolvimento, Parques de 

Ciência e Tecnologia 
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ABSTRACT 
 

The profound mutations verified in the productive system after the beginning of the 

decade of 1970, as a result of the urgent need of the new processes of industrial 

restructuring extended to the territorial sphere and lead to the formation of new 

industrial fields, among the which the Science Parks. Since there was a notable 

proliferation at the global level along the last three decades, the Science Parks 

assumed themselves as important spaces of managerial cooperation and technological 

transfer.    

In Portugal the phenomena delayed in arriving, which reflected in an actual Science 

Park network, far away from being considered consolidated, although presenting 

important signs of dynamics. Since the beginning, Taguspark assumed himself as the 

most important Portuguese Science Park, once that supports indicators that connote 

him as a valuable instrument of economical and territorial development to the regional 

scale.    

The central hypothesis of the work is to verify in what way the Science Parks 

contributes to the processes of regional and local development, knowing that these 

have implicit a specific productive and territorial model.    

This central hypothesis will be validated by secondary work hypotheses that will help to 

understand the evolution that the Science Parks have had along the recent economical 

history, as well as to evaluate the role that have been carrying out while political 

instruments and elements capable of modifying the productive, social and economical 

structure and of an area.    

The work is structured in five chapters: in the first chapter it will be made a theoretical 

approach to the urgency of the new model of flexible production and the mutations in 

the industrial economical structure, that result from it; in the second chapter it will 

approach the concept of Science Park and will be analysed the geneses and the 

evolution of the phenomena from the global scale to the national scale; the third 

chapter will present a retrospective analysis of the geneses and evolution of the 

Science Parks in Portugal as well as of the main characteristics of these; the fourth 

chapter focus its attention in the Taguspark, in the sense of evaluating the importance 

of this in the processes of regional and local development and in the fomentation of the 

managerial innovation; the fifth and last chapter intends to reflect on the previous 

chapters and to present the main conclusions. 

    

 Keywords: Technology, Innovation, Territory, Development, Science Parks 
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INTRODUÇÃO 

 

1. Âmbito da dissertação e motivações para o tema escolhido 

Olhar o desenvolvimento regional e local no período pós-fordista, implica olhar para 

um novo modelo produtivo centrado na inovação e compreender o importante papel da 

ciência e da tecnologia para o desenvolvimento desse mesmo modelo que visou dar 

resposta ao novo paradigma da globalização e do aumento da competitividade. Esse 

aspecto foi particularmente evidente na Europa ocidental (nomeadamente nos países 

da União Europeia) e nos Estados Unidos da América (EUA), cujas políticas de apoio 

à competitividade e ao crescimento económico se têm vindo a centrar na inovação.  

Encarados como instrumentos dessas mesmas políticas, emergiram espaços nos 

quais a transferência tecnológica e a sinergia entre industria, universidade, 

investigação e serviços tornou-se num objectivo a alcançar rumo a um novo modelo de 

desenvolvimento económico, o modelo de especialização flexível, acompanhado por 

um novo paradigma tecnoeconómico.  

Os Parques de Ciência e Tecnologia (PCT) são uma das faces mais evidentes desses 

espaços emergentes nos quais se privilegia a partilha de informação, ideias e 

recursos, numa forma de organização horizontal, sendo o principal objecto de estudo 

da dissertação que aqui se inicia.  

A importância crescente que os Parques de Ciência e Tecnologia têm vindo a assumir 

desde a sua génese (na década de 1950), com um especial impulso nas últimas duas 

décadas, é visível, não só na investigação que tem vindo a ser realizada em torno do 

tema, contando com obras de referência de autores como Castells (1994), Ferrão 

(1987 e 2001), Massey et. al (1992), Méndez (1997) ou Benko (1996) 1, assim como 

na sua presença ao longo dos anos em diversos programas e planos delineadores de 

políticas de desenvolvimento territorial e económico que se estendem até à 

                                                
1 CASTELLS, M.; HALL, P. (1994) – “Technopoles of the World: The Making of Twenty-first-Century Industrial 
Complexes”, Routledge, London.  

FEIO, P.; FERRÃO, J. (2001) – “Taguspark: gestão de expectativas num parque de criação recente” in Comunicação, 
Conhecimento Colectivo e Inovação: As vantagens da aglomeração geográfica, Estudos e Investigações 17, 
ICS, Lisboa. 

MASSEY, D; QUINTAS, P; WIELD, D. (1992) – “High Tech Fantasies – Science Parks in Society, Science and Space”, 
Routledge, London and New York.  

BENKO, G. (1996) – “Economia, Espaço e Globalização na aurora do século XXI”, Editora HUCITEC, São Paulo, 
Brasil, pp. 103 – 182.  

MÉNDEZ, R. (1997) – “Geografia Económica – La lógica espacial del capitalismo global” – Editorial Ariel, Barcelona.   
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actualidade, tais como o PEDIP I e II, CIENCIA, STRIDE, PRAXIS XXI, incluídos nos 

diversos Quadros Comunitários de Apoio, assim como em vários documentos 

estratégicos ao nível da Comunidade Europeia. 

Os PCT são ainda figura central em conferências anuais de âmbito global organizadas 

pela IASP, a associação internacional de PCT2, sendo que para além das conferências 

anuais de âmbito global, são ainda realizadas diversas conferências regionais (tendo 

sido a asiática e a latino-americana as mais recentes), assim como inúmeros 

workshops focados em temas mais específicos.  

O tema PCT é, portanto, um tema actual e pertinente, sendo que em Portugal 

continuam a representar uma aposta estratégica de entidades públicas e privadas 

enquanto instrumentos activos nos processos de desenvolvimento regional e local. Tal 

facto representa uma motivação acrescida para a escolha do tema para esta 

dissertação de mestrado, assim como o facto de muito se encontrar por analisar 

quanto à configuração, características e importância da rede de PCT portuguesa.  

Para além das motivações pessoais e académicas que conduziram à escolha do tema, 

esta dissertação surge enquadrada no eixo de investigação “Desenvolvimento Local” 

do projecto eAtlasudoe - Un Reseau d’Observatoires pour la Societe de la 

Connaissance3, integrado no programa de iniciativa comunitária INTERREG III B 

Sudoe, e que assumiu como principal ambição a constituição de um conjunto de 

ferramentas úteis às políticas públicas das regiões abrangidas no projecto, dentro do 

domínio da Sociedade da Informação.  

O referido projecto decorreu por um período de dois anos e meio (entre Janeiro de 

2005 e Junho de 2007) ao longo dos quais uma equipa de trabalho transnacional 

procurou criar sinergias no sentido de desenvolver as competências dos diversos 

actores territoriais das regiões de Midi-Pyrénées (França), Aragon (Espanha) e AML e 

Lezíria do Tejo (Portugal). O projecto foi desenvolvido por uma parceria franco-

hispano-portuguesa4, sendo a mesma supervisionada pelo GRESOC (Groupe de 

Recherches Socio-économiques).  

                                                
2 A conferência do presente ano (2008) irá realizar-se em Setembro em Joanesburgo, África do Sul, e será subordinada 
ao tema “The role of Science Parks in accelerating knowledge economy growth - contrasts between emerging and 
more developed economies” 
 
3 http://www.fl.ul.pt/dep_geo/eATLASUDOE/ 
 
4 Estiveram envolvidos neste projecto três parceiros regionais, nomeadamente Groupe de Recherche Socio-
Economiques de la Université de Toulouse – Le Mirail (GRESOC ) de França, Universidad de Zaragoza - 
Departamento de Psicología y Sociologia, Espanha, Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, Portugal e três parceiros locais, nomeadamente Agence Régionale pour le Développement de 
la Société de l’Information (ARDESI), França, Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI), 
Espanha) e Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo (CULT), Portugal. 
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2. Hipóteses de trabalho  

Ao falarmos de PCT e da sua ligação às políticas de desenvolvimento, temos de ter 

subjacentes dois níveis de alcance. O primeiro prende-se com as implicações dos PCT 

no sistema nacional de inovação e, portanto, com ligações à produção e capacidade 

competitiva da economia de cada país, o segundo relaciona-se com os processos de 

desenvolvimento regional e local. Estas duas dimensões andam a par, pois ao 

promover-se uma rede de PCT difusa pelo território, procuram-se promover os 

sistemas de inovação regionais, no sentido de tentar aproveitar todas as 

potencialidades regionais e procurar que estas emirjam dentro dos novos moldes de 

desenvolvimento do sistema produtivo. Muito embora a relação entre estas duas 

dimensões seja clara, na presente dissertação procurar-se-à privilegiar a segunda 

dimensão.  

Nesse sentido, a presente dissertação tem como hipótese central de trabalho verificar 

em que medida é que os PCT contribuem para os processos de desenvolvimento 

regional e local, sabendo que estes têm implícito um modelo produtivo e territorial 

específico.  

Paralelamente à hipótese central, colocam-se outras hipóteses de trabalho 

secundárias que ajudarão a compreender o papel que os PCT têm vindo a 

desempenhar ao longo da história económica recente, assim como a importância que 

estes assumem actualmente enquanto instrumentos ao serviço da inovação industrial, 

do conhecimento científico e do desenvolvimento territorial e económico. 

A primeira procura analisar o papel que os PCT desempenharam na validação e 

materialização das novas condições de competitividade e de organização produtiva 

(alicerçadas na ciência e tecnologia) verificadas nas últimas três décadas, e de que 

forma essas transformações ao nível do sistema produtivo e territorial se manifestam 

no modelo PCT.  

Uma outra hipótese de trabalho pretende verificar se os países que possuíram uma 

política pública de apoio aos PCT, possuem hoje redes mais desenvolvidas e 

consolidadas, avaliando-se se existe alguma relação entre a existência de redes de 

PCT mais desenvolvidas (em número e em perfil) e uma melhor performance em 

matéria dos indicadores internacionais fundamentais de inovação, ciência e tecnologia.  

A hipótese de trabalho anterior permite colocar ainda uma outra questão, que é 

procurar verificar quais são as tendências de localização dos PCT, nomeadamente, 

verificar em que medida é que existe ou não uma tendência de desconcentração das 
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grandes metrópoles a favor das aglomerações urbanas não capitais, avaliando assim 

a sua importância ao nível do desenvolvimento regional e coesão territorial.   

Outra hipótese de trabalho visa avaliar a importância e a evolução dos PCT 

portugueses enquanto instrumento da política nacional de inovação, assim como 

compreender em que medida estes se assumiram como projectos capazes de alterar a 

estrutura produtiva regional e induzir ao desenvolvimento económico e territorial do 

nosso país. Procurar-se-à verificar qual a importância dos PCT enquanto estruturas 

aglutinadoras das empresas de base tecnológica e enquanto elementos essenciais ao 

sucesso das mesmas, avaliando-os numa perspectiva de sustentabilidade e 

viabilidade do modelo. 

No sentido de demonstrar empiricamente muitos dos aspectos focados ao longo das 

hipóteses de trabalho atrás enunciadas, será feita uma abordagem mais detalhada ao  

Taguspark enquanto caso de estudo escolhido em função da análise da evolução de 

rede nacional de PCT e das especificidades e grau de maturidade do próprio projecto.  

 

3. Estrutura e objectivos da dissertação 

As respostas às hipóteses de trabalho secundárias atrás apresentadas, que por sua 

vez permitirão responder à hipótese principal de trabalho, estarão presentes ao longo 

de cinco capítulos distintos, por sua vez divididos em diversos pontos de análise, 

sendo apresentadas e discutidas no último desses capítulos.  

Sendo assim, os principais objectivos do primeiro capítulo passam por elaborar uma 

abordagem essencialmente teórica à emergência do novo modelo de produção flexível 

e às mutações na estrutura industrial e económica que daí resultaram, retirando daí 

conceitos estruturantes e fundamentais na análise de casos de estudo específicos que 

abordaremos posteriormente. É ainda objectivo deste capítulo identificar de que forma 

a ciência e a tecnologia passaram a aplicar-se ao processo produtivo e conduziram à 

formulação da inovação tecnológica enquanto vantagem competitiva num novo modelo 

produtivo, assim como avaliar a importância que os PCT ganharam nesse contexto de 

mudança, assumindo-se como um instrumento ao serviço das políticas nacionais de 

inovação e dos processos de desenvolvimento regional e local.  

O segundo capítulo irá abordar mais especificamente o conceito de PCT e analisar a 

génese e a evolução do fenómeno (em número e distribuição geográfica em grandes 

blocos no quadro mundial) de forma a identificar os períodos de arranque, expansão e 

consolidação em diferentes continentes, assim como identificar as diferentes 

características dos PCT, atendendo à sua génese, dimensão e tecido empresarial 
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desde a escala global, à escala nacional. Será igualmente visada a importância que 

estas infra-estruturas passaram a adquirir nos processos de desenvolvimento 

económico e territorial e na formulação de políticas de desenvolvimento regionais, 

nacionais e europeias, procurando-se identificar os modelos de desenvolvimento 

destes parques, nomeadamente, se a sua génese se associa fundamentalmente a 

iniciativas/políticas públicas ou a iniciativas privadas, ou a um modelo misto. Por 

último, será ainda objectivo deste capítulo verificar em que medida é que o 

desenvolvimento da rede nacional de PCT acompanhou as dinâmicas de 

desenvolvimento a nível global, através da análise das tendências de crescimento de 

diversas redes de PCT europeias.  

Estrutura semelhante seguirá o capítulo III, embora a atenção seja apenas 

concentrada no caso português. Serão objectivos deste capítulo proceder a uma 

análise retrospectiva da génese e evolução dos PCT em Portugal, identificando-se 

vários períodos de crescimento e de expansão, assim como traçar um perfil da rede de 

PCT portuguesa, identificando-se as suas principais características, estabelecendo-se 

uma análise comparativa entre os diversos projectos existentes e analisando-se as 

dinâmicas territoriais a si associadas. É ainda objectivo deste capítulo compreender de 

que forma os PCT assumiram um papel activo no âmbito das políticas nacionais de 

inovação, procurando compreender o seu enquadramento nessas mesmas políticas, a 

sua evolução ao longo dos anos, assim como analisar a importância do emprego nos 

sectores intensivos em conhecimento e alta tecnologia (com recurso à classificação da 

OCDE/EUROSTAT aplicada à CAE - Classificação nacional das actividades 

económicas) com vista a identificar diferentes padrões de localização dessas 

actividades e avaliar se existe uma clara concordância com o padrão territorial da rede 

de PCT. A análise a diversos indicadores estatísticos recolhidos ao longo desta 

investigação permitirá ainda avaliar a existência de uma relação directa entre a 

perfomance regional ao nível de indicadores ligados à inovação e à tecnologia e o 

dinamismo dos PCT.  

O capítulo IV foca a sua atenção num único PCT, o Taguspark, no sentido de avaliar 

empiricamente as questões levantadas ao longo dos capítulos anteriores. Serão 

objectivos deste capítulo apresentar o âmbito da política pública em que se enquadrou 

a génese do Taguspark e compreender o processo de concertação entre a iniciativa 

municipal e a iniciativa da administração central, assim como identificar o grau de 

maturidade do Taguspark no quadro nacional, reflectindo sobre a viabilidade 

económica deste tipo de infra-estruturas e a sua relação com um inevitável 
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desenvolvimento de uma componente imobiliária e de serviços que assegure a sua 

sustentabilidade.  

Serão ainda objectivos deste capítulo traçar o perfil das empresas instaladas no 

Taguspark e avaliar em que medida é que estas contribuem para uma diferenciação 

em termos de dimensão, sectores de actividade e perfil da mão de obra, assim como 

analisar a importância que o Taguspark assume à escala nacional, regional e local em 

termos de concentração de actividades de base tecnológica de forma a identificar um 

possível “efeito de parque” gerado pelo projecto e de avaliar a sua importância 

enquanto pólo de atracção e de comando da inovação tecnológica e desenvolvimento 

económico a diversas escalas. Visa ainda identificar os factores de atracção do 

Taguspark e perceber qual o seu papel em termos de dinamização e sucesso 

empresarial. 

 A resposta a estes objectivos encontrará um valioso suporte na análise aos resultados 

de inquéritos realizados a empresas localizadas ou anteriormente localizadas no 

Taguspark, assim como a entrevistas realizadas com elementos da administração de 

diversos PCT portugueses. 

No último capítulo irá confluir toda a informação analisada ao longo dos capítulos 

anteriores, a qual será confrontada e da qual resultarão as principais conclusões do 

presente estudo, respondendo às diversas hipóteses de trabalho levantadas e, 

consequentemente, à hipótese central de trabalho, ou seja, compreender se o os PCT 

de uma forma geral, e o Taguspark de uma forma particular, representam realmente 

importantes instrumentos de desenvolvimento regional e local ou se não passam de 

um meros projectos imobiliários sem repercussões positivas visíveis na economia, no 

território e na inovação tecnológica.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

 

 

Mutações da estrutura industrial e económica: a emergência do modelo 

de produção flexível e as novas condições de competitividade
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1. Mutações da estrutura industrial e económica: a emergência do modelo 

de produção flexível e as novas condições de competitividade 

Um estudo que aborda a temática dos PCT está irremediavelmente ligado a 

fenómenos que implicam mudança, desenvolvimento e modernização. Os PCT são um 

dos produtos visíveis de todo um processo de transformação abrangente a toda a 

estrutura industrial e económica, com especial realce após o final da II Grande Guerra.  

São as diversas e distintas mutações verificadas ao nível da esfera económica, 

industrial e social ao longo das últimas décadas (que tiveram na ciência e na 

tecnologia as principais bases do seu desenvolvimento) que o presente capítulo 

propõe abordar de uma forma sucinta e tão objectiva quanto possível, analisando a 

abertura de novos espaços para a expansão industrial e económica e a criação de 

novas fronteiras ao desenvolvimento regional e local alicerçado em actividades de 

base tecnológica. 

 

1.1. A emergência de um novo modelo de desenvolvimento: da crise do 

fordismo à globalização da economia 

É hoje unânime afirmar que o modelo de produção fordista5 vigente durante grande 

parte do século passado desembocou numa grave crise no final da década 1960, 

início da década de 1970, originando uma profunda reestruturação industrial que teve 

na inovação tecnológica a sua principal força motriz. De facto, Ferrão (1987) defende 

que  as vantagens decorrentes de uma produção estandardizada, muito mecanizada e 

em grandes quantidades, que permitam um decréscimo dos custos por mercadoria 

produzida, facilmente arrastam consigo aspectos negativos que podem actuar como 

contra-factores. Quer isto dizer que as virtudes do modelo de produção fordista 

acabaram por se tornar nos seus factores de falência, começando nesta época a falar-

se de conceitos como deseconomias de aglomeração ou deseconomias de escala, 

contrários ao que o fordismo defendia, ou seja, unidades industriais de grande 

dimensão e de produção concentrada.  

Moulaert (2003) segue a mesma linha de pensamento, afirmando que esse modelo 

(fordista) foi gradualmente perdendo vigor após o final das reconstruções resultantes 

                                                
5 O modelo de produção fordista caracterizava-se por uma produção intensiva em capital e baseada em sectores 
industriais fundamentais (aço, petroquímica, maquinaria eléctrica, entre outros), por uma estandardização dos 
processos e ritmos de trabalho e por unidades industriais de grande dimensão. Este modelo surgiu, essencialmente, 
nas grandes regiões industriais (como o norte de França e o vale do Sena, o Ruhr, o triângulo industrial da Itália ou o 
nordeste dos Estados Unidos) em áreas próximas de mão-de-obra e de matéria prima à sua laboração, constituindo 
uma rede de cidades industriais.  
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da II Guerra Mundial, registando-se uma quebra de vitalidade na estrutura económica 

de regiões tradicionalmente industriais a partir dessa data. 

A grande maioria dos autores situa o início da crise económica em finais dos anos 60 

ou início dos anos 70, decorrendo sobretudo de uma crise energética que levou entre 

1973 e 1974 ao aumento na ordem das três a quatro vezes do preço do barril de 

petróleo, condicionando a actividade industrial dos países mais desenvolvidos, alguns 

parcos em fontes energéticas. Os custos de produção aumentaram, o que, associado 

à saturação dos mercados e ao aumento da concorrência, contribuiu para um vasto 

processo de reestruturação industrial (Vale, 1999).  

Com o modelo fordista a caminhar a passos largos para a obsolescência, e com ele o 

acentuar do declínio da produção em massa e da indústria pesada, Piore & Sabel 

(1984) afirmam que o crescimento desacelerou e que a procura de bens produzidos 

em série estagnou nos finais da década de 1960, dando-se primazia por parte dos 

consumidores a bens mais diversificados que apelavam a uma concepção mais 

elaborada.  

Do lado da mão-de-obra, também a insatisfação foi ganhando relevo na precipitação 

da falência do modelo fordista e na emergência, segundo Ferrão (1987), de uma 

reestruturação industrial. Os movimentos reivindicativos organizaram-se e, 

progressivamente, foram-se tornando mais fortes, inflamados por condições de vida 

precárias e técnicas de produção desgastantes nas quais os trabalhadores 

começariam a mergulhar.  

Segundo o mesmo autor, complementado por Benko (1995), esta reestruturação 

industrial deverá ser analisada a cinco níveis distintos: ao nível organizativo-

tecnológico, da estrutura do capital, da força de trabalho, da flexibilidade dos modos 

de consumo e, finalmente, da divisão territorial do trabalho. 

Ao nível organizativo tecnológico, e segundo Ferrão (1987), desenvolveram-se duas 

estratégias claramente opostas: integração vertical e segmentação da produção. No 

que diz respeito à integração vertical, o autor afirma que passou a assistir-se a uma 

integração e articulação de fases do processo produtivo, sendo que este processo 

conduziu a um aumento da autonomia das empresas. 

Quanto à segmentação da produção interna à empresa acompanhada por 

desconcentração geográfica, surge como uma resposta ao avanço das deseconomias 

de aglomeração e, sobretudo, de escala. Refere-se a casos de empresas 

multinacionais que, segmentando as várias fases do processo produtivo, procuram 

obter a localização mais apropriada para cada uma delas.  
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Diferente do anterior, o processo de segmentação produtiva para o exterior da 

empresa, acompanhada ou não por desconcentração geográfica, corresponde, à 

libertação de certas fases da produção para pequenas empresas ou mesmo para 

trabalho efectuado ao domicílio. Relocalizadas em grande parte em áreas rurais 

imediatamente periféricas às de forte industrialização, este processo vai acarretar 

importantes mutações socioeconómicas nestes novos territórios.   

Assiste-se assim a uma disseminação territorial de pequenas e médias empresas 

(PME) especializadas em funções específicas que actuam na retaguarda de unidades 

de maior dimensão e que visam produzir mais ao menor custo tendo-se, por isso, 

tornado particularmente dinâmicas.  

As PME assumiram, segundo Vale (1991), um peso significativo em segmentos 

produtivos menos tradicionais, encontrando-se, por exemplo, casos interessantes de 

pequenas empresas de cariz inovador, resultantes da referida estratégia de 

segmentação da produção dos grandes grupos empresariais. O mesmo autor defende 

que as mudanças estruturais que se seguiram à crise económica dos anos 70 

(re)colocaram as PME no centro da problemática do desenvolvimento regional.  

Em comum, e segundo Benko (1995), ambos os processos basearam-se numa 

passagem da produção em massa para um processo de produção integrado, no qual a 

produção se processa simultaneamente em vários níveis, ganhando com isso mais 

flexibilidade organizacional.  

Quanto à flexibilidade do capital, e acompanhando os processos de reorganização das 

empresas em grupos ou holdings financeiras hierarquizadas, observou-se uma 

globalização do sistema financeiro e uma maior fluidez de capital que contribuiu, 

segundo Benko (1995), para uma maior instabilidade económica e para fortunas 

extremamente mutáveis das diferentes regiões do mundo. 

Ao nível da força de trabalho, são claras as modificações ocorridas a partir da década 

de 1970. Com a crescente automatização do processo produtivo, o trabalhador 

abandonou gradualmente tarefas rotineiras e mecanizadas e passou a integrar um 

processo mais dinâmico em termos de ritmo e natureza do trabalho efectuado. A 

precariedade do emprego tornou-se uma realidade, passando as empresas a adaptar 

os seus efectivos às variações da procura. Isto conduziu a uma maior flexibilidade 

salarial e a uma avaliação contínua da produtividade do trabalhador que ganhava à 

medida daquilo que produzia.  

Também em termos da flexibilidade dos modos de consumo se verificaram 

importantes alterações resultantes deste novo modelo de organização da produção, 
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especialmente originadas pelas diferenças salariais que conduziram a maiores 

desigualdades. Segundo Harvey (1989), por sua vez adaptado de Benko (1995), a 

estética relativamente estável do modernismo fordista deu lugar ao fermento estético 

pós-moderno que valoriza a diferença, o efémero, o espectáculo, a moda e a 

mercantilização das formas culturais.   

No que diz respeito à divisão territorial do trabalho, e segundo Ferrão (1987), esta 

reestruturação industrial manifestou-se sob a forma de diferentes processos, sendo 

que a relocalização (gerada por deseconomias de aglomeração) é o primeiro desses 

processos e refere-se à transferência de empresas de média e grande dimensão de 

áreas metropolitanas ou de forte tradição industrial para áreas de cariz mais rural 

dotadas de boas acessibilidades, aproveitando menores custos de produção, assim 

como incentivos ligados a estratégias de desenvolvimento regional.  

Também a industrialização difusa ou espontânea é um conceito normalmente 

associado a este processo de reestruturação industrial e que encerra um tipo de 

industrialização baseada na proliferação de pequenas empresas segundo um 

processo de desenvolvimento endógeno e com certa especialização produtiva. Estas 

áreas, não raras vezes, acabam por originar aquilo a que Moulaert (2003) chama de 

sistemas produtivos locais, sendo o caso italiano um bom exemplo. São áreas 

caracterizadas por unidades de reduzida dimensão que decorrem de sectores 

tradicionais e de investimentos de empresários locais com capital individual, 

interligadas entre si através de relações de complementariedade.   

Por último, Ferrão (1987) refere ainda a criação de unidades intensivas em trabalho 

em regiões industriais em declínio como um outro processo territorial da 

reestruturação industrial. Em termos genéricos, este processo corresponde à 

reocupação de áreas industriais em declínio por novas unidades industriais, 

aproveitando para tal a existência de infra-estruturas, a tradição de trabalho operário, 

os níveis de remuneração pouco elevados e a mão-de-obra disponível.  

Em suma, e segundo Ferrão (1987), os mecanismos de segmentação da produção, do 

processo de trabalho e da própria empresa constituem uma base privilegiada do 

conjunto de transformações ocorridas nos países capitalistas europeus mais 

avançados como resposta à crise iniciada no final dos anos 60 e princípios dos anos 

70. A flexibilidade do tipo de produto fabricado, do equipamento utilizado e da mão de 

obra existente passou a ser um objectivo premente que, aliado à referida 

segmentação, constituíram, segundo o mesmo autor, os dois pilares fundamentais da 

reestruturação industrial.  
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Tendo em conta a importância dos conceitos de segmentação e, principalmente, de 

flexibilidade do processo produtivo (que emergem com a falência de todo um modelo 

de produção que influenciava toda uma lógica de organização social) autores como 

Benko (1995) ou Méndez (1997), designaram o conjunto das transformações ocorridas 

como modelo de especialização flexível.  

Esse modelo deixou as décadas 1970 e 1980 marcadas por um declínio dos sectores 

económicos tradicionais e por uma ascensão meteórica das tecnologias da informação 

e comunicação e a sua introdução no sistema produtivo e económico em geral (Benko, 

1995). 

Vale (1999) confirma essa ideia e refere que com a crise da década de 70 tornou-se 

premente investir na inovação tecnológica (automação) para responder ao aumento do 

custo da energia e da inflação. Segundo o mesmo autor, baseado em Knox e Agnew 

(1994), a introdução de inovações e as mudanças tecnológicas no sistema produtivo 

têm um papel ambíguo em virtude de, por um lado, possibilitarem um aumento dos 

níveis de produtividade mas, por outro lado, causarem os já referidos efeitos negativos 

nas indústrias mais tradicionais.  

Este foi o momento no qual se abriram novos espaços de cooperação entre grandes e 

pequenas empresas, entre entidades públicas e privadas, quer ao nível do 

estabelecimento de redes de articulação comercial e transferência de informação, quer 

ao nível do controlo de qualidade, da formação e da investigação.  

Freeman (1988), chama a este modelo de especialização flexível de novo paradigma 

tecnoeconómico. Na perspectiva dos autores atrás referidos, a mudança tecnológica 

em curso não se limita a uma mudança de paradigma tecnológico, sendo que encaram 

as novas tecnologias como um leque alargado de oportunidades de investimento que 

necessitam de uma envolvente social e institucional favorável à criação de confiança 

no futuro e a novas vagas de investimento, traduzidas num processo de inovação 

simultânea e articulada aos níveis tecnológico, organizacional e de gestão.  

Segundo Freeman (1988), e baseando a sua análise nos ciclos de Kondratieff 6, este 

novo paradigma tecnoeconómico marcou o início de um novo ciclo de 

desenvolvimento no qual a comunicação e a informação substituem a produção 

                                                
6 Economista russo que pôs em evidência os ciclos económicos longos característicos do desenvolvimento das 
principais economias capitalistas. Propôs nos anos 1920 uma cronologia das flutuações longas que caracterizaram a 
evolução das economias de países como a Alemanha, França, Inglaterra e Estados Unidos, desde o fim do século 
XVIII com uma periodização de cerca de cinquenta e quatro anos. Cada uma das três flutuações longas indetificadas 
por Kondratieff compreende uma fase ascendente e uma fase descendente. A ideia do cientista baseia-se na 
constatação que as fases ascendentes caracterizam-se por um movimento cumulativo à subida dos preços e que, 
inversamente, as fases descendentes do ciclo são acompanhadas de uma tendência à desaceleração ou mesmo de 
baixa dos preços. Apesar de severamente criticada, esta teoria conheceu duas repercussões: nos anos 30 através de 
Schumpeter (Business Cycles) e nos anos 70-80 durante a crise económica.  



Os Parques de Ciência e Tecnologia enquanto instrumentos de Desenvolvimento Regional e Local: 

 O Caso do Taguspark 

 

Mutações da estrutura industrial e económica:    24  
a emergência do modelo de produção flexível e as novas condições de competitividade 

massificada, comprovando assim a crise do modelo fordista, substituindo-o por novos 

modelos flexíveis de organização do trabalho baseados em redes que integrem a 

concepção, produção e comercialização do produto.  

João Caraça (1993) chamaria, por sua vez, era pós-industrial a este novo paradigma. 

Segundo o mesmo autor, essa nova era traduz-se, no fundo, numa reorganização e 

desenvolvimento da actividade produtiva e num importante impulso em processos de 

desenvolvimento territorial e económico que conhecem diferentes ritmos de 

crescimento entre países e regiões distintas. Veio, igualmente, introduzir alterações 

profundas nas relações de poder dentro dos espaços produtivos e dos sectores 

económicos, levando ao já mencionado aparecimento de novos sectores de 

actividade, tornando os territórios e os sectores produtivos factores mais voláteis e 

efémeros sendo que declinam, emergem e recompõem-se com maior facilidade e 

rapidez.  

Como pano de fundo de todas estas profundas alterações ocorridas a partir da década 

de 1970, a globalização define um novo “campo de batalha” para a competitividade, 

onde a capacidade de inovação, o desenvolvimento tecnológico e dos serviços e a 

qualificação dos recursos humanos assumem especial importância.  

Em suma, o modelo de especialização flexível, e o novo paradigma tecnoeconómico a 

ele associado, incutiram implicações nas condições nas quais se processa a 

competição internacional que passou a ser baseada, segundo Lopes (2001), numa 

diminuição do papel discriminante das infra-estruturas materiais de suporte à 

actividade económica, em rápidas e profundas mudanças tecnológicas transversais a 

todos os sectores e numa globalização da concorrência internacional, quer na indústria 

quer nos serviços.  

Estas modificações verificadas a uma escala global levaram a um incremento da 

concorrência entre empresas e mercados sendo que as vantagens comparativas entre 

empresas, regiões e países vão muito além do simples acesso a novas infra-estruturas 

de telecomunicações, pois estas banalizaram-se rapidamente, incidindo muito mais na 

qualidade e eficiência tecnológica como factores determinantes no aumento da 

produtividade e da competitividade. 

É, portanto, unânime afirmar na ciência regional e económica que, sensivelmente a 

partir de 1970, a tecnologia induziu a transformações profundas em todos os sectores 

da sociedade, sendo que a esfera económica, particularmente a actividade industrial, 

não constituiu excepção.  
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De facto, as relações de interdependência verificadas entre o desenvolvimento 

tecnológico, a economia e a sociedade são hoje encaradas como essenciais aos 

processos de desenvolvimento económico, social e, no fundo, sustentável, de um 

território.  

 

1.2. Ciência e Tecnologia: um novo campo de oportunidades rumo ao 

desenvolvimento industrial e económico 

A história económica tem-se encarregado de nos demonstrar que o crescimento 

económico e o desenvolvimento das sociedades baseia-se essencialmente nas 

modificações inovadoras introduzidas ao nível do sistema produtivo (Caraça, 1993). 

Por outras palavras, podemos afirmar que a inovação é parte indissociável dos 

processos de desenvolvimento económico e produtivo das nações ao longo da sua 

história, sendo que a capacidade inovadora de um território, sector ou empresa 

influencia directamente o seu sucesso. 

Aplicada à história industrial e económica contemporânea, a inovação manifesta-se 

sob a forma de investimentos e desenvolvimentos na área da ciência e tecnologia, 

conceitos que obrigatoriamente serão alvos de análise quando estudamos as 

modificações económicas e produtivas ocorridas ao longo das últimas quatro décadas 

um pouco por todo o mundo. 

Os conceitos de ciência e de tecnologia tornam-se portanto indissociáveis dos novos 

modelos de organização produtiva, sendo estes elementos fundamentais na definição 

de estratégias de desenvolvimento e na criação de oportunidades a longo prazo.  

Apesar de aparentemente serem encarados como dois conceitos indiferenciáveis, a 

ciência e a tecnologia são conceitos distintos na sua génese e objectivos.  

De facto, e baseando esta afirmação em Fernandes (2001), é evidente que os 

progressos na ciência dependem fortemente da invenção de instrumentos científicos 

adequados que, por sua vez, são uma possibilidade conferida pelo grau de 

desenvolvimento tecnológico da época correspondente. Por outro lado, é sabido que a 

aplicação desses conhecimentos científicos reflecte-se no nível tecnológico das 

organizações e sociedades que os utilizam. Assim, e segundo Caraça (1993), ambos 

os conceitos, Ciência e Tecnologia, devem ser encarados como corpos de 

conhecimentos, ou seja, resultados de actividades cognitivas.  
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1.2.1. Os conceitos de Ciência e Tecnologia  

Passando à clarificação e individualização de cada um dos conceitos, e começando 

pelo de Ciência, este pode entender-se como o “conjunto de conhecimentos 

organizados sobre os mecanismos de causalidade dos factos observáveis, obtidos 

através do estudo objectivo dos fenómenos empíricos” (Barata, 1992: pp.148; Caraça, 

1993: pp.68). A Ciência tem, portanto, uma relação de proximidade com a base 

empírica, encontrando-se mais associada ao meio universitário e de investigação. Tal 

afirmação fundamenta-se numa citação de Ondategui (sem data:pp.18) , na qual o 

autor refere que “a Ciência é o olho da técnica na medida em que procura e propõe 

causas sobre as quais a técnica pode actuar”. Reforça ainda esta ideia ao afirmar que 

“na ciência as coisas têm valor mesmo que não sirvam de imediato, ao passo que na 

tecnologia as coisas só valem se servirem para algo de imediato”. 

De facto, esta afirmação acaba por dar o mote para a definição do conceito de 

Tecnologia. Esta pode ser entendida como “o conjunto de conhecimentos científicos 

ou empíricos directamente aplicáveis à produção, à melhoria ou à utilização de bens 

ou serviços” (Barata, 1992: pp.148; Caraça, 1993: 68). Numa definição bastante 

idêntica à anterior, introduzindo apenas os conceitos de mercado e desenvolvimento, 

Laranja, Simões e Fontes (1997: 14), afirmam que a Tecnologia é um “conhecimento 

aplicado aos processos de desenvolvimento e produção, colocação no mercado e 

utilização de bens e serviços”, sendo que esse conhecimento pode ser prático (quando 

relacionado com dispositivos concretos) ou teórico, embora susceptível de ser 

aplicável à prática. O italiano Dosi (1988) acrescenta ainda que a tecnologia pode ser 

entendida como um conjunto de métodos e técnicas resultantes, quer de 

conhecimentos científicos, quer do know-how acumulado, factores essenciais para a 

produção e colocação no mercado de um determinado produto.  

Segundo Rodrigues (1992), a tecnologia deve ser encarada como um sistema 

complexo, uma vez que se trata de um conjunto de elementos que interagem entre si, 

embora organizados perante objectivos específicos. Assume-se, assim, e segundo 

Fernandes (2001), baseado em Nelson e Winter (1982), como um conhecimento útil e 

específico face a um determinado contexto em que foi desenvolvida (empresa e 

localização), sendo que a sua configuração depende da capacidade de uma entidade 

específica para resolver um problema concreto.  

A tecnologia estabelece, no fundo, a ponte entre a ciência e o processo produtivo 

tendo a sua origem, acima de tudo, nas empresas através de avanços tecnológicos 

que visam facilitar e dinamizar esse mesmo processo.  
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Sendo assim, é correcto afirmar que, apesar das suas naturais diferenças, Ciência e 

Tecnologia, acabam por gerar uma interdependência salutar à medida que o processo 

produtivo se complexifica e que o desenvolvimento tecnológico se esgota, levando as 

empresas a explorar os processos científicos de uma forma mais atenta e profunda, ou 

seja, e citando Melo (2001:pp.29) “…gerando a prática empresarial a necessidade de 

novas investigações e novos estudos científicos…” . A Ciência está, portanto, e cada 

vez mais, ao serviço da indústria e, por conseguinte, mais relacionada com a 

Tecnologia.  

Neste contexto de inter operacionalidade e interdependência, a Ciência e Tecnologia 

foram sendo aceites, consensualmente, como importantes factores de mudança 

económica, tendo o poder misto de, por um lado, tornar obsoletos e, por outro lado, 

impulsionar sectores produtivos, empresas e territórios.  

 

1.2.2. A importância da Ciência e da Tecnologia na emergência de um novo 

modelo produtivo 

De facto, a aplicação de progressos científicos nos processos de desenvolvimento 

industrial permite dotar uma determinada empresa de capacidade para competir na 

vanguarda da nova tecnologia necessária ao desenvolvimento de novos produtos, 

métodos e técnicas produtivas e organizativas.   

Como já foi referido anteriormente, foi após a década de 1970 que esta acepção da 

ciência e tecnologia como processos interdependentes essenciais ao desenvolvimento 

industrial, económico e territorial conheceu um maior ênfase, impulsionado por novos 

desafios recorrentes dos processo de globalização da economia, assistindo-se, desde 

essa data, a uma autêntica revolução tecnológica aplicada às técnicas e processos 

produtivos, levando a que os territórios desenvolvessem capacidades distintas em 

assimilar e adaptar-se às novas condições industriais.  

E de que forma se aplica e faz articular a ciência e tecnologia com o meio industrial e 

produtivo? A resposta passa pelo conceito de Investigação e Desenvolvimento (I&D), 

ou seja, por actividades que integram um processo ao longo do qual se sucedem uma 

série de fases e etapas que são continuamente retro alimentadas. Esse processo 

inicia-se numa ideia inicial que procura passar ao processo de construção e, por fim, 

ao produto ou serviço. Segundo Caraça (1993), estas actividades de I&D englobam os 

trabalhos criativos prosseguidos de forma sistemática, com vista a ampliar o conjunto 

dos conhecimentos, incluindo o conhecimento do homem, da cultura e da sociedade, 

bem como a utilização desse conjunto de conhecimentos em novas aplicações. 
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A ciência e a tecnologia aplicadas às empresas sobre a forma de investimentos em 

I&D passaram a fazer parte das principais preocupações, não só das próprias 

empresas, como dos vários governos que encontraram aí um novo campo de 

oportunidades que lhes permitia competir numa economia globalizada.  

Desta articulação entre ciência, tecnologia e I&D resulta uma diversificação das 

funções e objectivos das empresas, tornando-se mais comum combinar a produção de 

tecnologia e o seu intercâmbio ou venda com actividades de produção e 

comercialização de produtos distintos entre países, o que implica uma especialização 

do espaço produtivo e a emergência de novas fronteiras tecnológicas.  

Com o advento da ciência e tecnologia aplicada ao meio industrial, entramos em 

formas mais eficientes de assimilação dos recursos baseadas em novos meios de 

acumulação que fomentam a inovação e a rápida difusão de novos conhecimentos e 

técnicas científicas que se vão manifestar de formas distintas e variadas.  

Por um lado, denota-se uma maior predisposição por parte das empresas em 

estabelecer relações com centros de investigação e em aderir a programas de 

investigação e financiamento de projectos que visem adaptar-se às suas necessidades 

tecnológicas. Por outro lado, observa-se uma maior abertura das grandes empresas 

de sectores dependentes de actividades I&D, como o sector automóvel, a 

biotecnologia ou as telecomunicações, ao estabelecimento de relações 

tecnoprodutivas com outras empresas que prestem serviços tecnologicamente 

especializados às primeiras, levando a que essas deixem de se preocupar com a sua 

auto-suficiência técnica.  

Em suma, a ciência, a tecnologia e as actividades de I&D como partes integrantes do 

novo paradigma tecnoeconómico associado à reestruturação industrial tiveram 

repercussões com especial incidência no mundo ocidental e a vários níveis, desde a 

produção, a organização, a sociedade, os mercados e a escala territorial, as quais já 

analisámos sucintamente atrás. 

Essas modificações impulsionadas pela difusão da ciência e tecnologia alicerçadas no 

investimento em I&D geraram uma nova divisão e especialização da actividade 

económica, do emprego e do próprio território, renovando-se os bens e serviços de 

consumo, os métodos de produção, de organização industrial, de transporte e de 

comunicação e ampliando-se os mercados. Citando Ondategui (sem data: 21), é 

correcto afirmar que “o desenvolvimento regional e a incorporação de tecnologia vão 

de mãos dadas desde a década de 1970 a um ritmo acelerado, incorporando-se nas 

empresas e no território todo um esforço de investigação e desenvolvimento no 
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sentido de obter resultados competitivos num contexto incessante de mudança e 

inovação”.  

 

1.3. A importância do conceito de inovação no processo de reestruturação 

industrial 

Indissociável dos conceitos de ciência e tecnologia, o conceito de Inovação é também 

extremamente abrangente e de complexa definição. É normalmente associado a 

outros conceitos como o de mudança, adaptação, sobrevivência, evolução, 

conhecimento, experimentação, tecnologia, ciência, inteligência, entre outros, fazendo 

parte da natureza humana e, segundo João Caraça (1993) citado por Melo 

(2001:pp.19), representando “algo que sempre existiu, talvez de uma forma não tão 

opressiva e obsessivamente procurada como hoje em dia, mas presente na 

necessidade e vontade humana desde sempre. Inovar é, no fundo, um objectivo que 

se mergulha na memória do tempo”.  

Autores como Kealey (1996), defendem que os processos de inovação resultantes do 

advento da ciência e tecnologia aplicadas ao meio industrial remontam ao período da 

revolução económica que, por sua vez, daria origem à revolução agrícola e à 

revolução industrial. Inovação é um conceito e, acima de tudo, uma necessidade 

presente desde sempre.  

Actualmente o conceito de inovação é transversal a diversos sectores da actividade 

humana uma vez que, e na vertente que mais interessa a este estudo, representa uma 

especial importância no sector produtivo e tecnológico, pelo que focaremos a nossa 

análise de inovação enquanto mudança tecnológica e enquanto processo de múltiplas 

dimensões que, segundo Bramanti (1998), deve considerar quatro aspectos 

fundamentais para a sua melhor compreensão, nomeadamente: 

- deve ser fundamentalmente um processo colectivo; 

- deve representar um processo complexo e interactivo; 

- deve originar-se numa combinação criativa de know-how genérico e de       

competências específicas; 

- deve assumir a organização territorial como uma componente essencial.  
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1.3.1. Da Inovação à Inovação Tecnológica 

De uma forma muito simplificada, pode afirmar-se, segundo Tidd, Bessant e Pavvit 

(2001) que a Inovação não é mais do que encontrar novas formas de fazer as coisas 

com vista à obtenção de vantagens estratégicas. 

As primeiras tentativas para a formulação de modelos explicativos da Inovação 

remontam a 1605, através da célebre formulação linear de Francis Bacon. Desde 

então vários têm sido os avanços nesta área complexa para a qual geógrafos, 

economistas, sociólogos e outros estudiosos têm vindo a contribuir com diversos 

estudos que avançaram mas não estabeleceram um conceito de inovação estanque.  

São cinco as gerações distintas de modelos que se originaram em torno da inovação 

enquanto processo que, baseado em Melo (2001), por sua vez adaptado de Martins 

(1996), nos propomos a apresentar seguidamente. Antes disso, importa salientar que 

esta evolução de modelos de inovação deve ser vista em termos de predominância e 

de trajectória, sendo que o desenvolvimento tecnológico e sócio-cultural varia de 

região para região, de país para país e mesmo de empresa para empresa.  

Os primeiros autores que pensaram no modo como a inovação origina novos produtos 

ou processos valiosos para a sociedade foram Adam Smith e, o já supracitado, Francis 

Bacon. Os primeiros modelos consistiam numa sequência de fases que ficou 

conhecida como modelo linear de inovação. Nesta primeira geração os modelos eram 

Technology-push, sendo o mercado encarado como um mero receptor de inovação.  

Numa segunda geração, designada como Market-pull, o estímulo para a inovação 

surge do mercado que funciona, simultaneamente, como de ideias que as empresas e 

os centros de I&D procuram concretizar, dando origem à seguinte controvérsia entre 

ambos: qual a força determinante na criação de novos produtos ou processos? As 

novas tecnologias são propostas por empresas e laboratórios ou pela pressão do 

mercado? 

A estas duas gerações de modelos, que compõem o período linear, acrescentam-se 

mais três que constituem o período contemporâneo ou sistémico. Sendo o primeiro 

modelo deste período, o modelo de encaixe assenta numa lógica de interacção 

permanente das várias fases de inovação, desde a geração de uma nova ideia até à 

sua concretização ao ser colocada no mercado. Verificam-se ainda neste modelo 

interacções entre as necessidades da sociedade e do mercado e as aquisições 

disponibilizadas pelo sistema científico e tecnológico. Autores como Freeman ou 
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Mowery são referidos por Rothwell (1992) como alguns dos que mais importantes 

contributos deram para este período, criticando a anterior visão linear.  

A quarta geração, designada por modelo integrado, alarga e aprofunda as 

características integrativas do modelo anterior, introduzindo uma visão mais ampla da 

inovação através do conceito de sistema de inovação. Neste sistema a interacção dos 

factores tecnológicos e sócio-económicos desenrola-se à luz de um desenvolvimento 

paralelo, recorrendo a equipas de trabalho que interagem aleatoriamente, numa 

filosofia de integração e cujos esforços convergem na concepção e operacionalização 

de novos produtos ou processos. Interessa realçar nesta quarta geração o chain-linked 

model, caracterizado por integrar dois tipos de interacções, um interior à empresa e 

outro decorrente das relações desta com o sistema científico e tecnológico do seu 

meio. É nesta geração que se enquadram os sistemas nacionais e regionais de 

inovação, os quais abordaremos posteriormente. 

A quinta e última geração, designada como modelo em rede e integração de sistemas, 

representa, segundo Rothwel (1992) citado por Melo (2001: pp.32), “um 

desenvolvimento de certo modo idealizado do modelo integrado (quarta geração), mas 

com novos factores, por exemplo, uma integração estratégica muito mais próxima 

entre empresas que colaboram entre si” e realça a flexibilidade, a qualidade, a 

velocidade de desenvolvimento e outros factores não-custo.  

Estabelecendo a cronologia do surgimento destes modelos que acabámos de 

apresentar, e novamente segundo Rothwell (1992), a primeira e a segunda geração 

correspondem ao período compreendido entre os anos 60 e o início da década de 70; 

a terceira geração inicia-se nos finais dos anos 70 até à primeira metade dos anos 80; 

a quarta corresponde à segunda metade da década de 80 e, por último, a quinta 

geração prolonga-se dessa data até à actualidade.  

Destas cinco distintas gerações de modelos explicativos da inovação resultam duas 

concepções distintas sobre as quais esta deverá ser entendida. Uma visão tradicional, 

dita “arrowiana”, encara a criação de inovação como um processo linear e sequencial, 

sendo que uma segunda corrente de pensamento encara a inovação como sendo um 

processo interactivo, dotado de visão sistémica sobre o problema da criação de 

inovação e tem por base as abordagens designadas como “schumpeteriana” e 

“marshalliana”. Esta divisão da inovação segundo duas concepções distintas é referida 

por inúmeros autores como Godinho e Caraça (1988), Feldman (1994), Maskell e 

Malmberg (1995), Antonelli (1999), Ferrão (2000) ou Fernandes (2001).  
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1.3.1.1. O contributo de Schumpeter 

Analisando a literatura recente sobre a inovação e o seu impacte económico e social 

concluímos que o processo de inovação actual não é linear, apostando antes em 

modelos interactivos de inovação, nos quais ocorrem múltiplas retroacções, nos quais 

participam diferentes actores (processo colectivo) e em que a identificação e 

percepção das necessidades de mercado desempenham um papel fundamental. 

Segundo esta concepção, interessa realçar o inestimável contributo que Schumpeter 

deu na sua formulação.  

Quando procuramos responder a questões como: o que determina a inovação?; 

Quando se inova?; ou Porque se inova? As respostas remetem-nos de imediato para 

Schumpeter, um economista austríaco que marcou o pensamento económico para 

todo o sempre através de obras como “Teoria do Desenvolvimento Económico” de 

1937 ou “Teoria Económica e História Empresarial” datada de 1949.  

Autores como Freeman (1988) realçam a actualidade das ideias defendidas por 

Schumpeter que ainda hoje continuam no centro do debate em torno do conceito de 

inovação. O autor austríaco defendia a inovação como um conceito lato, sendo que 

Fernandes (2001) resume desta forma os diversos sentidos que a inovação aplicada 

ao sector produtivo pode assumir:  

• introdução de um novo produto e abertura de um novo mercado (inovação de 

produto); 

• introdução de um novo método de produção (inovação de processo); 

• inovações organizacionais e de gestão.  

No que diz respeito à primeira forma de inovação, a de produto, tem como objectivo 

abrir novos mercados ou ampliar os existentes através da introdução de novos 

produtos ou modificações nos existentes, melhorando, entre outros aspectos, factores 

como a qualidade e características do produto. Esta forma de inovação apresenta-se 

como a mais exigente em termos de investigação e desenvolvimento, necessitando de 

uma elevada coordenação entre todas as fases do processo de inovação. 

Quanto às inovações de processo, é correcto afirmar, e segundo o mesmo autor, que 

estas afectam a forma de fazer ou de organizar, tanto do processo produtivo, como 

das actividades complementares. Este tipo de inovação pode reflectir-se através da 

renovação de máquinas e equipamentos que permitam um incremento na 

performance, podendo ainda passar pela reorganização da cadeia produtiva e pela 

descentralização ou subcontratação de algumas tarefas do processo produtivo.  
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Por último, e no que diz respeito inovação organizacional e de gestão, caracterizam-se 

por uma maior amplitude, afectando toda a empresa e visando uma melhor articulação 

e coordenação das actividades no seio da mesma. Este tipo de inovação exige novas 

competências e atitudes, quer por parte dos empresários, quer de toda a organização 

considerada nos diferentes níveis. As alterações decorrentes deste tipo de inovação 

assumem-se como fundamentais na estrutura e no sucesso actual das empresas.  

Resumidamente, e segundo Melo (2001), Schumpeter trouxe a inovação para o centro 

do sistema económico, atribuindo-lhe o papel de mola real do desenvolvimento 

capitalista e tendo redefinido o seu conceito que passou a ser adaptável a qualquer 

tipo de acto económico. Enfatizou ainda a natureza da inovação como um processo 

protagonizado por pessoas ou grupos, dentro da empresa, com criatividade, visão e 

capacidade de leitura do meio, realçando a natureza social e a especificidade cultural 

da função inovadora. 

Por sua vez, Freeman (1988), citado por Benko (1995), aligeira um pouco a ideia 

avançada por Schumpeter e divide a inovação em dois tipos: as inovações evolutivas 

e as inovações radicais. Segundo o autor, no caso das primeiras estamos perante um 

tipo de inovação que impõe modificações e aperfeiçoamentos aos produtos e 

processos existentes, conducentes à redução dos custos e aumento da produtividade, 

ao passo que no caso das inovações radicais estamos perante mudanças qualitativas, 

ou seja, introdução de um novo método ou produto que substitui por completo outro 

existente (o autor refere como exemplo a substituição do algodão pelo nylon). Ainda 

segundo Freeman (1988), adaptado de Benko (1995), a interdependência entre 

diversas inovações radicais conduz a uma mudança no sistema tecnológico e, quando 

esta mudança abrange a esfera social e económica, afirma estarmos perante o já 

referido novo paradigma tecnoeconómico.  

Surge desta forma o conceito de inovação tecnológica, o qual passou a estar 

intimamente ligado com a reestruturação industrial ocorrida no início da década de 

1970 e com o novo paradigma tecnoeconómico – impulsionado por mudanças 

tecnológicas – que então se formou.  

Segundo a definição da OCDE (amplamente referida por autores como Méndez ou 

Caravaca (1996), a inovação tecnológica deve ser entendida como a aplicação de 

novos conhecimentos ou invenções (ideias, criação de algo novo) para melhorar os 

processos produtivos ou a sua modificação para a produção de novos bens, sendo 

que esta assume-se como um elemento de importância estratégica para a 

competitividade das empresas, fazendo parte de um processo em que interagem 



Os Parques de Ciência e Tecnologia enquanto instrumentos de Desenvolvimento Regional e Local: 

 O Caso do Taguspark 

 

Mutações da estrutura industrial e económica:    34  
a emergência do modelo de produção flexível e as novas condições de competitividade 

diferentes mundos, nomeadamente o científico, o tecnológico, o económico, o social e 

o institucional.  

 

1.3.2. Inovação Tecnológica enquanto vantagem competitiva 

O conceito de competitividade tem vindo a assumir um peso cada vez maior, 

acompanhando e relacionando-se de perto com os processos de globalização revistos 

anteriormente. Face à concorrência cada vez maior que o comércio livre global 

desencadeou, as empresas procuram, cada vez mais, algo que as distinga e as 

posicione num panorama de competição internacional.  

Segundo Porter (1989), a vantagem competitiva das empresas reveste-se, assim, de 

dois tipos básicos: menor custo e diferenciação, sendo que qualquer estratégia 

competitiva deve ter em conta estes dois tipos de vantagens.   

Para o incremento da sua competitividade, e segundo o mesmo autor, as empresas 

têm de realizar um conjunto complexo de acções denominadas de “cadeia de valor”, 

sendo que tais acções ou deverão ser feitas com maior eficiência que os concorrentes 

(menores custos) ou com maior incorporação de valor transferível para o comprador 

que, por isso, estará disposto a pagar mais por esses serviços ou produtos.  

Esta “cadeia de valor” de uma empresa articula-se com as cadeias de valor dos 

fornecedores, dos consumidores e dos canais de distribuição, formando, dessa forma, 

um sistema de valores, sendo que a vantagem competitiva é, cada vez mais, função 

da competência com que a empresa administra todo esse sistema.  

Segundo Fernandes (2001), a ciência e tecnologia abriu novos horizontes às 

empresas perante a necessidade de inovar. Como foi mencionado quando abordámos 

os processos de incorporação da ciência e tecnologia no meio empresarial, as opções 

passam pelo desenvolvimento na empresa de novas tecnologias, lançando projectos 

de I&D passíveis de se traduzirem em vantagens competitivas fundamentais. Para tal, 

e caso não estabeleça qualquer relação de cooperação com outras entidades de I&D, 

esta opção exige da empresa um enorme investimento em recursos humanos e 

materiais, induzindo um carácter de risco às estratégias de inovação. Para além das 

parcerias, existe uma forma de contornar o risco, nomeadamente o desenvolvimento e 

aplicação de uma forma inovadora de tecnologias já existentes, tendo em conta as 

capacidades e exigências da empresa.  

De destacar a natureza volátil das vantagens competitivas provenientes das inovações 

nas empresas, isto porque, e segundo Melo (2001), para se manter um determinado 
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nível de competitividade são exigidos à empresa esforços para conservar ou aumentar 

o capital que representam, a um ritmo mais rápido que os seus competidores.  

Logo, e baseando-nos novamente em Fernandes (2001), nem todas as empresas 

dispõem de capacidade para enveredar em estratégias de inovação como as atrás 

apresentadas. Nestes casos, e no sentido de manterem a competitividade, as 

empresas poderão adquirir o know-how e as próprias tecnologias já desenvolvidas 

(como máquinas e equipamento para a produção de determinado produto) e adaptá-

las às necessidades de cada empresa, sendo este um processo já referido na nossa 

abordagem ao modelo de produção flexível.  

É, portanto, evidente que se tornou uma preocupação permanente das empresas 

aumentar a sua capacidade tecnológica de forma a manter a competitividade.  

Segundo Godinho e Caraça (1988) e Gama (1997), para que essa competitividade se 

mantenha, a inovação tecnológica não deve ser concebida apenas como resultado do 

confronto das necessidades provenientes do mercado (lógica de market-pull ) e das 

oportunidades tecnológicas geradas pelo sistema de ciência e tecnologia (lógica de 

technology-push ou empurrão tecnológico). A capacidade de inovar de uma economia 

depende sim do respectivo sistema nacional de inovação, do meio envolvente e dos 

níveis de interacção entre os diversos componentes desse sistema.  

De facto, segundo Fernandes (2001), existem cinco factores essenciais que sustentam 

a inovação empresarial enquanto vantagem competitiva: 

• acumulação e aplicação de conhecimento, quer teórico, quer prático, nos mais 

variados domínios e provenientes de outras áreas exteriores à empresa; 

• elevada qualificação dos recursos humanos; 

• capacidade para perceber e antecipar as necessidades do mercado; 

• estabelecimento de cooperações com instituições científicas; 

• predisposição natural para a inovação. 

Segundo Guimarães (1998), os factores dinamizadores da inovação resumem-se a 

quatro. O primeiro refere-se à dinâmica endógena empresarial que diz respeito à 

capacidade que as empresas manifestam para inovar. Um outro factor a ter em conta 

é a base científica e tecnológica de referência que determina a capacidade que as 

empresas revelam de se relacionar com a envolvente. Também o contexto institucional 

(legal, financeiro, educacional, cultural) se assume decisivo na criação de um 

“ambiente” favorável à inovação e, por último, destacam-se os agentes de 
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intermediação com base nos quais se aproximam, intercruzam e comercializam as 

contribuições dos diversos sectores envolvidos nas actividades de inovação.  

No entanto, nem todas as empresas dispõem de capacidades para competir ao mais 

alto nível, sendo que tal privilégio encontra-se atribuído a um núcleo restrito de 

empresas integradas em multinacionais e em grandes estruturas que lhes permitam 

facilmente aceder a processos de I&D.  

Excepção feita, e segundo Melo (2001), aos spin-offs (empresas nascentes) 

resultantes das interacções e das sinergias proporcionadas por um PCT. A estas 

empresas é possível situar-se em domínios de investigação de ponta, não obstante o 

facto de se tratarem de estruturas muito pequenas em recursos humanos e 

instalações, passando, frequentemente, os primeiros anos da sua existência 

integradas em centros de incubação empresarial nos quais dispõem de um ambiente 

facilitador ao seu desenvolvimento. 

Como foi vagamente referido atrás, o meio envolvente a uma empresa determina 

fortemente a sua capacidade competitiva. Segundo Mateus (1994), uma empresa é 

mais ou menos competitiva enquanto realidade de conjunto (recursos, organização, 

informação, gestão, outputs) inserida numa envolvente (infra-estruturas, redes de 

informação, ambiente regional, sistemas de saúde, sistemas de educação e formação 

e sistemas científicos e tecnológicos, por exemplo) também ela mais ou menos 

competitiva.  

 

1.4. A emergência de novos espaços industriais: os Parques de Ciência e 

Tecnologia 

Tendo em conta a referida importância do meio envolvente na competitividade das 

empresas, novos espaços industriais surgiram originados e/ou adaptados às 

necessidades que o avanço tecnológico e científico dos processos e técnicas de 

produção impunham às empresas.  

Conforme analisado no ponto no qual abordámos as modificações (a vários níveis) 

impulsionadas pela reestruturação industrial da década de 70 e a emergência de um 

novo modelo de produção acente na flexibilidade, os padrões locativos da indústria 

alteraram-se significativamente, abandonando uma localização essencialmente urbana 

e difundindo-se por áreas metropolitanas na periferia das grandes cidades ou, noutros 

casos, em áreas rurais.  

Os novos sectores de actividade entretanto impulsionados pelos avanços registados 

ao nível das tecnologias de produção e de comunicação (tais como indústrias de alta 
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tecnologia, de tecnologias de informação e comunicação e de uma vasta gama de 

serviços altamente especializados) começaram a ocupar áreas nas quais se 

registavam fortes tendências para a aglomeração desse tipo de actividades, sendo os 

tecnopólos e os PCT os exemplos mais marcantes.  

As empresas baseadas na alta tecnologia e nos serviços avançados encontraram 

nestes espaços um potencial técnico e científico e um ambiente inovador notáveis, 

quer através do contacto com universidades e centros de I&D que estes espaços 

proporcionavam, quer as próprias sinergias que se poderiam estabelecer entre 

empresas.   

De facto, estas novas actividades baseadas no conhecimento e na tecnologia 

procuravam áreas nas quais diversos factores de localização se reunissem, 

nomeadamente, e segundo Benko (1995):  

• a força de trabalho ou capital humano, ou seja, a capacidade que uma dada 

área tem em atrair e conservar trabalhadores, quer pessoas menos 

qualificadas necessárias aos serviços de apoio às empresas de alta tecnologia, 

mas sobretudo uma mão-de-obra altamente qualificada. Isto pressupõe uma 

acentuada dualidade social de um território que, de um lado deve ser dotado 

de condições que conservem e atraiam o pessoal altamente qualificado, por 

outro lado deve ser um espaço que apresente um mercado de trabalho amplo e 

disponível para as demais categorias; 

• a presença de universidades e centros de I&D que ofereçam às empresas o 

acesso a mão-de-obra qualificada e a processos de cooperação científica 

aplicados ao meio industrial; 

• uma paisagem  que privilegie a modernidade, a limpeza, a segurança e o 

equipamento de lazer; 

• uma infra-estrutura de transporte que privilegie a fácil acessibilidade a vias 

rodoviárias estruturantes e a rapidez de acesso a um aeroporto;  

• a qualidade dos serviços e o clima político e de negócios que permita às 

empresas um fácil acesso à informação e a um vasto leque de serviços de 

apoio e a soluções adequadas ao seu perfil, tal como a disponibilidade de 

capital de risco.   

Surge aqui um novo conceito que defende a existência de condições (históricas, 

económicas, sociais e físicas) privilegiadas em determinadas áreas, em detrimento de 

outras, para o surgimento e instalação da empresa inovadora e a receptividade à 
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inovação. Falamos do conceito de meio inovador, conceito apresentado por Perrin 

(1989) e citado por Benko (1995: 140) que define um “conjunto territorializado no qual 

as redes inovadoras se desenvolvem pela aprendizagem que os seus actores fazem 

das transacções multilaterais geradoras de externalidades inerentes à inovação e por 

convergência das aprendizagens com formas cada vez mais competitivas de criação 

tecnológica.” 

Este conceito liga-se directamente a uma nova forma de organização industrial 

assente na cooperação e proximidade física e estratégica de empresas baseadas na 

tecnologia e na inovação tecnológica. Falamos pois dos PCT, conceito chave no 

âmbito da presente dissertação e o qual passaremos a abordar no capítulo seguinte.  

 

1.5. Nota Conclusiva   

Analisado o percurso e os processos que conduziram à emergência de novos modelos 

de organização industrial e económica e à constituição de novos espaços industriais 

baseados na concentração de actividades e interacção entre as mesmas – sendo os 

Parques de Ciência e Tecnologia um dos exemplos mais marcantes – é chegada a 

altura de estabelecer um balanço das principais conclusões alcançadas:  

• O modelo de produção fordista vigente durante grande parte do século 

passado desembocou numa grave crise no final da década 1960, início da 

década de 1970, originando uma profunda reestruturação industrial  - com uma 

quebra de vitalidade na estrutura económica de regiões tradicionalmente 

industriais - que teve na inovação tecnológica a sua principal força motriz; 

• Os novos processos de reestruturação industrial – que assumiram especial 

relevo na década de 1970 nos países capitalistas mais desenvolvidos – 

manifestaram-se a cinco níveis distintos: ao nível organizativo-tecnológico, da 

estrutura do capital, da força de trabalho, da flexibilidade dos modos de 

consumo e da divisão territorial do trabalho; 

• A segmentação do processo produtivo e a flexibilidade do tipo de produto 

fabricado, do equipamento utilizado e da mão-de-obra existente constituíram os 

dois pilares fundamentais da reestruturação industrial e do consequente 

modelo de especialização flexível que passou a englobar esse conjunto de 

transformações;  

• O modelo de produção flexível arrastou um novo paradigma tecnoeconómico 

que introduziu implicações nas condições nas quais se processa a competição 

internacional que passou a ser baseada numa diminuição do papel 
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discriminante das infra-estruturas materiais de suporte à actividade económica, 

em rápidas e profundas mudanças tecnológicas transversais a todos os 

sectores e numa globalização da concorrência internacional, quer na indústria 

quer nos serviços;  

• Os conceitos de ciência e de tecnologia tornaram-se indissociáveis do novo 

paradigma tecnoeconómico, sendo elementos fundamentais na definição de 

estratégias de desenvolvimento e na criação de oportunidades a longo prazo 

num contexto de inter operacionalidade e interdependência. As suas 

repercussões conheceram especial incidência no mundo ocidental e a vários 

níveis, desde a produção, a organização, a sociedade, os mercados e a escala 

territorial;    

• Impulsionado pelas transformações verificadas ao nível dos processos 

industriais e económicos baseadas no advento da ciência e da tecnologia, 

surge o conceito de inovação tecnológica;  

• O meio envolvente passou a adquirir uma importância crucial na 

competitividade das empresas, conduzindo à emergência de novos espaços 

industriais adaptados às necessidades que o avanço tecnológico e científico 

dos processos e técnicas de produção impunham às empresas;  

• Os padrões locativos da indústria alteraram-se significativamente, 

abandonando uma localização essencialmente urbana e difundindo-se por 

áreas metropolitanas na periferia das grandes cidades ou, noutros casos, em 

áreas rurais;  

• Os novos sectores de actividade entretanto impulsionados pelos avanços 

registados ao nível das tecnologias de produção e de comunicação começaram 

a ocupar áreas nas quais se registavam fortes tendências para a aglomeração 

desse tipo de actividades, sendo os tecnopólos e os PCT os exemplos mais 

marcantes;  

• Os PCT procuravam áreas para a sua instalação nas quais diversos factores 

de localização se reunissem, tais como a força de trabalho ou capital humano, 

a presença de universidades e centros de I&D, uma paisagem que privilegie a 

modernidade, uma infra-estrutura de transporte que privilegie a fácil 

acessibilidade e a qualidade dos serviços e do clima político e de negócios;  

• Os PCT passaram a constituir a materialização territorial de novos processos 

de organização industrial baseados na transferência de tecnologia e na 

economia do conhecimento. 
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2. Os Parques de Ciência e Tecnologia como um instrumento da política 

de inovação e desenvolvimento económico: conceito, génese e evolução 

do fenómeno 

Estabelecido o enquadramento teórico dos processos de reestruturação industrial que 

conduziram à emergência de novos espaços produtivos, entre os quais os Parques de 

Ciência e Tecnologia, o capítulo que aqui se inicia visa exactamente analisar o 

conceito, assim como a génese e evolução ao longo das últimas décadas deste tipo de 

infra-estruturas. 

Antes da evolução e do retrato das principais características dos PCT europeus e 

mundiais, será avaliada a sua importância enquanto instrumento das políticas de 

inovação e de desenvolvimento económico, quer à escala local, regional, nacional ou 

mesmo europeia.  

Pretende-se no final deste capítulo comprovar que o conceito de PCT é algo 

extremamente abrangente e de difícil definição, apresentando-se as distintas visões 

sobre o mesmo, assim como se procurará elucidar das diferentes géneses e ritmos de 

evolução que os PCT conheceram em países distintos. Pretende-se ainda demonstrar 

a multiplicidade de lógicas e modelos adoptados por diferentes países em termos da 

dinamização das respectivas redes de PCT, sendo que para tal tomaremos como 

exemplo os casos de Espanha, França, Finlândia e Reino Unido. A súmula das 

principais características dos PCT europeus e mundiais e das especificidades de cada 

país, irá permitir-nos estabelecer uma comparação e um enquadramento com a 

realidade portuguesa.  

 

2.1. Parques de Ciência e Tecnologia: um conceito amplo e inacabado 

Conforme verificámos atrás, os PCT assumiram-se progressivamente como a 

materialização territorial de novos processos de organização industrial baseados na 

transferência de tecnologia e na economia do conhecimento. Daí até se transformarem 

num poderoso instrumento da política de inovação e desenvolvimento económico 

adoptado por inúmeros países foi um pequeno passo. 

De facto, os PCT surgem como novos espaços industriais nos quais se depositaram 

enormes esperanças enquanto tábua de salvação para economias fortemente 

dependentes da indústria dita tradicional. Tendo nascido de uma geração espontânea 

impulsionada pela conjugação de diversos factores que conduziram à competitividade 

de um território e à criação de sinergias entre empresas e centros de investigação, 
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rapidamente os PCT transformaram-se num modelo passível de se aplicar em 

qualquer região ou cidade do mundo.  

No entanto, antes de abordarmos a génese e a difusão que os PCT conheceram a 

nível global e a sua inclusão nas políticas de inovação, interessa-nos abordar afinal o 

que encerra o seu conceito, como se define, que funções desempenha, que 

características deve reunir um espaço produtivo para poder ser classificado dessa 

forma, entre outros factores que têm sido discutidos amplamente e sobre os quais não 

se encontra um consenso que conduza a um conceito absolutamente irrefutável de 

PCT.   

De facto, tal como Melo (2001) refere, o conceito de PCT não é uma tarefa acabada 

dado que, como qualquer estrutura de base territorial, os parques adaptam-se à 

realidade económico-espacial e vão evoluindo com esta.  

Segundo Castells e Hall (1994), os PCT situam-se na confluência de três grandes 

processos históricos: a revolução tecnológica, a formação de uma economia global e a 

emergência de uma forma informacional de produção e gestão económicas, 

redefinindo as condições e os processos de desenvolvimento regional e local. É, 

portanto, evidente que, e segundo Melo (2001), nos PCT confluem diferentes políticas, 

como, por exemplo, as de ciência, tecnologia, inovação, dinamização económica e 

desenvolvimento regional.  

O conceito de PCT surge, assim, da evolução natural de outros conceitos semelhantes 

e que, não raras vezes, se confundem entre si. Parques Tecnológicos, Parques de 

Investigação, Centros de Inovação, Parques Empresariais ou Tecnopólos são alguns 

dos conceitos que se cruzam e/ou relacionam directamente com o conceito que é 

actualmente mais usado por investigadores e pela literatura especializada: Parques de 

Ciência e Tecnologia. A mesma ideia é defendida por Ferguson (1995) ao afirmar que 

nos últimos vinte anos aproximadamente tem havido uma grande profusão de parques 

de ciência, parques tecnológicos, centros de investigação e centros de inovação. A 

assunção geral é de que estes centros especializados são estimuladores da inovação, 

da transferência de tecnologia e, genericamente, do desenvolvimento de negócios.  

Todos estes conceitos englobam-se num conceito mais alargado como o é o de meio 

inovador que, por sua vez, engrena com o conceito de economias de aglomeração. 

Este é definido por Castells e Hall (1994) como um sistema de estruturas sociais, 

institucionais, organizativas, económicas e territoriais que criam as condições para 

uma geração contínua de sinergias e sua inversão num processo de produção que se 

origina a partir dessa mesma capacidade sinérgica, tanto para as unidades de 
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produção que são parte desse meio inovador, como para o próprio meio no seu 

conjunto. 

Voltando ao conceito de PCT, de uma forma muito geral, e segundo Ondategui (sem 

data), este representa uma área na qual se congregam actividades caracterizadas por 

um notável conteúdo científico e tecnológico, assim como universidades e centros de 

investigação científica.  

Esta definição encontra cobertura na definição oficial apresentada pela IASP 

(International Association of Science Parks) em Fevereiro de 2002 que refere que um 

Parque de Ciência e Tecnologia “ é uma organização gerida por profissionais 

especializados, cujo objectivo central visa o aumento do valor da sua comunidade, 

promovendo uma cultura de inovação e de competitividade das suas empresas e das 

suas instituições de conhecimento (…) para projectar estes objectivos, um parque de 

ciência deverá estimular o fluxo de conhecimento interactivo entre as universidades, 

as instituições de ciência e tecnologia, as empresas e os mercados; facilitar a criação 

e crescimento de empresas inovadoras através processos de incubação ou estímulo 

de spin-offs; fornecer serviços de valor acrescentado integrados, associados a 

facilidades e espaços de elevada qualidade”.  

De uma forma sucinta, poderá retirar-se desta definição pré-estabelecida quatro 

pontos essenciais que estruturam o conceito e objectivos de um PCT: 

� deverá ser um espaço inteligente desenhado para servir de interface entre os 

sistemas empresarial, científico e educativo; 

� deverá estabelecer uma ligação formal com uma ou mais universidades e/ou 

instituições de investigação e desenvolvimento; 

� deverá encorajar a formação e crescimento de empresas de base tecnológica 

(especialmente empresas nascentes ou start-ups através de incubadoras de 

empresas), incluindo serviços de valor acrescentado, fomentando uma maior 

selectividade das empresas que, por sua vez, irá aumentar a atractividade e 

incrementará a procura e a subida dos preços do solo; 

� e, por último, deverá assumir uma gestão activamente empenhada na 

inovação, incentivando a transferência de tecnologia, o reforço da 

competência das organizações nele instaladas e a criação de redes e 

conexões estratégicas.  

Contudo, a IASP não recusa a perspectiva apresentada por outros autores que, 

seguindo a mesma linha de pensamento da definição anterior, apresentam algumas 

diferenças.  
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Por exemplo, a OCDE (citado por Ondategui, sem data: 60) refere que “os parques de 

ciência e tecnologia são zonas com superfícies variáveis desde as dezenas a vários 

milhares de hectares com as seguintes funções e características: concentrar indústrias 

de alta tecnologia e centros de serviços especializados; ter como componente 

essencial pelo menos um departamento universitário ou um instituto tecnológico com 

os quais as empresas localizadas no parque possam comunicar facilmente a nível 

material e intelectual; concentrar empresas que incluam uma forte componente de 

investigação e desenvolvimento tecnológico nas suas actividades”.  

Já segundo a Association of University Research Parks (AURP), um PCT é definido 

como um investimento de base imobiliária que tem terrenos e edifícios, existentes ou 

planeados, para instituições públicas ou privadas de investigação e desenvolvimento, 

para empresas de base científica e de alta tecnologia e para serviços de suporte; tem 

uma relação operacional ou contratual e / ou formal com uma ou mais universidades 

ou outras entidades de ensino superior ou investigação científica; tem um papel activo 

na promoção da investigação e desenvolvimento pela universidade, em parceria com a 

indústria, no apoio ao crescimento de novos investimentos e na promoção do 

desenvolvimento económico; tem um papel activo no apoio de transferência de 

tecnologia e capacidade de gestão entre a universidade e as empresas residentes.  

Hodgson (1994) complementa as definições atrás apresentadas e reforça a vertente 

imobiliária avançada pela definição da AURRP que, segundo o autor, permanece 

indissociável da figura PCT na medida em que estes devem escolher localizações 

estratégicas (preferencialmente com boas acessibilidades a um aeroporto e a uma 

cidade de média/grande dimensão) que primem por oferecer instalações de primeira 

qualidade que rompam com a imagem tradicional da região e que ofereçam um 

elemento de status imprescindível às empresas tecnologicamente avançadas que 

pretendem atrair.  

O autor vai mais longe nesta sua visão imobiliária dos PCT ao defender que não 

passam de projectos imobiliários que conferem benefícios, acima de tudo, ao nível da 

imagem e que procuram gerar lucro para o seu promotor.  

Num tom algo irónico em relação à vertente imobiliária dos PCT, Castells e Hall (1994) 

referem que um PCT consiste numa série de edifícios baixos e discretos, normalmente 

dispondo de um certo ar de bom gosto tranquilo e disseminados no meio de uma 

paisagem impecável, com uma atmosfera de campus, utilizando o cliché imobiliário 

habitual. Esta definição reforça a ideia de uma imagem fortemente padronizada 

suportada por uma máquina promocional. 
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Os mesmos autores adicionam ainda a esta visão imobiliária do conceito de PCT  

diversos outros factores essenciais à importância que os PCT assumem enquanto 

instrumento das políticas públicas de desenvolvimento. De facto, os autores defendem 

que existem uma série de pré-requisitos que os governos terão de criar como base 

para o funcionamento de um PCT, nomeadamente a presença de instituições 

dedicadas à investigação e formação, a existência de incentivos fiscais e financeiros à 

atracção e localização de empresas e actividades I&D, a disponibilidade de solo 

industrial urbanizado com infra-estruturas adequadas ao desenvolvimento de novos 

processos industriais, a presença de um mercado de trabalho local amplo e 

diversificado e uma localização estratégica dotada de excelentes meios de transporte 

e acessibilidades.  

Defendem ainda que é da conjugação destes requisitos que nasce aquilo a que se 

poderá chamar Parque de Ciência e Tecnologia enquanto áreas industriais 

especializadas na produção, adaptação e difusão de novas tecnologias.  

Visão semelhante defendem Méndez e Caravaca (1996) ao referirem que os PCT são 

actividades promovidas com o apoio de organismos públicos que buscam a atracção 

de indústrias ligadas à alta tecnologia em conjunto com centros de investigação e 

inovação e centros de serviços integrados que facilitem uma efectiva sinergia do 

sistema ciência – tecnologia – indústria. 

Esta sinergia entre três elementos fundamentais (ciência, tecnologia e indústria) é, de 

facto, a base do conceito de PCT e aparece omnipresente em qualquer definição que 

se apresente deste.  

Na sua obra de referência para o tema que aqui se aborda (“Technopoles of the 

World”, 1994), Castells e Hall reforçam essa ideia e afirmam que os PCT aspiram a 

induzir um novo crescimento industrial em termos de emprego e produção, tentando 

para tal atrair empresas de alta tecnologia para um espaço privilegiado. Os mesmos 

autores defendem que são estruturas com objectivos essencialmente económicos e 

estabelecidas como resultado de iniciativas governamentais ou relacionadas com 

universidades.  

Para além da perspectiva que valoriza a inovação no contexto do desenvolvimento da 

estrutura produtiva, há a considerar uma nova perspectiva ao conceito de PCT, a 

perspectiva do desenvolvimento territorial. Lemos et. al (2001), defendem que, apesar 

da sua génese espontânea na forma do Silicon Valley,  os PCT actuais devem ser 

entendidos como uma iniciativa de criação de uma área urbana planificada que sirva o 

desenvolvimento local e onde actividades de alta tecnologia se concentrem, sendo o 

parque fruto de uma cooperação para o planeamento urbano entre instituições chave, 



Os Parques de Ciência e Tecnologia enquanto instrumentos de Desenvolvimento Regional e Local: 

 O Caso do Taguspark 

 

Os Parques de Ciência e Tecnologia como um instrumento da política de inovação  48 
e desenvolvimento económico: conceito, génese e evolução do fenómeno 

nomeadamente as universidades, o poder local/regional, o poder estatal e as 

empresas, resultando daí uma nova organização formal destinada a actividades de 

I&D.   

No cômputo geral, e segundo uma visão linear, um PCT deverá ser considerado como 

um empreendimento promotor da inovação e do desenvolvimento tecnológico. Não 

obstante, o seu conceito não poderá ser restritivo ao ponto de ignorar o factor 

primordial para o sucesso de um PCT que passa por assumir-se como um poderoso 

instrumento que permita a criação de condições para que os progressos científicos e 

tecnológicos alcançados sejam transferidos para as empresas e aplicados aos 

circuitos económicos, aí frutificando em competitividade e consequente rentabilidade. 

A apresentação do conceito de PCT acaba por, irremediavelmente, confundir-se com 

os seus objectivos. Como foi visto atrás, e segundo Castells (1992), os objectivos de 

um PCT podem resumir-se de uma forma muito linear a alcançar o desenvolvimento 

tecnológico e a difundir as inovações. O mesmo autor reforça esta ideia ao afirmar que 

os PCT são elementos potencialmente dinâmicos na medida em que asseguram a 

interacção entre investigação básica aplicada e a produção industrial. Refere ainda 

que quanto mais completo for o processo de interacção mais provável é a produção de 

efeitos sinérgicos. 

No entanto, mais do que os objectivos que estão na base dos PCT, o que Castells 

refere são os objectivos que estão na base dos próprios meios inovadores num 

sentido mais lato, ou seja, a integração flexível de vários agentes numa base territorial.  

Nesse sentido, Castells e Hall (1994) procuram especificar melhor os objectivos de um 

PCT e afirmam que estes passam por concentrar numa determinada área uma série 

de empresas industriais de alta tecnologia que promovam postos de trabalho e 

qualificações que sejam as que, em última instância, gerem condições para sustentar 

o crescimento económico das regiões que dependem das novas condições de 

competitividade internacional e da produção baseada na informação.  

Por sua vez, Ondategui (sem data) procura simplificar os objectivos de um PCT e 

compartimenta-os em quatro dimensões fundamentais: 

• Atracção e localização de empresas ligadas às novas tecnologias; 

• Desenvolvimento tecnológico em produtos ou processos e em investigação 

pura ou aplicada;  

• Promoção e desenvolvimento local e regional com base na difusão das 

tecnologias da informação; 
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• Coordenação do desenvolvimento de interacções entre empresas e 

instituições de I&D. 

Assim sendo, numa situação ideal, um PCT deverá reunir capacidades para dar 

resposta a estes quatro objectivos fundamentais e assim alcançar a sua perfeita 

realização. No entanto, a experiência demonstra-nos que, quer por uma opção 

meramente estratégica, quer por manifesta incapacidade, não é fácil – ou será mesmo 

impossível – encontrar casos de PCT que realmente façam jus aos principais 

objectivos que conceptualmente deveriam conseguir alcançar.  

 

2.2. As políticas de desenvolvimento associadas à inovação: a importância 

dos Parques de Ciência e Tecnologia nesse contexto 

Apresentado e discutido o conceito de PCT e os seus objectivos inerentes, importa 

agora desenvolver a leitura sobre a forma como estes rapidamente deixaram de ser 

encarados como uma mera infra-estrutura de conjugação de várias dimensões do 

desenvolvimento económico e territorial, e passaram a ser encarados como um 

instrumento de políticas que visam exactamente alcançar esse dito desenvolvimento.  

Ao longo das próximas páginas iremos abordar de forma resumida, mas objectiva, a 

evolução do trajecto que conduziu à formulação de políticas de inovação e sistemas 

de inovação e perceber de que forma os PCT se integram nestes, tendo em conta as 

especificidades de cada território e de cada escala de análise.  

 

2.2.1. A emergência da ciência e tecnologia na formulação de políticas de 

desenvolvimento 

Apesar da génese dos PCT (um tema a desenvolver no ponto seguinte) estar 

inevitavelmente associada à espontaneidade – referindo-nos obviamente ao norte-

americano Silicon Valley, considerado o primeiro PCT – a evolução do fenómeno 

mostrou-nos que os PCT transformaram-se rapidamente num modelo passível de ser 

reproduzido noutros pontos do globo e, consequentemente, começaram a figurar nas 

políticas económicas governamentais enquanto instrumentos para aumentar a 

competitividade da economia de um país ou região e capazes de se transformar na 

fonte de sustentabilidade desses mesmos territórios.  

Este enquadramento dos PCT enquanto instrumentos de política iniciou-se na ressaca 

da crise dos anos 1970 dos modelos industriais e económicos tradicionais e nas 

consequentes mudanças tecnológicas que daí advieram. As políticas industriais 

vigentes até então passaram, segundo Gama (1998), a ser enquadradas no âmbito 
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das políticas científicas e, num sentido mais amplo, das políticas de inovação, 

segundo uma nova lógica de articulação entre políticas.   

Como vimos, segundo Hansson (2004), a ciência e a tecnologia foram-se afirmando, 

especialmente no decorrer da década de 1970, como factores chave para a criação de 

um crescimento económico robusto, elevando-se rapidamente a importância de criar 

políticas nessa área que conduzissem aos referidos objectivos.  

Tendo em consideração as profundas mutações verificadas nas estruturas 

económicas e sociais das nações ao longo das últimas décadas – especialmente 

associadas a questões como a inovação e o progresso técnico e científico – as 

políticas vigentes começaram, tal como vimos atrás, a denotar sinais óbvios de 

obsolescência e a emergência de um Sistema Nacional de Inovação (SNI) afigurou-se 

como um passo lógico para adequar as economias aos novos parâmetros de 

desenvolvimento.  

Base desses mesmos sistemas, a política de inovação emergiu, especialmente nos 

países da União Europeia (UE), alimentada pelo carácter interactivo e abrangente do 

próprio conceito de inovação e concentrando em si políticas dispersas como as 

aplicadas à ciência, à tecnologia ou à indústria.  

Segundo Gama (sem data:2), “a política de inovação baseia-se numa articulação mais 

estreita entre as diferentes formas de intervenção dos poderes públicos, dos actores 

institucionais e dos agentes empresariais, pressupondo uma complexidade e evolução 

maiores, que se traduz nos designados sistemas de inovação”.  

Neste sentido, a OCDE reconhece no SNI uma base de referência relevante para a 

análise das especificidades dos processos de inovação nacionais numa economia 

globalizada, bem como para a definição de políticas. Ainda segundo a OCDE, um SNI 

pode ser definido em traços gerais como um conjunto de instituições interligadas que 

contribuem para criar, desenvolver, absorver, utilizar e partilhar conhecimentos 

economicamente úteis num determinado território nacional.  

Esta interligação e complementaridade entre instituições que, no fundo, compõem um 

SNI do qual decorrem as políticas de inovação está presente na figura 1 que 

esquematiza o SNI português e sugere uma articulação entre cinco universos distintos: 

Empresas; Sistema Financeiro; Sistema de Ensino, de Formação e de I&D, 

Instituições de Apoio e Assistência Empresarial e Instituições Públicas, como a base 

de sustentação de todo este sistema. Olhando apenas para aquilo que importa ao 

presente estudo, os PCT surgem integrados nas Instituições de Apoio e Assistência 
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Empresarial, como parte integrante do SNI e como instrumento da política de 

inovação, questão que será abordada um pouco mais à frente.   

Perante a complexidade de cada SNI e das especificidades que decorrem de território 

para território, é hoje evidente que, segundo Melo (2001), as capacidades de inovação 

de cada país, limitadas como se viu pela sua trajectória e pelos recursos 

disponibilizáveis, decorrem hoje, em grande parte, da performance dos seus SNI.   

Fig. 1 – Esquematização do Sistema Nacional de Inovação português 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PROINOV, 2002:97 

Instituições Públicas 
 

• Ministério da Economia 
• Ministério da Ciência e Tecnologia 
• Ministério da Educação 
• Ministério do Trabalho e da Solidariedade 
• Ministério das Finanças 
• Ministério do Planeamento 
• Agências Estatais (IAPMEI, ICEP, AdI,IPQ,INPI, FCT, OCT, IEFP, INOFOR, Ciência 

Viva, etc.) 
• Gabinetes de Gestão dos Programas Operacionais 

 

Empresas 

Sistema de Ensino, de 
Formação e de I&D 

 
• Universidades e Politécnicos 
• Ensino Secundário 
• Escolas de Especialização 

Tecnológica 
• Escolas Profissionais 
• Unidades de Investigação 

Universitárias 
• Laboratórios Públicos 
• Centros de Reconhecimento, 

Validação e Certificação de 
Competências 

Instituições de Apoio e 
Assistência Empresarial 

 
• Centros Tecnológicos 
• Centros de Transferência de 

Tecnologia 
• Parques de Ciência e 

Tecnologia 
• Incubadoras 
• Institutos de Novas 

Tecnologias 
• Unidades de Apoio Empresarial 
• Empresas de Consultoria 
• Associações Empresariais e 

Sindicais  

Sistema Financeiro 
 

• Bancos e Seguros 
• Mercados Financeiros 
• Empresas de capital de risco 
• Sociedades de investimento 
• Sociedades de garantias 

mútuas 
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De facto, a promoção da competitividade de um território passou a depender 

naturalmente da eficácia e pertinência das suas políticas de desenvolvimento, sendo 

que dentro destas as afectas à inovação e tecnologia passaram a assumir especial 

importância durante a década de 1970, época na qual a aplicação prática da 

tecnologia na actividade económica e do crescente peso dado a uma mão de obra 

devidamente qualificada académica e profissionalmente emergiram como as bases de 

um ambiente propício à sinergia entre os meios académico e industrial e a toda uma 

revolução tecnológica que daí adveio.  

Novamente segundo Melo (2001:80), perante estas novas condições de 

competitividade, surge a necessidade de “conceber e implementar um feixe de 

políticas, numa base sistémica e com uma perspectiva de ajustamento dinâmica, 

visando desenvolver culturas que favoreçam a inovação, aos vários níveis (indivíduos, 

empresas e instituições), criando, se possível em parceria com os vários agentes 

interventores, condições estruturais, financeiras e de enquadramento para a sua 

materialização”.  

Freeman e Soete (1997), citados por Melo (2001: 81) reforçam esta ideia ao afirmarem 

que “… nos anos mais recentes, tem havido, progressivamente, um esforço maior para 

(…) articular as políticas de ciência e tecnologia, com as políticas da indústria e com 

as relativas à economia no seu todo”.  

Já Caraça (1998), citado por Melo (2001: 81) vem reforçar esta crescente 

preocupação a que se começa a assistir após a década de 1970 face a novas 

estratégias de desenvolvimento económico que, obrigatoriamente, compreendiam a 

delineação de políticas industriais mais abertas e articuladas com o sistema 

tecnológico, ao afirmar que esse protagonismo tecnológico cresceu e “impulsionou os 

orçamentos nacionais para a investigação científica e tecnológica para valores nunca 

antes atingidos. Sem dúvida que, a partir da década de 1970, se avolumou a 

necessidade de olhar a ciência e a tecnologia como uma fonte e um instrumento de 

resolução de problemas de desenvolvimento económico e social”.  

 

2.2.2. Os Parques de Ciência e Tecnologia enquanto instrumento das políticas 

regionais e nacionais de inovação  

Inicialmente estas políticas de fomento da inovação pressupunham que a transferência 

de tecnologia para o tecido industrial se faria espontaneamente, revelando-se esta 

uma ideia totalmente errada, especialmente no caso da União Europeia (UE). Era 

necessário criar veículos, ambientes e infra-estruturas que propiciassem uma 
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materialização da política de inovação que Gama (1998) dividiu em três áreas 

distintas:  

• A política científica que se sustentaria nos laboratórios e centros académicos 

de ciência; 

• A política científica e tecnológica que se materializaria através de centros 

tecnológicos sectoriais, centros de informação e de divulgação técnica e 

centros técnico-profissionais; 

• A política tecnológica que teria na implementação de tecnopólos e parques de 

ciência e tecnologia a sua grande bandeira. 

Assim sendo, os PCT começam a aparecer enquadrados como instrumentos de 

políticas tecnológicas, por sua vez associadas às políticas de inovação, procurando 

materializar as sinergias entre empresas, Estado, instituições de ensino e I&D, entre 

outros agentes, de forma a responder eficazmente às novas exigências do mercado e 

da economia.  

De facto, segundo Hansson (2004), nas políticas de inovação das décadas de 1970 e 

1980 os PCT afirmaram-se como um dos mais importantes instrumentos nas 

sociedades ocidentais no que concerne ao fomento do crescimento económico local e 

regional baseado na aplicação e distribuição de nova tecnologia e conhecimento em 

articulação com o empreendorismo e o estabelecimento de novas empresas.  

O mesmo autor afirma, no entanto, que todo este fulgor que os PCT conheceram 

enquanto instrumento fulcral das políticas de desenvolvimento económico e científico 

acabou por esmorecer gradualmente e estes acabaram por perder parte do glamour 

que conheceram especialmente ao longo da década de 1980, a mais prolífera em 

termos de aparecimento e disseminação mundial de Parques de Ciência e Tecnologia.  

Essa imagem dos PCT enquanto instrumento de política variou de nação para nação, 

de região para região, sendo que é possível encontrar três dimensões fundamentais: 

• Numa primeira dimensão, especialmente verificada nos EUA e no Reino 

Unido, os PCT surgem normalmente associados a iniciativas de universidades 

e instalados em terrenos destas, aproveitando a atracção natural que as 

empresas têm para se estabelecer na vizinhança de universidades; 

• Uma segunda dimensão passa pela iniciativa autárquica ou regional, 

enquadrando-se os PCT nas políticas regionais de desenvolvimento 

económico. Casos como a Espanha ou a França são exemplos vivos disso 
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mesmo, países nos quais os PCT tentam forçar a proximidade entre a 

universidade e as empresas de forma a promover a inovação da região;  

• Uma última dimensão difere da anterior apenas ao nível da escala, ou seja, os 

PCT enquadram-se nas políticas de inovação nacionais, partindo a iniciativa 

do governo central, sendo Portugal um exemplo disso mesmo.  

Qualquer uma destas dimensões – mas especialmente as políticas de âmbito regional 

e de âmbito nacional – dependeram inicialmente de financiamento público, e 

continuam a depender com o passar dos anos por serem precisamente encaradas 

como um valioso instrumento da política pública. Assiste-se, no entanto, a uma 

tendência crescente de, com o passar dos anos e o alcance de resultados económicos 

favoráveis, os PCT passarem a adquirir capacidade de se auto-gerirem com capitais 

próprios e passarem para uma gestão privada.  

 

2.2.3. Os Parques de Ciência e Tecnologia no âmbito das políticas europeias de 

inovação 

Para além da presença de PCT como instrumentos de políticas de âmbito regional e 

nacional, assiste-se ainda à sua contemplação em documentos a uma escala supra-

nacional. Prova disso mesmo encontra-se num relatório publicado bianualmente pela 

OCDE com o título “Science Technology and Industry Outlook” que refere, na sua 

edição de 1998, a importância de melhorar a interacção entre a ciência e a indústria 

através de iniciativas como Centros de Excelência, Centros de I&D e Parques de 

Ciência e Tecnologia.  

Ao nível da UE, os PCT surgem igualmente associados às políticas de inovação e a 

inúmeros programas ligados à ciência, tecnologia, indústria, competitividade e 

investigação que financiam desde a investigação e divulgação científica até ao 

aparecimento e difusão de PME de cariz inovador. 

A história da UE mostra-nos uma constante e antiga preocupação com a inovação, a 

política científica e o desenvolvimento tecnológico, sendo o Programa sobre 

Cooperação Europeia no campo da Investigação Científica e Tecnológica (COST), 

lançado em 1970, o primeiro grande documento estratégico nessa matéria. Para além 

deste programa, vários comités foram criados e extintos ao longo da história da 

instituição, tais como o sub-comité para a Investigação Científica e Política 

Tecnológica (PREST), o Comité sobre Investigação Científica e Técnica (CREST) ou o 

Comité para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (CODEST) e o Comité 

Consultivo para a Investigação Industrial e Desenvolvimento (IRDAC). Também o 
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Plano de Acção para a Inovação da Comissão Europeia datado de 1996 merece 

destaque, assim como o Livro Verde sobre a Inovação (1995) que o precedeu, 

enquanto documentos que colocaram a inovação como uma prioridade da política de 

todos os Estados-Membros da UE, resultando na implementação de centenas de 

medidas e programas de apoio neste âmbito em toda a UE.  

A preocupação e aposta demonstrada pela UE em termos de política de inovação é, 

portanto, visível até aos nossos dias, sendo, como vimos atrás, confirmada como uma 

nova política horizontal com interfaces em áreas das políticas tradicionais como a 

política económica, industrial e de investigação, tendo todos os Estados-Membros 

investindo grandes esforços no desenvolvimento de novas estruturas e ferramentas 

para a política de inovação, erguendo-se, segundo um estudo da UE intitulado 

“Competitividade e Inovação na Coesão” datado de 2002, três grandes prioridades:  

• Renovar e reestruturar as estruturas políticas administrativas; 

• Sensibilizar e promover um diálogo mais intenso entre a ciência, a indústria e 

o grande público; 

• Construir uma visão estratégica e uma previsão inovadora.  

Esta aposta da UE em matéria de política de inovação continua a ser amplamente 

visível na actualidade, sendo que os mais recentes exemplos disso mesmo residem 

nos dois últimos programas propostos pela Comissão Europeia para o período 2007 a 

2013 neste âmbito, nomeadamente o “7º Programa-Quadro de Actividades em matéria 

de Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Demonstração (IDT)” e o “Programa-

Quadro para a Competitividade e a Inovação”.  

No que diz respeito ao 7º Programa-Quadro de Investigação, que abrange o período 

de 2007 a 2013, é uma oportunidade para a UE colocar a sua política de investigação 

à altura das suas ambições económicas e sociais através da consolidação do Espaço 

Europeu da Investigação (EEI). Tendo em conta este objectivo, a Comissão Europeia 

desejava o aumento do orçamento anual da UE em matéria de investigação e 

promover assim mais investimentos nacionais e privados. O 7º Programa-Quadro deve 

igualmente responder às necessidades da indústria em termos de investigação e de 

conhecimento, e às necessidades das políticas europeias, em termos mais gerais. 

Articulado em torno de quatro sub-programas principais - Programa Cooperação, 

Programa Ideias, Programa Pessoas e Programa Capacidades - , é neste último que 

os parques de ciência e tecnologia surgem enquadrados enquanto infra-estruturas de 

investigação e de desenvolvimento regional que impera desenvolver.  
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Quanto ao Programa-Quadro para a Competitividade e a Inovação, este apoia acções 

a favor da competitividade e da capacidade de inovação no interior da União Europeia, 

sendo especialmente orientado para o desenvolvimento e cooperação das PME 

inovadoras. 

Como estado-membro da UE desde 1986, Portugal não constituiu excepção quanto à 

preocupação e aposta no desenvolvimento da sua política de inovação, em grande 

parte sustentada por fundos comunitários. Integrados como instrumentos claros dessa 

mesma política governamental, os PCT surgem no nosso país no início da década de 

1990. De facto, programas como o PEDIP, CIENCIA ou STRIDE (integrados nos 

vários QCA) contemplavam os PCT como infra-estruturas essenciais à modernização 

e dinamização da economia e do tecido produtivo português, sendo que uma 

abordagem destes, do ponto de vista da política de inovação, confunde-se 

irremediavelmente com a própria génese deste tipo de infra-estruturas no nosso país, 

sendo, por isso, uma questão a abordar de uma forma mais exaustiva no capítulo 

seguinte, no qual analisaremos a génese e evolução dos PCT em Portugal.  

 

2.3. Evolução e características dos Parques de Ciência e Tecnologia: das 

origens à actualidade 

Analisada a importância que os PCT assumiram no seio das políticas de inovação e o 

papel crucial que desempenharam – e continuam a desempenhar actualmente – 

enquanto instrumentos de operacionalização dessas mesmas políticas às mais 

diversas escalas e nos mais distintos territórios, interessa agora perceber afinal qual a 

génese deste tipo de infra-estruturas e de que forma estas se foram multiplicando por 

todo o mundo. 

A figura de PCT é entendida, segundo Méndez e Caravaca (1996), não só como uma 

das propostas que maior difusão conheceu enquanto instrumento de desenvolvimento 

industrial associado às novas tecnologias, mas também como uma alavanca a 

processos de reindustrialização e de afirmação de novos territórios, que conheceram 

um especial ênfase na década de 1970, época de profundas mutações económicas e 

produtivas.  

Encarados como um produto directo dessas novas formas de organização da 

economia e do espaço (referidas no capítulo anterior), impulsionado pela mudança de 

paradigma industrial, por sua vez alicerçado na importância crescente das novas 

tecnologias, torna-se, portanto, imperativo perceber de que forma o fenómeno PCT 

surgiu e se difundiu pelo território. 
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2.3.1. Da espontaneidade à planificação 

Os PCT surgem como um instrumento de concentração, desenvolvimento e difusão da 

tecnologia aplicada ao meio produtivo, potenciando os processos de inovação entre 

este e as instituições científicas.  

A sua génese remonta ao período 1947-1948, uma época na qual a economia norte-

americana tinha no armamento uma mais-valia importante e a Europa entrava numa 

economia pós-guerra, na qual se iniciavam os primeiros planos de desenvolvimento 

regional e local baseados na teoria dos pólos de crescimento de F.Perroux.  

No entanto, apesar da sua aceitação como um instrumento da política de inovação 

tecnológica e/ou industrial e económica ao serviço dos agentes de desenvolvimento 

territorial, a génese dos PCT acenta na espontaneidade.  

A primeira iniciativa surgiu no período pós-Segunda Grande Guerra, na década de 50 

nos EUA, nomeadamente em 1951, tendo como base o Stanford Industrial Park que 

visava impulsionar a ligação entre a Universidade de Stanford e o sector industrial, 

dando origem ao Sillicon Valley (Vale, 1990). Este foi, no entanto, um projecto de 

geração espontânea, resultando, segundo Maltez (2000), de condições ímpares para a 

inovação, tais como recursos humanos qualificados, recursos financeiros disponíveis, 

empenhamento da administração local, interesse de investidores privados, rendas 

baixas, infra-estruturas e acessibilidades favoráveis, promoção de uma política 

ambiental visando altos níveis de qualidade de vida e, acima de tudo, um ambiente 

cultural de pioneirismo que valorizava o risco, possibilitando, no seu conjunto, um 

rápido avanço tecnocientífico deste território. 

Novos sectores emergiram, tais como a electrónica, a informática, o aeroespacial e, 

principalmente, as novas tecnologias da informação e as telecomunicações, 

impulsionados por inovações tecnológicas que vinham ganhando forma ao longo de 

décadas e que encontraram nesse espaço condições ideais para se difundirem.  

Em termos de entidades promotoras, o Silicon Valley está intimamente ligado à 

Universidade de Stanford, entidade que, com a introdução no meio produtivo dos 

técnicos nela formados, originou a implantação de empresas na sua envolvente, as 

quais, por sua vez, gerariam novas empresas, criando-se um efeito multiplicativo 

(Vale, 1990). Este modelo intrinsecamente ligado ao meio universitário e à atracção de 

novas empresas baseadas em alta tecnologia acabou por difundir-se pelos Estados 

Unidos e aplicar-se a outros casos de sucesso como o Research Triangle Park (criado 

em 1959) ou o Cummings Research Park (criado em 1962).  
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Segundo Vale (1990), o Silicon Valley viria a gerar efeitos notáveis na sua envolvente, 

sendo que antes da sua criação Santa Clara County era um vale flanqueado por 

montanhas costeiras de baixa altitude, onde se criavam árvores de fruto. Em 1980 o 

panorama mudara radicalmente, a indústria electrónica predominava e mais de 70% 

da força de trabalho do sector secundário trabalhava em indústrias de alta tecnologia, 

correspondendo a mais de 30% do emprego total. A população passou de 175 mil 

habitantes em 1940 para mais de um milhão em 1980, assim como o emprego 

duplicou em apenas duas décadas.  

O apoio do Estado neste processo de difusão dos PCT como instrumento para o 

desenvolvimento regional foi inequívoco, tanto no caso dos Estados Unidos, como em 

inúmeros países que adaptariam o modelo norte-americano às suas realidades. 

No entanto, assistiu-se nos EUA a um esforço dos PCT em alcançar a auto-

sustentabilidade, gerando receitas próprias e tornando-se menos dependentes de 

fundos públicos, esforço esse que se viria a repercutir, mais tarde ou mais cedo, nas 

redes de PCT de inúmero outros países, como parte da sua evolução natural. Assistiu-

se igualmente a uma progressiva especialização dos PCT que iam sendo criados, ou 

seja, vistos inicialmente como projectos que abarcavam diversas áreas de 

investigação e produção tecnológica, os parques norte-americanos começaram a 

especializar-se em áreas específicas de desenvolvimento, como por exemplo as 

telecomunicações, novas tecnologias da informação, biotecnologia, entre outras. 

De uma geração espontânea nos Estados Unidos, nomeadamente em Palo Alto, no 

vale de Santa Clara (Califórnia), onde se formaria o já referido Silicon Valley, o 

fenómeno PCT passou a difundir-se mundialmente de uma forma organizada e 

planeada, integrando-se nas políticas públicas de desenvolvimento económico de 

diversos países.  

No entanto, segundo Castells e Hall (1994), esta reprodução noutros territórios do 

modelo de sucesso que o Silicon Valley representa não pode ser tirada a papel 

químico, isto porque a própria existência do Silicon Valley mudou para sempre a 

divisão do trabalho na investigação e produção de alta tecnologia, impedindo, 

ironicamente, a imitação directa da sua própria experiência.  

De facto, após o sucesso de Silicon Valley, criou-se a falsa ideia de que o seu modelo 

poderia ser replicado e tido como um sucesso garantido em qualquer parte do mundo. 

Esta ideia não poderia ser mais descabida no sentido em que o sucesso de um parque 

como mecanismo de indução do crescimento produtivo vai depender da estrutura 

industrial, económica e social da região na qual ele se insere. Regiões que possuem 

uma estrutura industrial com forte integração produtiva e relativamente sofisticada 
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tecnologicamente tenderão a criar mais condições para o sucesso desse tipo de infra-

estruturas. 

Esse sucesso traduzir-se-ia para a região na qual se inserem os PCT num aumento da 

oferta de serviços, na criação de um ambiente de negócios e de inovação favoráveis, 

na concentração de uma mão-de-obra altamente qualificada e numa melhoria 

significativa da qualidade de vida urbana. Por outro lado, resultaria num encarecimento 

do solo, o que tenderia a expulsar da região actividades tecnologicamente pouco 

avançadas e mão-de-obra pouco qualificada.  

Teoricamente, para alcançar este sucesso, e segundo Lemos et.al. (2001), os PCT 

deveriam contar com o apoio das autoridades locais, regionais ou nacionais, com a 

presença de instituições de I&D e de ensino superior, com o acesso a um sistema de 

incentivos creditícios e tributários, com a disponibilidade de terrenos e instalações 

propícias a empreendimentos de base tecnológica, com excelentes acessibilidades e 

com toda uma envolvente paisagística e urbanística de excelência, embora nem 

mesmo o cumprimento de todos estes requisitos por si só seja, segundo Castells e 

Hall (1994), sinónimo de sucesso para um PCT.  

Segundo os mesmos autores, esse sucesso depende também de aspectos de 

desenvolvimento inter-institucional que passam pela criação de interacções e ligações 

sinérgicas entre os vários actores presentes no parque, especialmente entre 

empresas, universidades e centros de I&D, pela participação do sector público no 

desenvolvimento do parque e não apenas no financiamento da sua fase inicial e por 

uma maior participação dos empresários na liderança das iniciativas do parque.  

 

2.3.2. A importância e difusão do fenómeno à escala global: principais 

características 

Analisada a génese dos PCT, procurar-se-á neste ponto visualizar de uma forma geral 

e global as principais características a estes associadas.  

Fig. 2 - PCT mundiais quanto à década de criação 

Começando pela sua década de 

criação (fig. 2), constatamos que foi 

nas décadas de 1980 e 1990 que se 

verificou um aumento mais 

acentuado deste tipo de infra-

estruturas, tendo-se multiplicado e 

difundido de uma forma 

Fonte: IASP, 2006 
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impressionante não só no mundo ocidental, como também no continente asiático, 

africano e sul-americano. De facto, 48% dos PCT existentes em todo o mundo 

surgiram entre 1990 e 1999, dando seguimento a uma tendência de crescimento que 

já se vinha a verificar ao longo da década de 1980, na qual surgiram 30% dos PCT 

actualmente existentes.  

De realçar que durante as décadas de 1960 e 1970 os PCT verificaram um 

crescimento muito lento, sendo estas as décadas nas quais emergiram os chamados 

“pais-fundadores”, experiências pioneiras nos Estados Unidos e Europa que se 

massificariam ao longo das já referidas décadas de 1980 e 1990.  

Importa ainda destacar a tendência de crescimento que os PCT continuam a verificar 

no novo milénio, sendo que desde o ano 2000 até 2006 surgiram 18% dos PCT 

actuais, um valor que vem confirmar que os PCT continuam a ser uma aposta clara 

enquanto instrumento de política de inovação e desenvolvimento económico.  

De acordo com McQueen e Haxton (1998), apesar de terem conhecido o seu 

verdadeiro crescimento já na década de 90, é na região Asiática que se concentra hoje 

um crescimento mais acentuado do fenómeno PCT suportado por um extraordinário 

crescimento económico e demográfico desta região nos últimos anos.  

Países como a China, o Japão, a Malásia, a Indonésia ou a Austrália têm hoje uma 

rede de parques devidamente consolidada e de enorme sucesso, ao passo que países 

como as Filipinas ou a Tailândia estão neste momento a emergir como fortes 

potências nesse âmbito. Outros países como Singapura ou Taiwan podem mesmo ser 

encarados como um único e enorme PCT, dada a vocação das respectivas economias 

para a produção baseada na alta tecnologia. A título de exemplo, e segundo dados 

avançados por Ondategui (sem data), o maior PCT de Taiwan, o Hsin-Chu, dava 

emprego a 60000 pessoas em 1999, enquanto que em Singapura 75% do seu PIB 

afecto ao terciário dependia de actividades relacionadas com a alta tecnologia.  

Segundo McQueen e Haxton (1998), o sucesso dos PCT na Ásia resume-se ao já 

mencionado poderio económico e demográfico verificado nos últimos anos e, 

principalmente, a um forte apoio do governo central como principal empreendedor 

deste tipo de infra-estruturas, ao contrário, como vimos anteriormente, do modelo 

norte-americano e de alguns países europeus muito centrado nas parcerias público-

privadas.  

Dos Estados Unidos à Europa, da Europa à Ásia, da Ásia à América Latina, os PCT 

são hoje, como já foi referido, um fenómeno global, tendo-se estendido pelo Médio 

Oriente e África no final do século passado, surgindo no final dos anos oitenta em 
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países como o Brasil, Argentina ou Chile e alargando-se na mesma altura à Rússia e 

Austrália.  

Com esta globalização dos PCT surgem, irremediavelmente, uma diversidade de 

situações que oscilam entre iniciativas governamentais às mais diversas escalas, 

iniciativas privadas e aquele carácter mítico estabelecido pelo Silicon Valley baseado 

na espontaneidade. Os processos naturais e espontâneos que levaram ao 

aparecimento deste jamais se repetiram, tornaram-se antes num modelo a seguir que 

resultou em estratégias que correram mais ou menos bem, variando de caso para 

caso, de território para território.  

Analisada, de forma sucinta, a génese e evolução do fenómeno PCT nos EUA, Europa 

e resto do Mundo, e em jeito de súmula do que atrás mencionado, podemos afirmar 

que este tem sido um processo em constante crescimento desde a década de 1950, 

sendo que, e segundo Melo (2001), no período de 1951 a 1970 criaram-se 21 parques 

e na década de 1970 cerca de 39. No entanto, seria apenas na década de 1980 que 

os PCT conheceriam uma maior e mais rápida proliferação. Segundo dados da IASP, 

na década de 80 foram criados mais de 270 novos parques a nível mundial, juntando-

se aos 60 existentes até então. Essa proliferação privilegiou, sobretudo, cidades 

médias e áreas de cariz mais rural, afastadas dos grandes centros urbanos onde 

tradicionalmente se concentram funções políticas, produtivas e tecnológicas. Esta 

lógica de desconcentração deste tipo de infra-estruturas privilegiava claramente 

estratégias de desenvolvimento regional e local.  

A este verdadeiro boom dos anos 80 – que continuou pelos anos 90 com mais 470 

parques a surgir – segue-se, segundo McQueen e Haxton (1998), uma saturação do 

mercado e um abrandamento no ritmo de crescimento deste tipo de infra-estruturas. 

Segundo os mesmos autores, os parques criados após a segunda metade da década 

de 90 tiveram a possibilidade de poderem corrigir os erros cometidos em meados da 

década de 80.  

Segundo Michel Lacave, ex-presidente da IASP, citado por Melo (2001), é correcto 

compartimentar a história do desenvolvimento dos Parques de Ciência e Tecnologia 

em três fases distintas: 

• 1ª fase – abrange os anos 50 a 70 e corresponde à emergência dos Parques 

de Ciência e Tecnologia denominados de “pais fundadores”, ou seja, aqueles 

que foram referidos no parágrafo anterior. Nesta fase distinguiram-se de 

imediato políticas distintas dos vários países no que diz respeito à criação de 

PCT, sendo que nos EUA estes eram inicialmente constituídos por 
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universidades com o objectivo de capitalizarem os seus recursos e de 

encorajar a interacção no seio do meio académico e industrial. Por sua vez, no 

caso francês a criação de PCT foi acompanhada por políticas governamentais 

de planeamento económico e territorial, ao passo que no Reino Unido 

dominavam os PCT com estreitas ligações às universidades, assumindo como 

objectivo primordial a valorização do potencial de investigação. Por último, no 

Japão os PCT resultaram de uma premente necessidade de descentralização 

regional, pelo que as políticas de transferência de tecnologia e de estimulo à 

criação de empresas de alta tecnologia foram conjugadas com políticas 

regionais e urbanas. 

• 2ª Fase - centrou-se nos anos 80 até meados dos anos 90 sendo marcada por 

uma multiplicação de PCT em todo o mundo enquanto iniciativas integradas de 

desenvolvimento local/regional. Foi também nesta fase que criaram diversas 

organizações nacionais e internacionais de PCT, tais como a IASP, a AURRP 

(EUA) ou a UKSPA (Reino Unido). 

• 3ª Fase - inicia-se em meados dos anos 90 e representa uma extensão do 

fenómeno a nível mundial, atingindo os próprios países em desenvolvimento ou 

menos industrializados. Nesta fase, o modelo inicial de PCT mudou, sendo que 

os que foram criados nesta fase já puderam corrigir os erros cometidos ao 

longo das duas fases anteriores, nomeadamente um crescimento de parques 

mais equilibrado, o reconhecimento de que têm taxas de desenvolvimento 

lentas, uma tendência para uma expansão da sua multifuncionalidade, 

estabelecimento de relações de cooperação mais fortes com outros actores 

para desenvolvimento da região a que pertencem e gozarem de visibilidade e 

reconhecimento cada vez maiores, graças ao dinamismo da cultura de PCT em 

todo o mundo. 

Fig. 3– PCT mundiais quanto à sua dimensão (m2) 

No que diz respeito à dimensão 

média dos PCT (fig.3), os dados 

apresentados pela IASP 

confirmam aquilo que já 

havíamos referido e que é 

perfeitamente visível no caso 

português, que iremos abordar 

mais à frente. Referimo-nos pois 

ao domínio de PCT de pequena 
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dimensão, ou seja, com uma área inferior a 200 000 m2, representando estes 52% de 

todos os PCT mundiais. Os PCT de grande dimensão, dos quais são exemplo alguns 

dos mais antigos, tais como o Silicon Valley ou o Sophia-Antipolis, representam 20% 

do total e correspondem a uma área de implantação superior.  

Fig. 4– PCT mundiais quanto à % de área verde no total 
da área do parque 

Sendo a qualidade do 

ambiente urbano um dos 

factores marcantes para o 

prestígio e sucesso de um 

PCT, estes são comummente 

integrados em áreas verdes, 

abertas e pouco urbanizadas. 

Isso é visível se tivermos em 

conta a figura 4 que nos 

mostra que mais de 50% da área de 23% dos PCT mundiais corresponde a área verde 

e 36% correspondem a PCT com uma área verde estimada entre os 15% a 30% da 

área total do parque.  

Estes valores encadeiam com os representados na figura 5 que revelam que 35% dos 

PCT mundiais têm uma área construída superior a 80 000 m2 e 27% entre os 40 000 e 

os 80 000 m2.  

Fig. 5– PCT mundiais quanto à área construída 

Podendo parecer valores elevados, 

estes tornam-se claramente 

reduzidos se tivermos novamente 

em conta a figura 3 que nos 

mostrava que um PCT é 

considerado pequeno se tiver abaixo 

de 200 000 m2. Quer isto dizer que, 

na sua generalidade, os PCT 

ocupam áreas com baixas taxas de 

área construída, primando por um 

equilíbrio entre a área edificada e a área verde. 

Esta lógica locativa dos PCT enquanto áreas de ambiente urbano de excelência 

obedecem, no entanto, a alguns critérios essenciais. Uma localização integrada em 

grandes áreas urbanas restringe, normalmente, um PCT em termos de área disponível 
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para a sua implantação, sendo que a conciliação entre áreas edificadas e áreas 

verdes complica-se pelo consumo de espaço que essa conjugação requer. 

      Fig. 6- PCT mundiais quanto à sua localização 

Sendo assim, torna-se 

perfeitamente aceitável o facto 

de, segundo dados da IASP 

(2006), 44% dos PCT 

localizarem-se em cidades 

pequenas com menos de 500 

000 habitantes, sendo estas 

áreas privilegiadas para a 

localização deste tipo de infra-

estruturas, quer pelo espaço 

que ainda dispõem para o 

crescimento deste tipo de actividades, quer pelo facto de serem dotadas dos serviços 

de apoio que os PCT requerem para o seu funcionamento. Outra evidência na figura 6 

prende-se com o facto de apenas uma percentagem muito reduzida de PCT se 

localizar fora de áreas suburbanas, revelando o carácter urbano deste tipo de infra-

estruturas que, apesar de optimamente não se localizarem em grandes cidades, 

elegem, no entanto, áreas com fácil acesso a serviços de apoio e próximo dessas 

mesmas grandes cidades (normalmente em cidades satélite destas) para se 

instalarem.  

Tal facto torna-se evidente se analisarmos a figura 7 que nos mostra que a distância 

média dos PCT à grande cidade não vai além dos 10 quilómetros, devendo ser o 

tempo de deslocação ao centro da mesma reduzido ao máximo através da dotação de 

excelentes infra-estruturas de acessibilidade. Tendo em conta outros dois elementos 

essenciais à generalidade dos PCT mundiais, verificamos que estes se localizam a 

uma distância média de 19 quilómetros da universidade e a 31 quilómetros de um 

aeroporto internacional. Este facto é claramente evidente no caso do Taguspark, o 

maior PCT português e caso de estudo desta dissertação, localizando-se na 

proximidade de uma cidade pequena, Oeiras, a cerca de 15 quilómetros do centro de 

Lisboa e do Aeroporto Internacional da Portela (Lisboa) e com universidade instalada 

no próprio parque.   
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Fig. 7- Distância média (km) dos PCT mundiais relativamente a determinados serviços 
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Fig. 8- Relação dos PCT mundiais com 
Universidades quanto à localização 

Esta relação entre PCT e 

universidade apesar de ser 

tradicionalmente muito forte e 

evidente, não se materializa 

quanto à partilha da mesma 

localização em metade dos PCT 

mundiais. De facto, segundo a 

figura 8, 50% dos PCT 

localizam-se fora de terrenos 

pertencentes a universidades, o 

que não quer dizer, no entanto, 

que não aconteça o inverso, ou seja, universidades localizadas em terrenos 

pertencentes aos PCT, embora essa situação não seja analisada pela IASP. 

Instalados no próprio campus universitário encontram-se 27% dos PCT mundiais e 

17% encontram-se em terrenos pertencentes à universidade mas fora do campus. 

 
Fig. 9- PCT mundiais quanto ao tipo de 

empresas por sector de actividade 

Passando agora à análise do tecido 

empresarial dos PCT a nível global, 

e começando por analisar a figura 9 

que retrata o sector de actividade 

que abarca mais empresas, 

constatamos algo que já havíamos 

referido anteriormente e que se 

tornará uma evidência no decorrer 
Fonte: IASP, 2006 
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deste estudo, ou seja, uma clara tendência do sector terciário dominar a estrutura 

sectorial dos PCT. 

De facto, 51% das empresas instaladas em PCT são empresas de Serviços, sendo 

que 26% são afectas a actividades de I&D. Se tivermos em conta que uma larga 

percentagem desses 26% correspondem a empresas de serviços tecnologicamente 

avançados, então fará aumentar a fatia dos 51% e tornará o sector terciário como o 

sector claramente dominante nos PCT. Tal facto deve-se, essencialmente, à 

necessidade de um vasto leque de serviços de apoio que as empresas de base 

tecnológica requerem, assim como de todo um espectro de serviços que aproveitam a 

concentração num mesmo espaço de uma franja de clientes com algum poder 

económico, com uma cultura moderna e sofisticada, podendo ir da oferta de ginásios a 

lavandarias, clínicas médicas, centros de estética, restaurantes, bares, agências de 

viagens, entre outros serviços.  

A adensar a percentagem de empresas afectas ao sector terciário encontra-se uma 

preferência de empresas relacionadas com a consultoria, marketing e design, 

telemarketing ou de simples venda ao público de produtos tecnológicos em se 

localizarem em PCT na procura de beneficiar da imagem inovadora e atractiva que 

uma localização nestes pode conferir às empresas. Esta ideia vem desvirtuar um 

pouco a verdadeira lógica dos PCT, ou seja, de um espaço de produção, convergência 

e transferência tecnológica, transformando-se na maioria dos casos em espaços nos 

quais a lógica imobiliária se sobrepõe aos objectivos que os PCT deveriam alcançar e 

segundo os quais foram criados.  

 

Fig. 10- PCT mundiais quanto às áreas de actividade 
das empresas instaladas 

No entanto, se não tivermos em 

conta todo este leque de 

empresas prestadoras de 

serviços que em nada abonam a 

favor do verdadeiro objectivo de 

um PCT, e se analisarmos a 

distribuição das empresas por 

área de actividade (fig.10), 

constatamos que esta prima por 

uma saudável heterogeneidade. 

De facto, a Biotecnologia (20%) e as actividades de I&D (24%) são as áreas nas quais 

se encontram mais empresas instaladas em PCT, sendo igualmente áreas nas quais 
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alguns PCT acabaram por se especializar. Um exemplo disso mesmo encontra-se em 

Portugal na forma do BioCant Park, infra-estrutura de génese recente, formada em 

2006, localizada em Cantanhede e especializada unicamente na área da Biotecnologia 

e Ciências da Vida.  

Outras áreas como as TIC (19%), Agro-Alimentar (7%), Novos Materiais (8%), 

Farmacêutica (5%) ou Ambiente (8%) também revelam algum peso na estrutura 

empresarial dos PCT mundiais, sendo que essas mesmas áreas serão aplicáveis ao 

nosso caso de estudo, o Taguspark, caracterizado pela heterogeneidade de 

actividades aqui patente.  
 

Fig. 11- PCT mundiais quanto ao nº médio de 
empresas instaladas 

Passando das áreas de actividade 

das empresas instaladas em PCT 

para o número dessas mesmas 

empresas por PCT, constatamos, 

segundo a figura 11, que dominam a 

nível mundial os PCT de pequena 

dimensão, quer em termos de área, 

como vimos atrás, quer no que diz 

respeito ao nº de empresas que 

albergam. De facto, 53% dos PCT mundiais têm menos de 50 empresas instaladas, 

sendo um valor irrefutável quanto à reduzida dimensão dos PCT que referimos. Entre 

50 a 100 empresas temos 18% dos PCT, valor igual aos PCT de grande dimensão, ou 

seja, aqueles que detêm mais de 400 empresas instaladas. 

 

Fig. 12- PCT mundiais quanto à génese das empresas 
instaladas 

Quanto à génese das 

empresas instaladas nos PCT 

(fig.12), 54% tratam-se de 

empresas que já existiam 

previamente à abertura do PCT 

e que se mudaram de 

localização atraídas pelas 

vantagens competitivas que 

estes ofereciam, quer em 

termos de sinergias criadas e 
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acesso a edifícios e equipamentos modernos, quer em termos do prestígio e imagem 

que uma empresa adquire por se localizar num PCT. 

No entanto, a capacidade dos PCT em criarem novas empresas tecnológicas e 

proporcionarem a jovens empresários condições para a criação da sua própria 

empresa (através das incubadoras de empresas) não deve ser desvalorizada, sendo 

que entre empresas criadas nas referidas incubadoras, novas empresas que 

escolheram um PCT como a sua primeira localização e spin-offs, temos mais de 50% 

da estrutura empresarial existente nos PCT mundiais, revelando uma capacidade 

destes em gerar novas empresas e empregos, respondendo a um dos seus princípios 

básicos.  

Fig. 13- PCT mundiais quanto ao nº de pessoas ao serviço  

Por último, e no que diz respeito 

ao número de pessoas ao 

serviço nos PCT, volta-se a 

evidenciar pela análise da figura 

13 a reduzida dimensão destes, 

sendo que 42% dos PCT 

mundiais não têm mais de 300 

pessoas ao serviço. No pólo 

oposto, 21% dos PCT dão 

emprego a mais de 3000 pessoas, sendo que estes assumem uma maior importância 

no continente asiático e nos EUA, a exemplo do verificado atrás quanto ao número de 

empresas instaladas, estando ambos os factores intimamente ligados, ou seja, quanto 

maior o número de empresas, maior o número de empregados. Isto evidencia outro 

factor que já mencionámos atrás e que iremos verificar claramente no caso português, 

ou seja, o predomínio de micro empresas e de PME que, não raras vezes, laboram 

com menos do que cinco empregados.  

Numa apreciação global à análise das principais características associadas aos PCT, 

destaca-se a reduzida dimensão dos parques quanto ao número de empresas, 

pessoas ao serviço e área ocupada, a heterogeneidade de áreas de actividade, a 

juventude dos projectos e a instalação destes em áreas próximas a cidades médias 

dotadas de excelentes acessibilidades a grandes cidades como as principais 

características que deverão constar de uma análise global dos PCT. 

Fonte: IASP, 2006 
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2.3.3. Difusão e perfil dos Parques de Ciência e Tecnologia europeus 

Não obstante, os ecos do sucesso que os PCT vinham a granjear do outro lado do 

Atlântico quanto à concentração, difusão e cooperação tecnológica entre o meio 

produtivo, universidades e instituições de I&D, rapidamente chegaram à Europa, 

especialmente a países como a França e o Reino Unido.  

São apontados como sendo os primeiros PCT europeus o francês Sophia-Antipolis 

criado em 1965 (tendo albergado a primeira sede da IASP) e os britânicos Herriot-Watt 

University Research Park, criado nesse mesmo ano, e o Cambridge Science Park 

criado cinco anos mais tarde.  

A política de PCT na Europa, à semelhança da verificada nos Estados Unidos, 

assumia claramente um objectivo de estimulação do desenvolvimento económico 

baseado no desenvolvimento científico e tecnológico.  

Também em termos de promotores se verificou a inspiração norte-americana, 

especialmente adaptada ao norte da Europa, onde os PCT surgiam normalmente 

associados a universidades, numa declarada procura de dinamizar os seus 

conhecimentos científicos e tecnológicos e aplicá-los ao meio industrial de forma a, 

com isso, gerar riqueza económica. O Reino Unido é o caso europeu mais pragmático 

na utilização da universidade como motor para o desenvolvimento de PCT.  

Pode, segundo Ondategui (sem data), afirmar-se que a criação de PCT no norte da 

Europa foi uma importante via que as universidades elegeram para rentabilizar o 

conhecimento e para suportar o desenvolvimento da sociedade. 

Organizados em sociedades ou fundações, os PCT europeus congregaram nos seus 

conselhos de administração entidades distintas, tais como universidades, 

administração local e regional, empresas, instituições financeiras, centros de I&D, 

entre outros. A iniciativa para a formação deste tipo de infra-estruturas partiu, 

normalmente, de uma política pública, em muitos casos descentralizada, com o 

objectivo de dinamizar o desenvolvimento económico em regiões mais periféricas. A 

estrutura do capital associado a essas infra-estruturas passaria, progressivamente, de 

um investimento inicial público (em muitos casos suportado por fundos comunitários) 

para um maior domínio do sector privado.  

A situação referente aos PCT na Europa encontra-se condensada de uma forma 

objectiva e sucinta num estudo editado em 1996 no âmbito do programa Inovação da 

Comissão Europeia com o título “Comparative Study of Science Parks in Europe” 
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(referido por Melo, 2001)7 . Este estudo utilizou uma amostra de 39 parques 

representativos das diversas realidades existentes, sendo que após uma leitura do 

mesmo é possível delinear as características essenciais dos PCT a nível europeu. 

Tomando como base esta informação, pode-se afirmar que predominam na Europa, 

em termos de área, os parques de dimensão média e pequena, havendo poucos de 

grande dimensão, sendo o francês Sophia-Antipolis um dos melhores exemplos. 

As empresas presentes na generalidade dos PCT europeus são, também elas, de 

reduzida dimensão, sendo que dá-se primazia ao critério funcional das mesmas e não 

à sua dimensão.  

Ainda segundo o mesmo estudo, critica-se a inexistência de projectos de natureza 

intangível, bem como o tipo de arquitectura e de funcionalidade existente nos PCT 

analisados, os quais permanecem como extrapolações dos parques de negócios 

tradicionais, concluindo-se que o desenvolvimento tecnológico que pretendem 

incentivar e mesmo encarnar, continua sem tradução concreta quer ao nível dos seus 

ambientes de trabalho, quer ao nível da organização dos espaços. 

Relativamente às parcerias existentes entre as empresas implantadas nos PCT 

europeus, estas resultam mais de necessidades de financiamento do que de efectivas 

alianças estratégicas entre os respectivos parceiros, tal como seria desejável. 

Também as ligações estabelecidas entre essas mesmas empresas e o meio 

académico e investigacional não respondem ao que delas se esperaria, quer seja por 

obstáculos culturais e financeiros, quer pela incapacidade de determinadas 

universidades em termos de desenvolvimento tecnológico.  

A informação recolhida com base no estudo da Comissão Europeia atrás referido é 

complementada com outra informação obtida através de um estudo da IASP, “Science 

& Technology Park: the Tenants Points of View”, editado em 1998, e referido por Melo 

(2001), sendo possível avançar com alguns dados estatísticos que permitem 

caracterizar de uma forma geral os PCT europeus. 

                                                
7 Procurou-se com este estudo responder a três objectivos essenciais, nomeadamente: Comparar a natureza dos 

parques e das funções que pretendem preencher; Analisar o desenvolvimento de vários parques, os seus critérios 
de realização e os seus problemas; Definir os principais processos através dos quais eles podem contribuir para a 
política de inovação comunitária; 
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Fonte: IASP, 1998 

Fonte: IASP, 1998 
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Fig. 14- Distribuição sectorial das empresas 
instaladas em PCT europeus, 1998 

Sendo assim, e tendo como base 

dados de 1998, existiam 11800 

empresas instaladas em PCT a 

nível europeu, segundo a 

seguinte estrutura tipológica 

(fig.14): 3% instituições; 42% 

serviços; 38% indústria; 14% 

laboratórios e entidades de 

investigação; 3% multinacionais, 

sendo que 75% dessas empresas instalou-se num PCT após 1994.  

 

Fig. 15- Empresas instaladas em PCT europeus 
quanto ao nº de pessoas ao serviço 

Quanto à dimensão das empresas, 

tendo em conta o número de 

pessoas ao serviço (fig.15), 35% 

tinham até 5 empregados, 35% com 

6 a 20 empregados; 24% de 21 a 

100 empregados e com mais de 100 

empregados encontravam-se apenas 

6% das empresas, revelando o que 

já atrás foi referido, a reduzida dimensão das empresas instaladas em PCT europeus. 

 

Fig. 16- Génese das empresas instaladas em PCT europeus 

Uma questão importante 

abordada no estudo da 

IASP, e a qual será 

igualmente abordada à 

escala nacional no estudo 

que aqui se propõe, é 

saber em que estádio de 

desenvolvimento as 

empresas se instalam nos 

PCT (fig.16), sendo que os 
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Fonte: IASP, 1998 
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resultados de 1998 são bem elucidativos: 58% das empresas já existiam 

anteriormente à sua deslocação para o PCT; 27% implantaram-se na data em que o 

PCT abriu funções; 8% nasceram em centros de incubação disponibilizados pelos 

PCT e 7% resultam de spin-offs com origem em projectos das universidades ou de 

outras entidades. 

Quanto às razões que levaram as empresas a escolher a localização num PCT, estas 

são as mais referidas, por ordem decrescente de importância: prestígio e imagem do 

parque; infra-estruturas físicas existentes; serviços de valor acrescentado 

proporcionados pelo parque; proximidade e cooperação com universidades e outros 

centros de I&D; localização geográfica (proximidade a aeroportos, vias estruturantes, 

grandes cidades, etc.); presença de clientes potenciais no parque; e serviços comuns 

oferecidos pelo parque. 

 

Fig. 17- Importância da localização num PCT para o 
sucesso da empresa 

Fazendo uma apreciação global 

(fig.17), a IASP adianta que 37% 

dos utentes inquiridos considera 

muito importante a sua presença 

num PCT, 59 % considera 

importante e 4% acha-o 

indiferente. 

Ainda segundo o referido estudo, 

há muito a ser feito em termos de 

desenvolvimento dos PCT a nível europeu para que possam acompanhar os níveis de 

competitividade dos casos americanos e mesmo asiáticos. Os autores do estudo 

levado a cabo pela UE consideram que o papel que os PCT europeus podem 

representar numa Europa que procura reforçar a sua capacidade de inovação através 

do empenhamento público e privado, desde o nível local ao nível comunitário, 

encontra-se limitado pelo carácter de propriedade imóvel da maioria dos PCT, pois 

continuam a representar mais um papel de viveiros de empresas de base tecnológica 

do que propriamente um centro dinâmico de inovação empresarial e económica nos 

quais se privilegiem as sinergias entre empresas, universidades, outros PCT e a 

sociedade no geral.  
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2.3.4. A multiplicidade de modelos e lógicas adoptadas: alguns exemplos  

Como já foi observado, a nível europeu são identificados panoramas distintos no que 

diz respeito aos PCT e aos seus modelos de gestão, dimensão, articulações com o 

ramo investigacional, especialização sectorial, entre outros factores. As maiores 

diferenças situam-se entre os países nórdicos, com níveis de formação mais elevados 

e economias mais desenvolvidas, tendo apreendido mais facilmente as vantagens da 

fórmula PCT, e os países do sul da Europa, tendo estes partido de uma base 

claramente mais desfavorável a vários níveis.  

De facto, não se assiste em países como a Alemanha, França, Espanha, Itália ou 

Portugal a uma tão proeminente ligação da génese deste tipo de infra-estruturas ao 

meio universitário, ao contrário do que se verificava no Reino Unido ou na Finlândia, 

podendo afirmar-se que no conjunto europeu a origem dos PCT é bastante 

diversificada, podendo advir de iniciativas associadas ao poder local, governos 

regionais, centrais, de iniciativa privada, mista ou universitária, desenvolver-se em 

torno de um laboratório, de um centro de I&D, ter como base uma grande empresa, 

entre outros factores.  

Por exemplo, em França os PCT nascem de uma política pública inicialmente 

centralizada, sendo agências públicas e centros regionais para a inovação os 

principais impulsionadores da posterior difusão desse tipo de infra-estruturas.  

Já no caso alemão, os PCT resultam de uma política que teve nos Centros de 

Transferência de Tecnologia a sua génese e que foi estabelecida no início da década 

de 80. Sendo uma clara política promovida pelo Governo, rapidamente estes Centros 

de Transferência de Tecnologia associados, em muitos casos, a PCT, disseminaram-

se pelo território alemão.  

Situação idêntica assistiu-se em Itália, país no qual os PCT e as Incubadoras de 

empresas funcionaram como instrumentos da política de inovação e desenvolvimento 

tecnológico promovida pelo Governo Central. A partir de meados da década de 80, 

inícios da década de 90, o Governo italiano lançou um programa no qual pretendia 

dotar a maioria das suas regiões com Parques de Ciência e Tecnologia, numa acção 

clara de descentralização com o objectivo de promover o desenvolvimento regional e 

local, um pouco a exemplo do caso francês.   

No que diz respeito à Península Ibérica, encontram-se dois casos distintos. Por um 

lado, em Espanha é dos governos regionais que parte a iniciativa para a implantação e 

desenvolvimento de PCT, ao passo que em Portugal essa iniciativa parte do Governo 
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central, sendo esta uma matéria a desenvolver no capítulo dedicado à evolução dos 

PCT no nosso país.  

Conclui-se portanto que no continente europeu reina a multiplicidade de situações em 

matéria de PCT tendo em conta as especificidades de cada país e de cada modelo 

político e territorial.  

Nesse sentido, pretende-se neste ponto comprovar a heterogeneidade de situações 

verificadas entre os PCT europeus, sendo que para tal foram seleccionados quatro 

casos de estudo distintos. 

Da análise sucinta à génese, evolução, longevidade e organização de cada um desses 

casos pretende-se estabelecer um interessante confronto entre esses e o caso 

português, identificando-se não só pontos de convergência entre os diversos modelos 

adoptados, mas também as disparidades que individualizam cada caso.   

Nesse sentido, consideraram-se como casos de estudo a Espanha – quer pela sua 

proximidade geográfica e, de certa forma, socioeconómica a Portugal, quer pelos PCT 

surgirem associados a políticas de âmbito regional - , a França – pela sua importância 

histórica que ocupa na génese e evolução dos PCT europeus - , o Reino Unido – quer 

pela sua importância enquanto país dotado de um maior número de PCT e com uma 

maior maturidade no desenvolvimento desse tipo de projectos, quer pelo seu modelo 

baseado na ligação dos PCT ao meio universitário – e finalmente a Finlândia – pela 

juventude e dinamismo da sua rede de PCT e pelas semelhanças que o seu modelo 

organizacional estabelece com o modelo português. 

 

2.3.4.1. O caso de Espanha 

Traçando as características essenciais do caso espanhol, Ondategui (sem data) afirma 

que foi apenas em meados da década de 80 que passou a haver uma clara 

preocupação da parte do Governo espanhol quanto à ausência de um sistema 

científico e tecnológico organizado e consolidado.  

Perante esta preocupação, foi na segunda metade da década de 80 que os primeiros 

estudos e planos tendo em vista a articulação do meio industrial com a ciência e 

tecnologia começaram a surgir. Destes estudos surgiram propostas para a criação de 

infra-estruturas dinamizadoras da ciência e tecnologia e indutoras do desenvolvimento 

económico, tais como centros de formação e informação, institutos tecnológicos e 

parques de ciência e tecnologia.  

Esta vontade assumida para a criação e dinamização de novas infra-estruturas 

promotoras do desenvolvimento tecnológico, aliada aos processos de reestruturação 
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industrial, descentralização administrativa e à entrada na CEE e crescente atracção de 

capitais financeiros, levou a que, especialmente as comunidades autónomas, 

tomassem as rédeas na delineação de políticas industriais de desenvolvimento 

regional, sendo que os PCT foram um dos mais fortes instrumentos dessas mesmas 

políticas.  

O primeiro PCT espanhol surgiu em Bilbao, no País Basco, em 1985, dando início a 

uma fase de expansão deste tipo de infra-estruturas até finais da década de 1980 por 

outras comunidades autónomas como a Catalunha, Madrid, Galiza, Astúrias, Valência, 

Andaluzia, entre outras, sendo que rapidamente se foram multiplicando e convertendo, 

segundo Ondategui(sem data), num símbolo e numa imagem de cada região e num 

instrumento para captar novos projectos industriais.  

A tendência de expansão (fig.18) acentuou-se até ao início da década de 1990, tendo 

conhecido uma ligeira estagnação nos primeiros cinco anos dessa mesma década. 

Após 1995 o surgimento de PCT em Espanha conhece novo fulgor e permanece em 

constate crescimento até à actualidade.  

Fig. 18- Evolução do nº de PCT em funcionamento em Espanha, 1985-2005 

 

De uma primeira geração de projectos essencialmente ligados a políticas públicas 

regionais e diversificados quanto aos sectores que albergavam, passou-se, 

progressivamente, e a exemplo do que já se havia assistido no caso norte-americano, 

a uma crescente diversificação do tipo de agentes promotores, passando a encontrar-

se com maior frequência parcerias público-privadas e agências de desenvolvimento 

privadas, assim como a uma mais evidente especialização dos parques em sectores 

específicos.  

Estando a sua génese profundamente ligada ao objectivo de promover o 

desenvolvimento regional, mais do que promover processos de inovação, os PCT 

espanhóis evoluíram e, passadas duas décadas, assumem-se como projectos com 

Fonte: APTE, 2005 
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uma maior sensibilidade para a inovação e a criação de empresas especializadas em 

actividades emergentes.  

Actualmente Espanha conta com 24 PCT em pleno funcionamento distribuídos de 

forma mais ou menos equitativa pelo território, embora a Andaluzia, a Catalunha, 

Madrid e o País Basco apresentem um peso mais significativo em termos de 

concentração de projectos dessa natureza. Esse facto poderá ficar a dever-se com a 

tradição industrial e o dinamismo económico dessas regiões, contrastando com a 

ausência de PCT em regiões mais periféricas como a Extremadura, as Canárias, La 

Rioja, Múrcia ou Navarra.  

 

2.3.4.2. O caso de França 

Tradicionalmente falando, a França desempenhou um papel fundamental na génese e 

difusão dos PCT no continente europeu. De facto, foi em território francês que se 

desenvolveu um dos primeiros e maiores PCT europeus e, porque não, mundiais: o 

Sophia-Antipollis, criado em 1974. 

O aparecimento deste projecto e de outros semelhantes que se lhe sucederam 

encontraram na França um território dotado de uma economia forte e em franco 

crescimento, na qual as actividades ligadas à ciência e tecnologia representavam uma 

aposta prioritária. Tal facto torna-se visível actualmente pela análise de alguns 

indicadores estatísticos que colocam a França numa posição privilegiada nesse 

contexto e quando comparada com os restantes países em análise.  

De facto, a França apresenta uma percentagem do PIB gasta em I&D superior à média 

europeia, mantendo-se mais ou menos constante entre 2000 e 2005 entre os 2,2% e 

2,1%. Dos países analisados apenas a Finlândia apresenta um valor superior à França 

no que diz respeito a este indicador.  

Também ao nível dos recursos humanos em actividades ligadas à ciência e tecnologia 

relativamente ao total da população activa a França apresenta-se numa posição 

confortável, sendo que em 2005 registava 39,6% da população activa ligada a 

actividades de ciência e tecnologia, valor que tem vindo a conhecer uma tendência de 

crescimento ao longo dos anos.  

Tendência semelhante tem conhecido a evolução do número de pedidos de registo de 

patentes entre 2000 e 2005, sendo a França o país que mais pedidos executa (7983 

em 2005) do grupo de países em análise. Tendência contrária apresenta a evolução 

das exportações de produtos de alta tecnologia face ao volume de exportações total, 
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sendo que em 1999 esse valor cifrava-se nos 24% e em 2006 nos 17,8%, ainda assim 

um valor superior à média europeia (16,7%).  

Voltando à análise dos PCT em França, e como já foi referido anteriormente, estes 

nascem de uma política pública, sendo agências públicas e centros regionais para a 

inovação os principais impulsionadores deste tipo de iniciativas.  

Acenta num modelo centralizado no estado que visa distribuir as actividades intensivas 

em alta tecnologia e, aliado a estas, os PCT por áreas mais desfavorecidas de forma a 

aí dinamizar o desenvolvimento económico baseado na tecnologia e aproximar 

territórios mais periféricos dos níveis de desenvolvimento de regiões tradicionalmente 

apostadas na investigação científica e tecnológica, como é o caso da Ile de France. 

Segundo dados da France Technopoles Entreprises Innovation (FTEI), a entidade que 

gere a rede de PCT francesa, referentes ao ano 2005, encontravam-se em 

funcionamento no país 49 PCT distribuídos pelas mais diversas regiões e 

comummente associados a incubadoras de empresas e centros de inovação 

empresariais (fig.19).  

 

Fig. 19- Rede de PCT, Centros de Inovação Empresarial e Incubadoras de Empresas em 

França, 2005 

 

 
Fonte: www.retis-innovation.fr, 2005 
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2.3.4.3. O caso do Reino Unido 

A par da França, o Reino Unido é o território europeu no qual o fenómeno PCT 

conheceu uma difusão mais vigorosa. De facto, após a criação do Herriot-Watt 

University Research Park em 1965 e do Cambridge Science Park cinco anos mais 

tarde, o fenómeno conheceu ecos de sucesso e reproduziu-se um pouco por todo o 

território britânico. As décadas de 1970 e 1980 ficaram marcadas por uma emergência 

deste tipo de infra-estruturas no sentido de dar resposta a um clima de recessão 

generalizado que a indústria intensiva em mão de obra atravessava, obrigando as 

regiões a diversificar as suas economias no sentido de prosseguir na senda do 

desenvolvimento económico.  

O desenvolvimento da ciência e tecnologia desempenhou, portanto, um papel 

fundamental no desenvolvimento e crescimento económico e social do Reino Unido ao 

longo das últimas décadas, revelando hoje valores bastante positivos no que diz 

respeito a indicadores como o peso das actividades I&D no PIB, a percentagem de 

recursos humanos em actividades ligadas à ciência e tecnologia relativamente ao total 

da população activa, a evolução do número de pedidos de patentes (EPO) ou a 

percentagem de exportação de produtos de alta tecnologia no total das exportações. 

De facto, o peso das actividades I&D no PIB do Reino Unido rondava os 1,8% em 

2005, valor que tem permanecido com ligeiras oscilações desde 2000, sendo que o 

mesmo verifica-se no que à percentagem de recursos humanos em actividades 

ligadas à C&T relativamente ao total da população activa diz respeito, sendo o valor 

para 2005 na ordem dos 41,1%, valor acima da média europeia (37,6%). Posição de 

inequívoco destaque face aos restantes países em análise e à média europeia é 

assumida pelo Reino Unido no que à percentagem de exportação de produtos de alta 

tecnologia no total das exportações diz respeito, sendo que em 2006, esse valor 

cifrava-se nos 26,5%, claramente superior aos 17,8% da França e 18,1% da Finlândia.  

Como observámos atrás, se ao nível das motivações que conduziram ao real 

surgimento de PCT existe uma concordância generalizada à maioria dos países que 

neles apostaram, já em termos de modelo adoptado não se poderá afirmar o mesmo. 

De facto, assistiu-se desde cedo a uma clara associação no Reino Unido entre PCT e 

Universidades ou Centros de Investigação Científica, ao ponto de, ao longo dos anos, 

estas últimas reconhecerem nos PCT um poderoso instrumento de desenvolvimento e 

de transferência de tecnologia, levando a que a maioria deles tenha numa 

universidade ou centro de I&D na sua génese. Ao contrário da França, ou mesmo de 

Portugal, os PCT britânicos não partem de uma iniciativa declaradamente pública, 

provendo esta do meio universitário, muitas vezes associada a iniciativas privadas. 
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Estabelecendo uma análise evolutiva e transversal às principais características da 

rede de PCT britânica, recorremo-nos da associação que a gere, a UKSPA. Segundo 

dados da referida associação referente à evolução do número de PCT no Reino Unido 

(fig.20), assiste-se a uma clara tendência de crescimento no período considerado 

entre 1985 e 2005, sendo que de 18 PCT em funcionamento a meio da década de 

1980, passou-se para mais de 60 registados há cerca de três anos atrás.  

 

Fig. 20- Evolução do nº de PCT em funcionamento no Reino Unido, 1985-1995 
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Esta tendência de crescimento do número de PCT existentes arrasta consigo o 

crescimento de outros indicadores, tais como o número de empresas instaladas em 

PCT (fig.21) e o número de pessoas ao serviço nessas mesmas empresas (fig.22). 

Analisando a figura 21, rapidamente constatamos que de 607 empresas instaladas em 

PCT em 1985 passamos para mais de 3000 empresas vinte anos depois. Como é 

evidente, o número de pessoas ao serviço acompanha este crescimento passando de 

cerca de 3300 pessoas ao serviço em PCT em 1985 para quase 68 000 em 2005. De 

destacar que em ambos os indicadores, a tendência de crescimento revela-se mais 

acentuada no presente milénio, comprovando a popularidade de que os PCT ainda 

gozam no Reino Unido.  

Fonte: www.ukspa.org, 2007 
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Fig. 21- Evolução do nº de empresas instaladas em PCT, Reino Unido, 1987-2005 
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Fig. 22- Evolução do nº de pessoas ao serviço em empresas instaladas em PCT, Reino 
Unido, 1985-2005 
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Quanto à origem das empresas instaladas nos PCT britânicos, constatamos que se 

tem vindo a assistir ao longo das últimas duas décadas a um relativo equilíbrio entre 

empresas que provêm de spin offs com universidades, da cidade mais próxima, da 

região envolvente, de outros pontos do país e do estrangeiro. Apesar do equilíbrio 

verificado, importa salientar o poder atractivo dos PCT evidenciado no que diz respeito 

a empresas provenientes da cidade mais próxima e da região envolvente, confirmando 

o seu potencial de instrumento de desenvolvimento regional.  

Tendencialmente de origem privada nacional e de pequena dimensão, sendo que a 

maioria das empresas não tem além das cinco pessoas ao serviço e não ultrapassa os 

Fonte: www.ukspa.org, 2007 

Fonte: www.ukspa.org, 2007 
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150 m2, as empresas instaladas em PCT britânicos baseiam-se, sobretudo, na área 

das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), quer em no que diz respeito ao 

número de empresas, quer em relação ao espaço ocupado.  

A exemplo daquilo a que se assiste no caso português, também ao nível dos serviços 

intensivos em conhecimento verifica-se um significativo número de empresas 

instaladas em PCT, assim como ao nível das actividades ligadas à Consultoria, 

demonstrando uma tendência dos PCT em concentrar um largo número de empresas 

ligadas aos serviços, negligenciando de certa forma a função produtiva intensiva em 

tecnologia que estas infra-estruturas também deveriam assumir. Excepção feita 

sobretudo em relação ao sector da Biotecnologia o qual assume um peso avassalador 

em termos de espaço consumido, contrastando com o algo reduzido número de 

empresas, indiciando a existência de empresas de média/grande dimensão ligadas à 

produção no referido sector.  

 

2.3.4.4. O caso da Finlândia 

Sendo considerada pelo Fórum Económico Mundial uma das mais competitivas 

economias mundiais, a Finlândia é hoje um modelo de sucesso a seguir por países 

como Portugal que procuram alcançar um crescimento mais efectivo e um 

desenvolvimento equitativo sustentável.  

Indicadores como o peso das actividades I&D no PIB, a percentagem de recursos 

humanos em actividades ligadas à ciência e tecnologia relativamente ao total da 

população activa, a evolução do número de pedidos de patentes (EPO) ou a 

percentagem de exportação de produtos de alta tecnologia no total das exportações 

demonstram claramente todo o potencial de um país como a Finlândia e colocam-no 

como um líder mundial em matéria de desenvolvimento científico e tecnológico. 

De facto, relativamente aos dois primeiros indicadores atrás mencionados, a Finlândia 

assume um peso avassalador face aos restantes países em análise, sendo que 3,5% 

do seu PIB era gasto em 2005 em actividades ligadas à I&D, contra uns incipientes 

0,8% de Portugal ou os 1,8% europeus. Face a este indicador, não é portanto de 

estranhar que 48% da população activa finlandesa desenvolva ou esteja de alguma 

forma ligada a actividades afectas à ciência e tecnologia, sendo que em Portugal esse 

valor não vai além dos 21,1% em 2005.  

Embora em patamares claramente distintos no que diz respeito ao nível de 

desenvolvimento, Portugal e Finlândia partilham determinadas semelhanças no que 

diz respeito à génese e organização das respectivas redes de PCT. 
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Tal como em Portugal, embora quase uma década antes, nomeadamente em 1982, o 

surgimento de PCT na Finlândia surge associado a uma clara política governamental 

que encarava esse tipo de projectos como um instrumento fundamental à promoção 

da política de inovação do país. De facto, em 1990 a Finlândia contava já com sete 

PCT em funcionamento, iniciativas com um investimento inicial público, representando 

os fundos europeus aqui um importante papel, que progressivamente viriam a 

associar-se ao meio universitário e a incorrer em processos de privatização.  

Na tentativa de distribuir equitativamente os PCT pelas regiões finlandesas e de 

beneficiar das potencialidades que cada uma delas oferece, o governo finlandês 

lançou em 1995 um programa de desenvolvimento de clusters sectoriais que conduziu 

a uma internacionalização quer dos PCT que lhes deram origem, quer da própria 

economia finlandesa, trespassando a imagem de uma economia moderna, dinâmica e 

alicerçada nas sinergias entre a tradição e o desenvolvimento tecnológico.  

É um pouco este modelo que Portugal procura seguir, embora a desconcentração 

territorial e a especialização sectorial de iniciativas como o Parkurbis (localizado na 

Covilhã), o Tejovalley (em Abrantes), o Biocant Park (em Cantanhede) ou o Algarve 

STP não pareça advir de uma clara intenção e estratégia governamental, embora 

usufruam de financiamento público.  

Pensar num desenvolvimento em matéria de PCT tão ou mais articulado e estratégico 

do que o caso finlandês parece matéria algo utópica para o caso português, até 

porque as diferenças sócio-económicas entre os dois países são visíveis na maioria 

dos indicadores. No entanto, em termos de modelo a seguir a Finlândia parece 

encaixar no trajecto que Portugal percorreu até à data.  

Actualmente, e segundo dados da Finish Science Park Association (TEKEL) referentes 

a 2007, existem 30 PCT em funcionamento na Finlândia, embora o período de 

maturação relativamente ao caso português seja superior em quase uma década. 

Quer isto dizer que percorridos doze anos após a inauguração do primeiro PCT 

português encontram-se em pleno funcionamento 8 projectos, sendo que em igual 

período no caso finlandês encontravam-se em funcionamento 10 PCT.  

Esta proximidade de números aliada a pontos de contacto mais ou menos evidentes 

em termos do modelo seguido por ambos os países (nomeadamente no que diz 

respeito ao modelo de gestão e financiamento e à estratégia territorial) sugere, de 

facto, a real ideia de que o desenvolvimento da rede de PCT portuguesa possa seguir 

um percurso semelhante à finlandesa, conservando-se, obviamente, as devidas 

distâncias entre as especificidades de cada país.  
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2.3.5. Uma análise comparativa 

Estabelecendo uma análise comparativa dos diversos exemplos apresentados, 

destaca-se a já mencionada evidente distinção entre países do sul da Europa e países 

do norte e centro da Europa, aplicando-se essa fragmentação quer ao nível dos 

indicadores ligados à ciência e tecnologia (anexo 4), quer no que diz respeito à 

desenvoltura e características fundamentais das respectivas redes de PCT.  

De facto, Portugal e Espanha colocam-se invariavelmente na cauda do grupo de 

países em análise no que a indicadores ligados à ciência e tecnologia diz respeito. As 

actividades ligadas à I&D não concentram mais de 1% do PIB português, sendo que 

no caso espanhol o valor pouco ascende além dessa barreira (1,1%). Ao nível dos 

recursos humanos ligados a actividades afectas à C&T, Portugal situa-se muito aquém 

da realidade europeia, não indo além dos 21,2%, embora revele uma tendência de 

crescimento. Igual tendência assiste-se no que diz respeito à percentagem das 

exportações de produtos baseados em alta tecnologia nas exportações totais, 

verificando-se neste indicador o único caso no qual Portugal assume um peso superior 

ao de Espanha com 7% e 4,7% respectivamente.  

No entanto, estes são valores muito aquém dos verificados em países como a 

Finlândia, Reino Unido ou França, sugerindo uma evidente associação entre os níveis 

de desenvolvimento económico, tecnológico e científico de cada país e a robustez das 

suas redes de PCT.  

De facto, países que revelam valores elevados em indicadores como o peso das 

actividades I&D no PIB ou a percentagem de recursos humanos em actividades 

ligadas à C&T relativamente ao total da população activa parecem reunir condições 

mais favoráveis ao desenvolvimento de uma rede de PCT mais consolidada e 

competitiva, sendo disso exemplo os casos da Finlândia, França ou Reino Unido.  

Perante a sua condição sócio-económica desfavorável face aos restantes países em 

análise e as especificidades da sua rede de PCT (que passam pela sua juventude, 

pela reduzida dimensão das infra-estruturas e pela falta de uma visão estratégica e 

articulada) pode afirmar-se que Portugal encontra ainda um enorme desafio pela sua 

frente no sentido de consolidar essa mesma rede e de se afirmar como um pais no 

qual a ciência e tecnologia assumem um papel preponderante e no qual os PCT 

representam um evidente suporte a esse mesmo papel.   

Comparativamente à média europeia e aos países tidos como exemplo acima, 

Portugal revela evidentes fragilidades no seu sistema nacional de inovação, 



Os Parques de Ciência e Tecnologia enquanto instrumentos de Desenvolvimento Regional e Local: 

 O Caso do Taguspark 

 

Os Parques de Ciência e Tecnologia como um instrumento da política de inovação  84 
e desenvolvimento económico: conceito, génese e evolução do fenómeno 

designadamente em áreas críticas como o esforço em I&D das empresas, a evolução 

das patentes, e em particular na área da tecnologia, bem como em domínios 

relacionados com a formação e qualificação dos recursos humanos. Tal facto 

encontra-se patente através da análise da figura 23 que ilustra a evolução da despesa 

total em I&D em percentagem do PIB, evidenciando o esforço que Portugal ainda 

deverá ter que empreender para se aproximar dos níveis médios da UE e da OCDE. 

Apesar da evolução muito positiva da despesa em I&D desde finais dos anos 1980 

(especialmente impulsionada após a adesão de Portugal à UE), o atraso português 

ainda é substancial (mais de 55 pontos percentuais face aos valores de referência da 

UE em 1999).  

 

Fig. 23- Evolução da despesa em I&D em percentagem do PIB, 1988-1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De facto, desde a adesão de Portugal às comunidades europeias, a I&D em 

percentagem do PIB duplicou, manifestando a influência dos Fundos Estruturais nos 

programas nacionais virados para o sector, verificando-se apenas algumas oscilações 

que resultam essencialmente da transição do II para o III Quadro Comunitário de 

Apoio (QCA). 

Analisando a figura 24 verificamos a evolução da despesa em I&D apenas para 

Portugal, sendo a que a mesma ilustra um salto quantitativo apreciável, em resultado 

do esforço financeiro público na promoção da I&D em Portugal, sendo esse 

crescimento da despesa em I&D verificado é correlativo das transformações 

económicas e sociais do país decorrentes da integração europeia. 
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Fig. 24- Evolução da despesa em I&D em percentagem do PIB em Portugal, 1982-1999 

       

      Fonte: OCT (2002) 

 

A tabela 1 demonstra a evolução para o mesmo indicador entre os anos 2000 e 2005, 

comparando desta feita os diversos países que abordámos acima, sendo que Portugal 

surge invariavelmente muito aquém dos valores alcançados em todos esses 

exemplos.  

Tabela 1- Evolução da despesa em I&D em percentagem do PIB, 2000-2005 

 

A conjugação de um grupo de indicadores científico-tecnológicos distintos e adaptados 

à realidade económica e social de cada país, conduz a perfis diferenciados no que à 

configuração das respectivas redes de PCT diz respeito. De facto, se analisarmos a 

figura 25 que estabelece a comparação entre Portugal, Espanha, França, Reino Unido 

e Finlândia no que à evolução do número de PCT em funcionamento desde 1985 até à 

actualidade diz respeito, facilmente concluímos que existem diferenças notórias, quer 

ao nível da quantidade de parques existentes em cada país, quer no que concerne à 

cronologia do surgimento desses mesmos parques.  

 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Portugal 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 

Espanha 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 

França 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 

Reino Unido 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 

Finlândia 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5 

EU 27 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 
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Fig. 25- Evolução do nº de PCT por país, 1985-2005 

 

Tabela 2 – Evolução do nº de PCT por país, 1985-2005 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados recolhidos em http://www.apte.org/, http://www.iasp.ws, 

http://www.reseauftei.com , http://www.tecparques.pt/, http://www.tekel.fi/, http://www.ukspa.org.uk/ 

 

O Reino Unido assume-se claramente como o território no qual os PCT conheceram 

uma mais prematura expansão, sendo que em 1985 eram já 18 os parques aí em 

funcionamento. A França, que é a par do Reino Unido o país europeu pioneiro na 

dinamização de PCT, detinha apenas seis parques em funcionamento em igual 

período temporal, conhecendo uma evolução mais branda. Do grupo de cinco países 

  1985 1990 1995 2000 2007 
Portugal 0 0 2 4 8 
Espanha 1 3 8 15 24 
França 6 19 30 41 49 
Finlândia 4 7 12 17 30 
Reino Unido 18 33 40 49 66 

Fonte: Elaboração própria com base em dados recolhidos em http://www.apte.org/, http://www.iasp.ws, 

http://www.reseauftei.com , http://www.tecparques.pt/, http://www.tekel.fi/, http://www.ukspa.org.uk/ 
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em análise, Portugal era o único que em 1985 ainda não dispunha de qualquer PCT 

em funcionamento e nem sequer planeado.  

É preciso avançar dez anos no tempo para encontrarmos os primeiros PCT em 

funcionamento em Portugal. Em 1995 o Taguspark e o Lispolis eram projectos numa 

fase inicial, contrastando com os 40 PCT em funcionamento no Reino Unido, os 30 em 

França, os 12 na Finlândia ou os 8 em Espanha. Em 2007, Portugal alcança igual 

número de PCT em funcionamento que existiam em Espanha há mais de uma década 

atrás, ou seja oito, valor muito aquém dos 24 que actualmente se encontram em 

funcionamento no nosso vizinho ibérico. No Reino Unido encontram-se actualmente 

em funcionamento uns impressionantes 66 PCT, continuando a ser o território europeu 

no qual este tipo de infra-estruturas assume um maior relevo, seguido da França que 

acolhe actualmente 49 PCT.  

As diferenças em termos dos quantitativos e da evolução temporal dos PCT nos 

diversos países em análise são profundas e bem demarcadas, embora exista uma 

característica fundamental a todos eles, ou seja, uma constante tendência de 

crescimento do número de PCT entre 1985 e 2007 que não parece conhecer sinais de 

abrandamento, evidenciando a importância que este tipo de projectos continua a 

desempenhar nas estratégias e políticas de desenvolvimento económico, territorial e 

científico dos mais distintos países. 

 

2.4. Nota Conclusiva  

Exposto e analisado o conceito de PCT, o seu papel enquanto instrumento ao serviço 

das políticas económicas e de inovação, a génese e a difusão do fenómeno a nível 

global e as diferentes lógicas e modelos adoptados, podemos lançar as seguintes 

ideias-chave:  

• O conceito de PCT não é uma tarefa acabada dado que, como qualquer 

estrutura de base territorial, os parques adaptam-se à realidade económico-

espacial e vão evoluindo com esta;  

•  Em termos gerais, um PCT pode ser definido como uma área na qual se 

congregam actividades caracterizadas por um notável conteúdo científico e 

tecnológico, assim como universidades e centros de investigação científica, 

devendo ser considerado como um empreendimento promotor da inovação e 

do desenvolvimento tecnológico. Um PCT deve proporcionar a sinergia entre 

três elementos fundamentais (ciência, tecnologia e indústria), sendo que é da 

conjugação e da transferência de tecnologia entre eles que se estrutura o seu 
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conceito enquanto área industrial especializada na produção, adaptação e 

difusão de novas tecnologias;  

• A promoção da competitividade de um território passou a depender 

naturalmente da eficácia e pertinência das suas políticas de desenvolvimento, 

sendo que dentro destas as afectas à inovação e tecnologia passaram a 

assumir especial importância durante a década de 1970, época na qual se 

avolumou a necessidade de olhar a ciência e a tecnologia como uma fonte e 

um instrumento de resolução de problemas de desenvolvimento económico e 

social;  

• Os PCT transformaram-se rapidamente num modelo passível de ser 

reproduzido a nível global e, consequentemente, começaram a figurar nas 

políticas económicas governamentais enquanto instrumentos para aumentar a 

competitividade da economia de um país ou região e capazes de se 

transformar na fonte de sustentabilidade desses mesmos territórios;  

• Os PCT enquanto instrumento de política tomaram dimensões variáveis, 

nomeadamente uma primeira dimensão na qual estes surgem normalmente 

associados a iniciativas de universidades e instalados em terrenos destas, uma 

segunda dimensão que passa pela iniciativa autárquica ou regional, 

enquadrando-se os PCT nas políticas regionais de desenvolvimento económico 

e uma última dimensão que difere da anterior apenas ao nível da escala, ou 

seja, os PCT enquadram-se nas políticas de inovação nacionais, partindo a 

iniciativa do governo central;  

• A génese dos PCT remonta ao período 1947-1948 nos EUA e acenta na 

espontaneidade;  

• A história dos PCT pode-se dividir em três fases distintas: 1ª fase – abrange os 

anos 50 a 70 e corresponde à emergência dos PCT denominados de “pais 

fundadores; 2ª Fase - centrou-se nos anos 80 até meados dos anos 90 sendo 

marcada por uma multiplicação de PCT em todo o mundo enquanto iniciativas 

integradas de desenvolvimento local/regional; 3ª Fase - inicia-se em meados 

dos anos 90 e representa uma extensão do fenómeno a nível mundial, 

atingindo os próprios países em desenvolvimento ou menos industrializados;  

• A nível europeu são identificados panoramas distintos no que diz respeito aos 

PCT e aos seus modelos de gestão, dimensão, articulações com o ramo 

investigacional, especialização sectorial, entre outros factores; 
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• Predominam na Europa PCT de reduzida dimensão, quer ao nível da área 

ocupada, quer ao nível do número de empresas e de pessoas ao serviço. Igual 

situação assiste-se a nível mundial. Assiste-se ainda a um domínio do sector 

terciário na estrutura económica dos PCT europeus e mundiais, assim como a 

uma heterogeneidade de áreas de actividade e a uma instalação em áreas 

próximas a cidades médias dotadas de excelentes acessibilidades a grandes 

cidades;  

• Apesar de ser possível traçar um perfil geral dos PCT europeus e mundiais, 

interessa referir que existem diferenças de país para país quanto aos modelos 

e políticas adoptadas. Destaca-se uma evidente distinção entre países do sul 

da Europa e países do norte e centro da Europa, aplicando-se essa 

fragmentação quer ao nível dos indicadores ligados à ciência e tecnologia, quer 

no que diz respeito à desenvoltura e características fundamentais das 

respectivas redes de PCT. Países que revelam valores elevados ao nível 

desses indicadores parecem reunir condições mais favoráveis ao 

desenvolvimento de uma rede de PCT mais consolidada e competitiva, sendo 

disso exemplo os casos da Finlândia, França ou Reino Unido 

• Portugal revela evidentes fragilidades no seu sistema nacional de inovação, 

designadamente em áreas críticas como o esforço em I&D das empresas, a 

evolução das patentes, e em particular na área da tecnologia, bem como em 

domínios relacionados com a formação e qualificação dos recursos humanos;  

• Apesar das diferenças em termos dos quantitativos e da evolução temporal dos 

PCT nos diversos países analisados serem profundas e bem demarcadas, 

existe uma característica fundamental a todos eles, ou seja, uma constante 

tendência de crescimento do número de PCT ao longo das últimas décadas 

que não parece conhecer sinais de abrandamento, evidenciando a importância 

que este tipo de projectos continua a desempenhar nas estratégias e políticas 

de desenvolvimento económico, territorial e científico dos mais distintos países.   
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3. Os Parques de Ciência e Tecnologia em Portugal: origem, configuração 

e organização 

Como verificámos no capítulo anterior quando tivemos oportunidade de abordar a 

génese e evolução dos PCT e a sua consequente difusão a nível global ao longo das 

últimas décadas, um projecto que conheceu as suas raízes na espontaneidade, 

acabaria por se transformar num modelo a seguir e num instrumento da política de 

inovação e desenvolvimento económico de inúmeros países e regiões.  

Progressivamente, o fenómeno oriundo dos EUA foi-se disseminando por toda a 

Europa, começando por países como a França ou o Reino Unido, chegando os 

primeiros ecos do sucesso e importância dos PCT a Portugal já no final da década de 

1980. De facto, o caminho que conduziu à inauguração do primeiro PCT português foi 

algo tortuoso e exigiu que se reunissem determinados factores cruciais ao seu 

arranque, sendo que o acesso a fundos comunitários foi, sem dúvida, um dos mais 

importantes.  

É exactamente este trajecto que conduziu ao esboço de uma rede de PCT em 

Portugal, assim como a análise das suas principais características e dos projectos que 

a compõem, que pretendemos abordar neste capítulo de uma forma sucinta e 

objectiva.   

 

3.1. Evolução do discurso em torno dos Parques de Ciência e Tecnologia 

em Portugal: da ideia estruturada à materialização política   

Quando pretendemos estabelecer um correcto enquadramento da génese dos PCT 

em Portugal teremos que obrigatoriamente traçar a evolução do pensamento e 

preocupação política em torno da inovação e desenvolvimento tecnológico no nosso 

país.  

Assim, e segundo o INTELI (2002), é possível dividir essa evolução em três períodos 

distintos: 

• Anos 60 – Predominava uma concepção science-push do processo de 

inovação, sendo a ciência encarada como o “motor do progresso”, embora 

totalmente desligada do sistema produtivo. A tecnologia era tida como gerada 

num sistema externo à economia que originava invenções que entravam 

posteriormente no sistema económico, ou seja, era vista como um processo 

automático e espontâneo; 
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• Anos 70 – Começa a emergir a consciência de que era necessário repensar o 

papel da ciência e tecnologia e começam a delinear-se as primeiras iniciativas 

de interacção entre o mundo académico e empresarial; 

• Pós Anos 80 – Emerge uma verdadeira política de inovação baseada num 

modelo interactivo, passando a ciência a ser vista como “fonte de 

oportunidades estratégicas” e a tecnologia encarada como endógena à 

economia. A preocupação central deste período centra-se nas relações 

universidade-indústria e fala-se pela primeira vez do SNI.  

No entanto, esta divisão, apesar de elucidativa quanto à evolução do pensamento e 

das preocupações associadas à importância da ciência e tecnologia, revela-se algo 

genérica quando pretendemos estudar a génese dos PCT em Portugal, sendo que as 

características marcantes dos três períodos atrás apresentados podem perfeitamente 

reflectir o que se passou não só no nosso país, como um pouco por todo o mundo 

ocidental e industrializado ao longo das últimas décadas. 

Sendo assim, e falando objectivamente de Portugal e da evolução do seu sistema 

científico e tecnológico – que posteriormente haveria de conduzir ao aparecimento de 

PCT como um instrumento físico da política de inovação que prometiam revolucionar a 

imagem económica e empresarial portuguesa – é correcto estabelecer uma evolução 

dividida em quatro períodos distintos que se prolongam até à actualidade, 

nomeadamente:    

� Anterior a 1986: as origens; 

� 1986 / 1994: fase inicial; 

� 1995 / 2001: fase de desenvolvimento; 

� pós 2002: fase de expansão.  

Para abordarmos a primeira fase do processo que conduziu ao aparecimento de PCT, 

torna-se imperioso recuar ao século XVII, nomeadamente ao surgimento da Academia 

das Ciências de Lisboa em 1779, o primeiro sinal de preocupação revelado no domínio 

da inovação e investigação científica e tecnológica no nosso país.  

Essa mesma preocupação conheceu então um terreno propício para a sua frutificação 

nas universidades que entretanto iam despontando em Portugal, originando 

igualmente diversos centros e laboratórios estatais de investigação científica durante 

as décadas de 1940 e 1950, tais como a Estação Agronómica Nacional (1936), a 

Junta de Investigação do Ultramar (1945), o Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

(1946) ou a Junta de Energia Nuclear (1954). 
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Entretanto, a primeira instituição de coordenação científica nacional já havia sido 

criada em 1936 na forma do Instituto de Alta Cultura que viria a dar origem ao Instituto 

Nacional de Investigação Científica, entretanto extinto em 1992, e que assumia como 

principal objectivo fomentar a cooperação entre os diversos centros de investigação e 

as várias universidades. Em 1967 seria criada a entidade que daria definitivamente um 

novo estímulo ao SNI português, nomeadamente a Junta Nacional de Investigação 

Científica e Tecnológica (JNICT), que duraria até 1995, altura na qual se divide em 

Fundação para a Ciência e Tecnologia, Observatório das Ciências e das Tecnologias 

e Instituto de Cooperação Científica e Tecnológica Internacional. 

Chegados à década de 1970, altura na qual a indústria pesada revela evidentes sinais 

de obsolescência um pouco por todo o mundo e novos processos de organização 

industrial e económica começam a emergir - baseados em políticas tecnológicas e de 

inovação que procuravam uma articulação do sistema produtivo com o meio 

académico e de investigação científica e tecnológica - em Portugal vivia-se ainda um 

clima de alguma estagnação e apatia neste domínio.  

Segundo Vale (1991), com a crise económica dos anos 70, a estrutura produtiva 

portuguesa encetou igualmente um processo de reorganização e de reestruturação, 

embora a ritmos diferenciados comparativamente à maioria dos países europeus.  

De facto, comparativamente às transformações ocorridas noutros países europeus e 

nos EUA, Portugal revelava um enorme desfasamento temporal que não conseguiu 

recuperar totalmente, sendo que a excessiva duração do Estado Novo e a tardia 

adesão à CEE (em 1986) encontram-se a encabeçar as principais causas que 

justificam o atraso no desenvolvimento do sistema científico e tecnológico português. 

De facto, segundo Vale (1991), ao longo dos anos 80 a indústria transformadora 

portuguesa acentuou a tradicional especialização produtiva em produtos de baixo nível 

tecnológico e de procura internacional pouco dinâmica, reflectindo um peso ainda 

excessivo dos ramos mais tradicionais.  

Entretanto, com a queda do regime ditatorial, o regresso ao país de novos doutorados, 

formados em prestigiadas escolas europeias e americanas e com o crescimento de 

algumas universidades e centros de investigação portuguesas, aliado ao estrutural 

atraso do aparelho produtivo português, começam a vislumbrar-se condições para a 

criação de medidas e estruturas que proporcionem o desenvolvimento tecnológico e 

económico do país. 

A adesão de Portugal à CEE em 1986 – o culminar da primeira fase da evolução dos 

PCT no nosso país -  veio definitivamente criar condições para que o país descolasse 
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de uma certa apatia e incapacidade em desenvolver o seu SCTN algo imberbe quando 

comparado com os sistemas de outros países europeus e dos EUA.  

Tal facto é realçado no Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico lançado pela 

JNICT (entidade que viria a desempenhar um papel fundamental em toda a política de 

PCT em Portugal) em 1986 no qual se afirma que Portugal apresentava à data um 

nível bastante reduzido de recursos financeiros e humanos afectos à investigação e 

desenvolvimento tecnológico e uma alienação do sistema produtivo do SCTN que se 

encontrava excessivamente baseado no Ensino Superior e nos Laboratórios e Centros 

de Investigação do Estado (JNICT,1991).  

No reforço a esta ideia, e evidenciando a crescente preocupação centrada no 

desenvolvimento científico e tecnológico nacional, citamos o 2º Exame à política 

científica e tecnológica em Portugal efectuado pela OCDE em 1993, o qual concluiu 

que em Portugal prevalece uma cultura académica dominante que resiste à interacção 

com a indústria e uma falta de capacidade de I&D da indústria transformadora. 

A referida adesão de Portugal à CEE, segundo Melo (2001: 83), “veio proporcionar um 

valioso acesso a novas fontes de financiamento e a ajudas comunitárias, multiplicando 

a capacidade de investimento em ciência e tecnologia e permitindo-lhe a inserção 

plena numa cultura europeia, bem consciente da necessidade económica da inovação 

para o seu futuro”.  

Nesse sentido, Portugal acede a um conjunto de programas co-financiados de 

desenvolvimento científico e tecnológico, tais como o CIENCIA, STRIDE ou PEDIP, no 

âmbito do QCA I – Quadro Comunitário de Apoio 1989-93 que vão, segundo Melo 

(2001: 85), “permitir criar e/ou reforçar um conjunto de estruturas e infra-estruturas 

com o objectivo estratégico de construir um SCTN e um SNI capazes de suportar a 

modernização da sua base produtiva e de lhe conferir sustentabilidade (…)”.  

Foi nestes programas, nomeadamente no PEDIP, que se traçaram as primeiras 

medidas concretas para a criação de PCT em Portugal como um instrumento para a 

criação de sinergias que se deveriam estabelecer entre o sistema produtivo de alta 

tecnologia, o meio de investigação e desenvolvimento tecnológico e os serviços 

empresariais de alto valor acrescentado, no sentido de modernizar esse mesmo 

sistema e criar condições favoráveis à promoção, à difusão tecnológicas e à 

concentração de actividades de I&D para daí retirar as vantagens competitivas que lhe 

estão inerentes.  

De facto, o PEDIP vem finalmente sustentar as intenções entretanto avançadas por 

entidades como a JNICT, o IST, o INESC, o INETI, a FLAD, a Universidade Nova, o 
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Ministério da Indústria, o Ministério do Planeamento e Administração do Território ou a 

Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia no sentido de criar Parques de Ciência 

e Tecnologia. Estes surgem enquadrados na Medida E – “ Apoio à instalação de 

empresas e organismos de novas tecnologias” do PEDIP como infra-estruturas 

fundamentais a concretizar no sentido da modernização do sistema produtivo, da 

inovação tecnológica e da competitividade.  

O PEDIP considerava prioritária a instalação de um PCT na Área Metropolitana de 

Lisboa e outro na Área Metropolitana do Porto, embora não descartasse a hipótese de 

se instalarem este tipo de infra-estruturas noutros pontos do país, desde que se 

reunissem as condições essenciais para tal. 

Esta política teria continuidade com o PEDIP II, integrado no II Quadro Comunitário de 

Apoio (1994-1999), que visava completar a instalação das infra-estruturas dos PCT de 

Lisboa e Porto, criar bases para novos parques e incentivar à instalação de unidades 

de investigação e infra-estruturas tecnológicas nesses mesmos parques. Realçava-se 

ainda como alínea d) da medida 1 do programa PRAXIS XXI – que viria dar 

continuidade aos CIENCIA e STRIDE – a instalação de PCT e o reforço dos já 

iniciados, contemplando o apoio à aquisição de terrenos, sua infra-estruturação e o 

estímulo à localização nesses parques de unidades de investigação e infra-estruturas 

tecnológicas. Visava ainda o apoio a estudos e projectos para a eventual instalação ou 

ampliação de outros PCT.  

Neste contexto, e numa base de fomentar estratégias de modernização do sistema 

produtivo e de gerar níveis de concentração de I&D e actividades empresariais de 

base tecnológica, assim como de promover uma nova cultura de empreendedorismo e 

de partenariado em torno de projectos concretos, reúnem-se as condições para o 

surgimento de um conjunto de PCT, na sua generalidade, de reduzida dimensão, 

geridos segundo uma estrutura público-privado, financiados, em grande parte, por 

fundos comunitários e, regra geral, associados a universidades e/ou centros de I&D, 

sendo estes encarados como agentes dinamizadores das actividades de investigação 

e desenvolvimento tecnológico e da interacção entre organismos de investigação, 

universidades e empresas, propiciando um clima favorável à inovação. 

O primeiro PCT a entrar em funcionamento seria o Lispolis, em Lisboa, corria o ano de 

1993, culminando assim esta segunda fase que dá o mote para o desenvolvimento de 

PCT em Portugal. Três anos após o início desta 2ª fase, em 1989, já haviam sido 

apresentados e aprovados os estudos para a implantação daquele que se viria a 

tornar o ícone nacional em termos de PCT, o Taguspark, embora este só tenha 

iniciado a sua actividade em 1995.  
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Portugal entrava assim, em 1995, na 3ª fase de desenvolvimento de PCT que se 

prolongaria até 2001, ficando marcada, no seu início, pelo aparecimento do já 

mencionado Taguspark, no seu decurso pelo interessante e sucedido desenvolvimento 

do mesmo e, no seu final, pelo aparecimento da primeira entidade que assume como 

objectivo congregar, promover e valorizar os PCT nacionais - a TECPARQUES – 

Associação Portuguesa de Parques de Ciência e Tecnologia8. Ao longo desta 3ª fase 

de desenvolvimento surgem ainda várias outras iniciativas, tais como o Madan Parque 

(1995) e o Parque Tecnológico da Mutela (1995), ambos em Almada, estando o 

primeiro intimamente ligado à vertente académica, nomeadamente à Universidade 

Nova de Lisboa, e o segundo aos estaleiros da Lisnave.  

Após o ano 2001 é correcto afirmar que entramos numa 4ª fase de desenvolvimento, a 

de expansão e consolidação, sendo esta caracterizada, por um lado, pela 

consolidação e afirmação a nível nacional e mesmo internacional do Taguspark como 

o principal foco de atenções em Portugal no que a PCT diz respeito e, por outro lado, 

pelo crescente ganho de dinamismo de PCT de reduzida dimensão, tais como o 

Madan Parque, o Lispolis ou o Parque Tecnológico da Mutela e pelo aparecimento de 

novas estruturas inovadoras como o TecMaia e o Parkurbis, já em funcionamento, o 

TagusValley em fase de construção e o Pólo Tecnológico do Algarve, Tecnopólo de 

Coimbra e a Associação do Parque de Ciência e Tecnologia do Porto (que engloba 

três PCT), todos em fase de projecto.  

A preocupação evidenciada, principalmente após a adesão de Portugal à UE, em 

dinamizar infra-estruturas ligadas ao desenvolvimento da ciência e tecnologia mantém-

se até à actualidade, mantendo-se igualmente a estrutura de programas de 

financiamento para infra-estruturas nessa área apresentada no PDR 2000-2006 e no 

actual QREN 2007-2013, nomeadamente através do Programa Operacional Factores 

de Competitividade.   

Esta linha de continuidade evidencia-se igualmente em termos de orientações de 

política, actualizando-se as linhas definidas nos QCA e explicitando-se de uma forma 

mais clara qual o papel do Estado na criação de parcerias e interfaces entre o sector 

público e privado, na divulgação da informação científica e tecnológica e no apoio à 

internacionalização das empresas.  

                                                
8
 Criada em 1999, conta actualmente com 14 associados, nomeadamente, Lispolis (Lisboa), Madan Parque (Almada), 

Madeira Tecnopólo (Funchal), Taguspark (Oeiras), Parque Tecnológico da Mutela (Almada), TecMaia (Maia), 
Tecnopólo de Coimbra (Coimbra), Parkurbis (Covilhã), Biocant Park (Cantanhede), Tagusvalley (Abrantes), UPTEC 
(Porto), PortusPark (Porto), AvePark (Porto) e Pólo Tecnológico do Algarve (Faro/Loulé). 
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Sendo assim, o QREN 2007-2013 dá continuidade ao PDR 2000-2006 e actualiza e 

reforça a lista de prioridades assumidas no sentido de dinamizar o sistema científico e 

tecnológico nacional, entre as quais se destacam: 

• Criação e dinamização de PCT deslocalizados em rede, baseados nas novas 

tecnologias da informação por forma a possibilitar iniciativas de tele-trabalho e 

trabalho cooperativo à distância; 

• Criação e desenvolvimento de uma moderna rede de instituições de I&D, tais 

como rede de laboratórios associados e a renovação do corpo de laboratórios 

do Estado; 

• Apoio a projectos de I&D tecnológica que promovam a cooperação entre 

centros de investigação e formação e empresas, sendo que os PCT 

representam um importante papel neste sentido; 

• Criação de projectos e instituições que sirvam de apoio tecnológico ao meio 

empresarial, tais como Centros Tecnológicos, Centros de Excelência, 

Incubadoras de Empresas, entre outros; 

• Dinamização de infra-estruturas e centros de formação tecnológica e de 

investigação que visem a criação de centros tecnológicos e a modernização 

das estruturas de investigação.  

Podemos então afirmar que a génese dos PCT em Portugal encontra-se intimamente 

relacionada com a evolução do próprio SNI. Desde os primeiros esforços iniciados na 

segunda metade da década de 1980 até à actualidade, o interesse estatal em 

promover e apoiar a criação de PCT não só se manteve, como foi adquirindo cada vez 

mais importância na agenda política dedicada à inovação, passando a verificar-se 

igualmente um crescente interesse das próprias universidades, entidades privadas e 

governo local e regional em participar activamente na criação, difusão e articulação de 

PCT e outras infra-estruturas similares.  

 

3.2. A rede de Parques de Ciência e Tecnologia em Portugal: dinâmicas de 

evolução e principais características associadas 

Ideologicamente, e segundo Goldstein e Luger (1991), o desenvolvimento de um 

parque pode ser dividido em três fases, embora os limites e o tempo de duração de 

cada uma possa mudar de caso para caso. Falamos das fases de incubação, 

consolidação e maturação.  
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A maioria das experiências mostra que a fase de incubação dura entre 24 e 36 meses, 

iniciando-se com a concepção da ideia e estendendo-se pelos estudos de viabilidade, 

pela criação de uma estrutura provisória de governança, pela constituição legal do 

parque e anúncio formal da sua criação, pelos estudos detalhados de planeamento 

(envolvendo o plano de negócios e o projecto imobiliário e urbanístico), pela atracção 

de fundos, pela criação de infra-estruturas básicas e início da ocupação do terreno por 

edificações de uso colectivo e pela instalação de empresas âncora. Normalmente esta 

fase é dada como concluída quando a primeira entidade de I&D se instala no parque.  

Quanto à fase de consolidação é tida como a mais longa, podendo durar até oito anos. 

Esta é a fase crucial para qualquer empreendimento sendo que é nela que se registam 

as mais altas taxas de mortalidade. É neste período que a ocupação da área pelos 

empreendedores se torna decisiva para a viabilidade do parque enquanto espaço de 

concentração de I&D. Neste sentido, a aposta da administração do parque centra-se 

,nesta fase, na estratégia de marketing e atracção de novas empresas e entidades de 

base tecnológica. O sucesso desta fase é passível de ser medido pelo número de 

empregos criados, rendimentos auferidos directamente pelas actividades de I&D e 

facturação das empresas de base tecnológica instaladas no parque.  

Por último, a fase de maturação pode ser medida quando a taxa de ocupação do 

parque garante a sua sustentabilidade enquanto empreendimento e quando consegue 

gerar efeitos multiplicadores com centros de I&D e empresas fora do próprio parque. 

Ou seja, esta é a fase na qual começa a ser perceptível o efeito do parque no 

crescimento e na estrutura económica regional traduzida pela multiplicação de 

empresas e por uma maior aglomeração industrial local.   

Será com base nestas três fases de desenvolvimento de um PCT que se desenrolará 

a análise apresentada nos pontos seguintes, ao longo dos quais iremos procurar 

apresentar os diversos projectos existentes, quer ao nível da sua génese e evolução, 

quer no que diz respeito às principais características que os definem. No final desta 

análise ser-nos-à possível compartimentar os diversos PCT portugueses segundo as 

três fases de desenvolvimento atrás apresentadas  

 

 3.2.1. As infra-estruturas existentes: principais características  

O ponto que aqui se inicia pretende conhecer os projectos que compõem a rede de 

PCT portuguesa (fig.26), analisando as suas principais características, lógicas e 

objectivos inerentes.  
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No entanto, para que seja possível estabelecer uma análise global e comparativa dos 

vários PCT existentes no nosso país, revela-se imprescindível conhecer cada um 

deles, desde as motivações que levaram à sua génese, aos apoios de que foram 

dotados, às características que os definem em termos de dimensão, força de trabalho 

e áreas de actividade, até à localização e perspectivas futuras. Nesta tarefa achou-se 

importante apresentar sucintamente, quer os oito PCT que se encontram em 

funcionamento no nosso país, quer os projectos que já se encontram em fase de 

construção, embora estes não contribuam para a análise comparativa que se pretende 

estabelecer no final.  

Fig. 26- A rede de Parques de Ciência e Tecnologia portugueses, 2008 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados recolhidos em http://www.tecparques.pt 
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3.2.1.1. O que está feito: Parques de Ciência e Tecnologia em funcionamento 

 

3.2.1.1.1. Lispolis 

Localizado numa área privilegiada da cidade de Lisboa, o Lispolis dispõe de 

excelentes acessibilidades rodoviárias e conta com a proximidade de áreas comerciais 

e de serviços que cobrem as necessidades operacionais das empresas nele 

instaladas.  

Estreitamente ligado ao INETI, um dos principais institutos de I&D do país, o Lispolis 

procura uma melhoria contínua da competitividade, um estreitamento de relações 

entre o mundo científico e tecnológico e o empresarial e uma simplificação da 

transferência de tecnologia entre ambos. É, portanto, vocacionado para o acolhimento 

de empresas de base tecnológica que fomentem actividades que se apoiem na 

inovação e desenvolvimento impulsionadas pelas relações que estabelece com 

universidades e escolas profissionais, institutos tecnológicos e entidades de 

investigação e departamentos da Administração Pública na área económica e no 

desenvolvimento tecnológico.  

O Lispolis, gerido pela Associação para o Pólo Tecnológico de Lisboa, foi o primeiro 

PCT a iniciar actividade no nosso país, estávamos em 1993, tendo como instituições 

promotoras e âncora, acima de tudo, entidades públicas, tais como o INETI – Instituto 

de Engenharia e Tecnologia, a Associação Industrial Portuguesa, a Câmara Municipal 

de Lisboa, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, o IAPMEI – Instituto de Apoio às 

Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento - , o Instituto Superior Técnico, a 

Associação de Municípios do Oeste, entre outras.  

Em 2007 o Lispolis dispunha de uma área de 12 hectares, estando 53% dessa área 

ocupada por cerca de 65 utentes que empregam 1800 pessoas. Esta área encontra-se 

devidamente infra estruturada e pronta para acolher mais empresas de base 

tecnológica, sendo que actualmente dominam, em termos de áreas científico-

tecnológicas, e a exemplo da maioria dos restantes PCT portugueses, uma variedade 

de situações, desde a Biotecnologia, a Electrónica, a Energia, os Materiais e 

Tecnologias de Produção, o Ambiente, entre outras.  

O Lispolis tem vindo a desenvolver uma actividade consistente na área do fomento do 

empreendedorismo, dispondo para tal de um Centro de Incubação e Desenvolvimento 

(CID), localizado no lote 1 do parque e com capacidade para acolher cinquenta 

empresas nascentes durante um período inicial que não deve ultrapassar os quatro 

anos, sendo que o CID já disponibiliza todas as condições para a instalação célere de 
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uma empresa, desde mobiliário, a serviços essenciais à prossecução das actividades 

das empresas que aí se instalam.  

 

3.2.1.1.2.Taguspark 

Sendo este o caso de estudo da presente dissertação, o qual abordaremos com maior 

profundidade e rigor no capítulo seguinte, o Taguspark é considerado o maior e mais 

importante PCT português. Localizado no concelho de Oeiras, na área da Grande 

Lisboa, o Taguspark beneficia o crescimento de empresas através de capital de risco, 

privilegiando o acesso a PME’S orientadas para a inovação e actividades de base 

tecnológica, com especial vocação para áreas científico-tecnológicas como as 

Tecnologias da Informação, as Telecomunicações, a Electrónica e Multimédia.  

Dotado de uma incubadora de empresas dinâmica, o Taguspark presta o devido apoio 

financeiro, logístico e burocrático a empresas que desejem instalar-se no seu espaço 

ou a jovens empreendedores que ambicionem criar a sua própria empresa.  

Em funcionamento desde 1995, três anos após a constituição da sua entidade gestora, 

o Taguspark dispõe de uma área de 200 hectares, sendo que apenas 50% destes 

encontram-se ocupados, quer pelas 168 empresas instaladas no parque, quer pelas 

universidades e centros de investigação também aí localizadas. Diariamente 

trabalham cerca de 6500 pessoas no Taguspark, um número por si só bastante 

elucidativo da importância deste projecto, não só enquanto promotor de inovação na 

Região de Lisboa e Vale do Tejo, assim como a nível nacional.  

 

3.2.1.1.3. Madan Parque 

Sendo o caso português mais paradigmático de um PCT que nasce fundamentalmente 

ligado à Universidade, o Madan Parque situa-se no campus da Faculdade de Ciências 

e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, no Monte da Caparica, em Almada.  

Decidido a incentivar e apoiar a criação de empresas de base tecnológica por parte 

dos jovens licenciados da universidade com a qual o parque estabelece uma relação 

privilegiada, o Madan concentra-se igualmente na promoção de sinergias entre os 

meios universitário e empresarial na procura de daí resultarem mais e melhores 

empregos e empresas que promovam o desenvolvimento de novos produtos e 

processos. 

Mercê da sua ligação à universidade, as áreas científico-tecnológicas desenvolvidas 

no Madan Parque são diversificadas, indo desde a Engenharia do Ambiente à 

Química, passando pela Electrotécnica e Computadores, Telecomunicações, 

Biotecnologia, Ciências Sociais Aplicadas, Materiais, entre outras.  
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Caracterizado por albergar micro e pequenas empresas, sendo que um número 

considerável destas tiveram já origem no próprio parque, o Madan Parque prevê a 

instalação a curto prazo de empresas de média e grande dimensão num terreno 

contíguo ao campus com uma área de 2,5 hectares. 

No sentido de potenciar a sua estreita relação com o meio universitário, o Madan 

Parque assegura ainda serviços de incubação de empresas de base tecnológica e 

mantém uma colaboração activa com a IFORNOVA – Instituto de Formação da UNL 

no sentido de interagir com o meio industrial de forma a aproximar as necessidades do 

potencial tecnológico do campus.  

 

3.2.1.1.4. Parque Tecnológico da Mutela 

Geograficamente próximo do Madan Parque, localizando-se igualmente no concelho 

de Almada, o Parque Tecnológico da Mutela insere-se nos antigos estaleiros da 

Lisnave, área que evidencia urgentes carências de reestruturação e inovação. Ao 

contrário do Madan Parque, o Mutela não se concentra de uma forma tão clara na 

interligação com o meio universitário, privilegiando as sinergias com empresas e 

instituições de I&D no sentido de apoiar e dinamizar o desenvolvimento e gestão do 

processo produtivo.  

A entidade gestora do parque foi criada em 1992, sendo que dois anos mais tarde, em 

1994, este inicia formalmente as suas actividades. A listagem de entidades fundadoras 

e promotoras do parque testemunha o seu carácter multifacetado, sendo que nele se 

localizam directamente desde empresas e associações empresariais, tais como a 

Associação das Indústrias Marítimas, os Estaleiros Navais de Viana do Castelo, a 

Lisnave – Estaleiros Navais de Lisboa, a NERSET – Associação Empresarial da 

Região de Setúbal, a Secil Betão ou a SOLISNOR – Estaleiros Navais, até instituições 

de formação e ensino superior e institutos de investigação e desenvolvimento (I&D), 

tais como a Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), o Instituto de Soldadura e 

Qualidade (ISQ), o Instituto Superior Técnico (IST), o Instituto Tecnológico para a 

Europa Comunitária (ITEC) ou a UNINOVA - Instituto de Desenvolvimento de Novas 

Tecnologias. Para além de entidades ligadas à indústria, investigação e formação, 

também se envolveram directamente na constituição do projecto Mutela TecPark 

entidades financeiras como o Banco Mello e entidades públicas como a Câmara 

Municipal de Almada.  

Em termos de área, o Mutela ocupa cerca de 11000 m2, representando 100% da sua 

área disponível, ou seja, não se vislumbra qualquer hipótese de expansão física do 

projecto. De referir no entanto que 40% desta área corresponde a áreas verdes 
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comuns, conferindo ao parque um ambiente urbano de excelência que certamente 

atraiu as 25 empresas nele instaladas e 150 pessoas que aí trabalham diariamente.   

 

3.2.1.1.5. TecMaia 

Sendo a principal infra-estrutura do género no norte do país, especialmente se 

tivermos em conta que o projecto Parque de Ciência e Tecnologia do Porto (que 

contempla três PCT, nomeadamente o TechPark, a localizar em Guimarães, o UP Tec 

a localizar no Porto e o PortusPark a localizar em Santa Maria da Feira) tarda a 

formar-se fisicamente, o TecMaia, localizado no concelho da Maia, aposta claramente 

na beneficiação deste e da Área Metropolitana do Porto com um potencial de valor 

acrescentado no domínio da captação de tecnologias e capitais, identificando 

interessados nacionais e/ou estrangeiros, através do seu potencial de 

desenvolvimento no âmbito da ciência e tecnologia.  

Fruto de uma sociedade anónima constituída em 1999 baseada numa parceria 

público-privada que envolve a Câmara Municipal da Maia (que detém 51% das 

acções), o Estado – através dos Institutos de Apoio ao Comércio Externo e de Apoio 

às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento - , a PME Investimentos e a PME 

Capital, em conjunto com a PRIMUS – Agência de Desenvolvimento Regional da Área 

Metropolitana do Porto e a ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários, o 

Tecmaia nasceu da deslocalização da fábrica da TISEP (Texas Instruments/Samsung) 

da zona industrial da Maia e da consequente procura de uma solução para atenuar o 

impacto negativo dessa mesma deslocalização.  

Numa primeira fase, o Tecmaia procedeu à remodelação dos edifícios fabris existentes 

(que ocupavam uma área aproximada de 12 000 m2) no sentido de criar condições 

propícias à instalação de um primeiro núcleo de empresas e de unidades de 

investigação, através da adaptação de espaços para arrendamento e da criação de 

um primeiro núcleo de serviços. Esta fase pode dar-se como concluída em 2000, ano 

no qual o Tecmaia arrancou formalmente com as suas actividades, tendo como 

instituições âncora empresas como a Accenture, a Northern Telecom Portugal S.A., a 

Alstom Portugal S.A., o CEDP – Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto 

e a ChipIdea Microelectrónica S.A..    

Em execução encontra-se uma segunda fase de desenvolvimento do Tecmaia 

correspondente à expansão da capacidade de alojamento de empresas e unidades de 

investigação, assim como da criação de condições para o desenvolvimento das 

restantes actividades e serviços previstos para o parque. Esta fase compreende a 

infraestruturação de terrenos e a construção de novos edifícios, acções que se 
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Fonte: www.tecmaia.pt 

Fonte: www.tecmaia.pt 

encontram actualmente em desenvolvimento e após a conclusão das quais dotarão o 

Tecmaia de uma área construída de 77 400 m2 na qual se estima virem a ser criados 

cerca de 1940 postos de trabalho. Actualmente trabalham no Tecmaia cerca de 300 

pessoas que se distribuem por 42 empresas numa área construída de 14985 m2.   

 

Fig. 27- Evolução do nº de empresas no Tecmaia, 2000-2006 

O número de empresas 

instaladas no Tecmaia 

tem conhecido uma 

tendência de crescimento 

desde a data de início de 

actividade do parque, 

caminhando agora para 

uma certa estabilidade 

nessa evolução como é 

visível na figura 27 que 

ilustra isso mesmo.   

Espaço de inovação empresarial, conhecimento e divulgação científica, o Tecmaia 

congrega – e prevê alargar ainda mais o leque – uma série de serviços que passam 

por serviços de condomínio prestados às empresas instaladas, pela disponibilização 

de salas de reuniões e auditório, pela oferta de zonas de lazer, tais como campos de 

futebol ou de ténis, assim como por toda uma série de incentivos à criação e 

maturação de novas empresas.  

 

Fig. 28- Distribuição de empresas instaladas no Tecmaia 
por áreas de actividade 
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constatar na figura 28. 
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empresas prestadoras de Serviços apresentam uma maior proeminência, 

representando 26% e 21%, respectivamente, das empresas instaladas no Tecmaia.  

 

3.2.1.1.6. Madeira Tecnopólo 

Único PCT localizado nas regiões autónomas, nomeadamente no arquipélago da 

Madeira, o Madeira Tecnopólo é uma infra-estrutura especializada no domínio do 

ambiente, novas tecnologias e conteúdos culturais, apoiando o posicionamento global 

e qualitativo do tecido empresarial da região e desenvolvendo neste uma real cultura 

de inovação. 

As origens do projecto remontam a 1995, ano no qual a iniciativa de arrancar com um 

PCT na Madeira tomou forma, tendo-se iniciado as construções do mesmo ao longo 

de 1996. Em 1997 o Madeira Tecnopólo inicia oficialmente as suas actividades após a 

conclusão das infra-estruturas essenciais ao funcionamento do parque, as quais 

continuam em expansão até à actualidade.  

Actualmente o parque detém uma área de 46 hectares, sendo que apenas 15% dessa 

permanece ocupada. Albergando cerca de 22 empresas, o Madeira Tecnopólo dá 

emprego a cerca de 450 pessoas nas mais diversas áreas de actividade e dos mais 

diversos níveis de qualificação.  

As Novas Tecnologias da Informação e Comunicação, o Ambiente e a 

Educação/Formação Avançada assumem-se como as áreas de actividade nas quais o 

Madeira Tecnopólo centra maiores atenções, sendo que isso acaba por reflectir-se nas 

próprias instituições âncora que impulsionaram o arranque do parque, nomeadamente 

o Centro de Empresas e Inovação da Madeira, essencialmente ligado às TIC, a 

Universidade da Madeira, ligada à formação, e a Associação Regional de Energia e 

Ambiente, ligada à vertente ambiental.  

Esta heterogeneidade de instituições âncora e de actividades conduz a uma partilha 

entre empresas, não só do espaço físico, assim como de ideias e projectos que 

conduzem a saudáveis sinergias inter empresariais e institucionais, um dos princípios 

básicos que regem este parque. 

Em termos de modelo de gestão e de financiamento, o Madeira Tecnopólo é uma 

sociedade anónima com capitais maioritariamente públicos, sendo que a Região 

Autónoma da Madeira detém 84% do seu capital social, a Universidade da Madeira 

detém 8% e a Associação de Jovens Empresários da Madeira também 8%.  

 

3.2.1.1.7. Parkurbis 
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Sendo um dos mais recentes PCT portugueses, e o primeiro a ser criado no interior do 

país, nomeadamente na Covilhã, o Parkurbis iniciou actividades em 2004 numa área 

de 10 hectares que tem uma fase de expansão prevista para uma área de 200 m2.  

Localizado junto à zona industrial de Tortosendo, o Parkurbis encontra-se numa área 

dotada de excelentes acessibilidades rodoviárias (através da Auto-Estrada da Beira 

Interior, a A23, e a través do IC6, Covilhã-Coimbra), assim como de importantes infra-

estruturas de apoio e cooperação, tais como a Universidade da Beira Interior, o 

Hospital Pêro da Covilhã, as diversas unidades hoteleiras e áreas comerciais e 

residenciais.  

Quanto às entidades promotoras, o Parkurbis conta com um forte apoio 

governamental, sendo uma iniciativa claramente pública. Entre as várias entidades 

que promoveram – e promovem -  o projecto contam-se a Câmara Municipal da 

Covilhã, o IAPMEI, a PT Comunicações S.A., a Universidade da Beira Interior, a Caixa 

Geral de Depósitos, a NERCAB -  Associação Empresarial da Região de Castelo 

Branco, a AECBP – Associação Empresarial da Covilhã, Belmonte e Penamacor, entre 

outras.  

Relativamente mais especializado que a generalidade dos PCT portugueses, o 

Parkurbis centra a sua atenção em áreas como as Tecnologias da Saúde, as TIC, a 

Aeronáutica e o Ambiente.  

 

3.2.1.1.8. BioCant Park 

Tendo iniciado a sua actividade em 2006, o BioCant Park assume-se como um 

projecto pioneiro em Portugal, sendo o primeiro PCT especializado numa determinada 

área científico-tecnológica, nomeadamente na Biotecnologia. 

A exemplo do que se verifica em diversos PCT franceses, espanhóis e, 

principalmente, finlandeses, o BioCant Park pretende vir a gerar um cluster regional 

direccionado para o sector da Biotecnologia, atraindo até si empresas e instituições de 

I&D de excelência, o que de resto já começou por verificar-se.  

De facto, dois anos após a sua entrada em funcionamento encontram-se dez 

empresas instaladas no BioCant Park, um projecto localizado na região Centro de 

Portugal, nomeadamente no concelho de Cantanhede, uma área de charneira entre 

centros de urbanos de média dimensão como Coimbra ou Aveiro e dotada de 

excelentes acessibilidades às áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.  
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3.2.1.2. O que está por fazer: Parques de Ciência e Tecnologia planeados 

 

3.2.1.2.1. Tagusvalley 

Ainda em fase inicial de construção, o Tagusvalley localiza-se em Alferrarede, próximo 

de Abrantes, a pouco mais de uma hora da capital portuguesa, Lisboa, a cerca de 

duas horas do Porto e a uma hora quer da costa atlântica, quer da fronteira com 

Espanha. No sentido de aproveitar ao máximo esta localização geoestratégica, o 

Tagusvalley ambiciona vir a assumir um papel importante no que diz respeito a 

serviços de apoio à inovação, favorecendo o desenvolvimento regional e a 

dinamização económica do território no qual se insere. 

É com base nessa ambição que entidades promotoras como a Câmara Municipal de 

Abrantes, a NERSANT -  Núcleo Empresarial da Região de Santarém, a Escola 

Superior de Tecnologia de Abrantes, o Instituto do Emprego e Formação Profissional, 

a STI – Sistemas e Técnicas Industriais Unip., Lda. apostam fortemente na infra 

estruturação de uma área inicial de 14 hectares, sendo que área industrial agregada 

ascende aos 200 hectares.   

 

3.2.1.2.2. Tecnopólo de Coimbra 

Criada em 1998, a entidade gestora do Tecnopólo de Coimbra tem vindo, desde 

então, a desdobrar-se em esforços no sentido de dar forma a um projecto ambicioso 

que visa criar um importante interface entre a tradição académica de Coimbra e o 

desenvolvimento empresarial e inovação tecnológica.  

O Tecnopólo de Coimbra será instalado no Pólo II da Universidade de Coimbra, 

contíguo ao Instituto Superior de Engenharia e local no qual já está instalado o 

Instituto Pedro Nunes, instituição de interface entre os mencionados meios científico e 

empresarial. Dividido em duas fases de desenvolvimento, prevê-se que numa primeira 

fase o Tecnopólo de Coimbra ocupe uma área de apenas 2 hectares, sendo que numa 

segunda fase terá uma área de expansão de 130 hectares.  

Esta associação estratégica ao Instituto Pedro Nunes permitirá ao Tecnopólo de 

Coimbra aceder a um conjunto de infra-estruturas que o referido instituto já mantém 

em desenvolvimento, nomeadamente um conjunto de laboratórios de transferência de 

tecnologia que dinamizam um significativo número de projectos em consórcio com 

empresas de diversos sectores de actividade e que têm contribuído para a criação de 

um número significativo de empresas spin-off que se instalaram na sua Incubadora de 

Empresas.  
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A supra mencionada Incubadora de Empresas é um tipo de projecto normalmente 

associado a PCT, constituindo uma importante mais valia para o Tecnopólo de 

Coimbra. Criada em 1996, a Incubadora de Empresas do Instituto Pedro Nunes tem 

vindo a manter nos últimos anos um número médio de vinte empresas instaladas em 

simultâneo, isto para além das que se encontram em regime de incubação virtual. As 

áreas científico-tecnológicas que dão corpo à referida incubadora são essencialmente 

a Informática/Multimédia, a Saúde/Ciências da Vida, a Electrónica e Automação e o 

Ambiente. Para breve prevê-se a construção de uma nova incubadora com o dobro da 

área da actual que permitirá responder ao crescente número de solicitações de criação 

de novas empresas de base tecnológica. 

Perante as condições já existentes, o Tecnopólo de Coimbra pretende tirar o maior 

partido dessas infra-estruturas relevantes e começar pela construção de edifícios 

destinados a albergar empresas de base tecnológica, isto na já referida primeira fase 

do projecto. Na segunda fase de desenvolvimento, o Tecnopólo de Coimbra contará 

com a colaboração directa da Câmara Municipal de Coimbra que cederá os terrenos 

para a construção daquele que será o corpo principal do projecto. 

Para além da Câmara Municipal de Coimbra, diversas outras entidades 

maioritariamente públicas, mas também algumas privadas, envolveram-se enquanto 

entidades promotoras e instituições âncora do projecto, tais como a própria 

Universidade de Coimbra, a Associação Comercial e Industrial de Coimbra, o Instituto 

Politécnico de Coimbra, o IAPMEI, a Fundação Luso-Americana para o 

Desenvolvimento, a CCR-Centro, a Fundação Bissaya Barreto, entre outras.   

 

3.2.1.2.3. Parque de Ciência e Tecnologia do Porto 

A criação de um PCT no Porto foi, em conjunto com a criação de um PCT em Lisboa, 

um projecto tido como prioritário no âmbito do Programa PEDIP. No caso da área de 

Lisboa o processo tornou-se célere e o Taguspark surgiu para dar corpo a essa 

ambição, enquanto que na área do Porto o projecto não passou disso mesmo e, após 

mais de quinze anos da sua assumpção como um projecto prioritário no âmbito da 

política de inovação nacional, tarda a constituir-se como uma infra-estrutura real.  

Com um projecto ambicioso, pretende-se que o Parque de Ciência e Tecnologia do 

Porto assuma uma configuração tri-polar e seja constituído pelo UpTec, o pólo do 

Porto, o PortusPark, o pólo de Santa Maria da Feira e o TechPark, o pólo de 

Guimarães.  

O UpTec será fundamentalmente um centro de incubação de ideias e empresas 

sendo, por isso, aquele que ocupará a área mais pequena, cerca de 2 hectares. Com 
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localização prevista para o campus universitário da Asprela, o UpTec terá na sua 

proximidade diversas instituições de ensino superior e de investigação, tais como as 

Faculdades de Engenharia, de Medicina e de Economia da Universidade do Porto, o 

INESC, o Instituto Politécnico do Porto, a Escola Superior de Biotecnologia da 

Universidade Católica, entre outras.  

No que diz respeito ao PortusPark, já infra-estruturado, será localizado a 30 km da 

cidade do Porto, junto ao Centro de Congressos Europarque, em Santa Maria da 

Feira, e no seio de uma das mais dinâmicas áreas industriais do país, compreendida 

entre Porto e Aveiro. O PortusPark ocupará uma área de 49 hectares e estará 

vocacionado para os domínios da tecnologia automóvel, do ambiente e das TIC, 

estabelecendo uma relação estreita com a Universidade de Aveiro, a qual participará 

na sua entidade gestora.  

Por último, o TechPark, já infra-estruturado e com a construção do seu núcleo central 

a decorrer, será estrategicamente localizado no coração do cluster das tecnologias da 

informação do Minho, nomeadamente entre Guimarães e Braga, e ocupará uma área 

de 38 hectares. Obviamente vocacionado para os domínios das tecnologias da 

informação, o TechPark concentrará igualmente a sua atenção num sector tradicional 

da região do Vale do Ave, nomeadamente os têxteis, estabelecendo nesse sentido 

uma forte ligação à Universidade do Minho e aos seus centros de investigação e 

desenvolvimento tecnológico, que participarão na entidade gestora do projecto.  

Para além desta sua configuração tri-polar, a Associação do Parque de Ciência e 

Tecnologia do Porto pretende ainda prestar uma série de serviços comuns a todos os 

pólos, nomeadamente centros de conferências, difusão de informação e inovação 

tecnológica e bibliotecas.  

 

3.2.1.2.4. Algarve STP  

Actualmente numa fase notoriamente embrionária, o projecto Algarve STP – Parque 

de Ciência e Tecnologia do Algarve apresenta-se como uma associação privada, sem 

fins lucrativos, que estabelece uma relação de complementaridade com a 

Universidade do Algarve e que conta com o apoio de diversas autarquias algarvias 

enquanto associados fundadores, assim como da ANJE – Associação Nacional de 

Jovens Empresários e do NERA – Associação Empresarial do Algarve. 

De facto, o Parque de Ciência e Tecnologia do Algarve é assumido como um dos 

eixos estratégicos da Universidade do Algarve com vista a impulsionar a criação de 
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novas empresas e incentivar projectos de desenvolvimento tecnológico com produção 

efectiva de valor acrescentado para a região. 

Prevê-se que o projecto venha a desempenhar, simultaneamente, funções de logística 

e criação de um ambiente inovador, acolhendo unidades de I&D e empresas 

especializadas nos domínios da biotecnologia, biomedicina, gestão dos recursos vivos 

marinhos e dos sistemas inteligentes, aproveitando e estreitando dessa forma a 

relação de proximidade com a Universidade do Algarve e com os técnicos, 

investigadores e alunos que nela trabalham e estudam. 

3.2.2. Os Parques de Ciência e Tecnologia em Portugal: difusão e dispersão pelo 

território – uma análise evolutiva  

Quando comparada com as redes de PCT espanhola, francesa ou mesmo finlandesa, 

a rede portuguesa revela-se visivelmente restrita e diminuta no que diz respeito à sua 

dimensão. No entanto, isso não invalida que se estabeleça uma análise das suas 

principais características, iniciando a mesma pela difusão e dispersão dos PCT ao 

longo dos anos pelo território português.  

A figura 29 demonstra dois períodos temporais de maior dinamismo na criação de 

novos PCT em Portugal. O primeiro período corresponde à segunda metade da 

década de 1990, tendo sido criados entre 1994 e 1998 quatro dos oito PCT que 

compõem a rede nacional, nomeadamente o Parque Tecnológico da Mutela (1994), o 

Taguspark (1995), o Madeira Tecnopólo e o Madan Parque (ambos em 1997). Esta foi 

a fase de expansão por excelência dos PCT no nosso país e, de certa forma, a fase 

dourada deste tipo de projectos na qual eram encarados como a solução para 

inúmeros problemas.  

 
Fig. 29- PCT portugueses quanto ao ano de formação (%) 

 

Após um período no qual apenas se verificou o aparecimento do Tecmaia (2001), 

Portugal volta a conhecer após 2003 um novo fôlego na criação de PCT. No entanto, 

0

20

40

60

1993 1994 - 1998 1999 - 2002 2003 - 2008

Fonte: Tecparques, 2007 



Os Parques de Ciência e Tecnologia enquanto instrumentos de Desenvolvimento Regional e Local: 

 O Caso do Taguspark 

 

Os Parques de Ciência e Tecnologia em Portugal: origem, configuração e organização                                         113 

Fonte: Tecparques, 2007 

uma nova característica marca esta nova fase de expansão da rede de PCT nacional, 

nomeadamente a tendência para o surgimento de projectos em regiões fora das áreas 

metropolitanas, sendo essa a tendência a que continuamos a assistir actualmente.  

Dessa análise resulta uma constatação óbvia e, de certa forma, previsível. Falamos da 

importância que a Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT), em particular a Área 

Metropolitana de Lisboa, assume quer na concentração de PCT, quer na antecipação 

neste domínio face às restantes regiões portuguesas. 

Tendencialmente, os PCT europeus e mundiais elegem as principais áreas 

metropolitanas e de maior dinamismo económico e social para se desenvolverem com 

maior robustez, sendo que o caso português não constitui excepção a essa regra. 

Fig. 30- PCT em Portugal – distribuição por NUTII (%) 

De facto, é na Área 

Metropolitana de Lisboa 

que se concentra parte 

essencial da 

produtividade portuguesa 

e do capital humano e 

financeiro, constituindo 

obviamente uma área de 

excepção para o 

investimento e para a 

geração de relações de 

complementaridade económica. Isso explica em grande parte o porquê de ser na 

RLVT, nomeadamente na AML, que se concentram 50% dos PCT portugueses (figura 

30) , o que equivale a dizer quatro PCT, nomeadamente o Lispolis (o primeiro a entrar 

em funcionamento em 1993) e o Taguspark na margem norte da AML e o Madan 

Parque e Parque Tecnológico da Mutela na margem sul.  

Essa preponderância das áreas metropolitanas na concentração, não só de PCT, 

assim como das principais dinâmicas de desenvolvimento, sai reforçada se 

constatarmos que os padrões regionais de desenvolvimento industrial têm sido 

caracterizados pela litoralização da economia, com acentuação do peso das áreas 

metropolitanas de Lisboa e do Porto (Vale, 1991).  

A região Centro concentra 25% dos PCT portugueses, sendo estes o Parkurbis na 

Covilhã e o BioCant Park em Cantanhede. Estes são os PCT portugueses criados há 

menos tempo, tendo surgido como uma aposta declarada de beneficiar da tradição 

industrial de ambas as regiões nas quais se inserem, procurando criar a partir daí uma 
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nova dinâmica industrial e contribuir para a criação de um cluster regional apoiado nas 

novas tecnologias e no conhecimento científico. Os restantes PCT portugueses em 

funcionamento situam-se na região Norte (Tecmaia) e na Região Autónoma da 

Madeira (Madeira Tecnopólo).  

A preponderância verificada por parte da RLVT na concentração de PCT revela-se 

igualmente categórica se analisada em termos cronológicos. De facto, a figura 31 

revela-nos que a génese dos PCT portugueses regista-se exactamente nessa região, 

nomeadamente em Lisboa através do Lispolis, sendo que no período estabelecido 

entre 1994 e 1998 eram já quatro os PCT em funcionamento na AML, os mesmo que 

se mantêm até à actualidade, de entre os quais se destaca o Taguspark.  

 

Fig. 31- Evolução do nº de PCT por NUT II 

Surpreendentemente, a segunda região do país a dotar-se de um PCT é a Região 

Autónoma da Madeira, num esforço do governo regional em promover o 

desenvolvimento económico baseado nas actividades tecnologicamente avançadas.  

Demonstrando uma tendência para a descentralização territorial dos PCT ao longo da 

segunda metade da década de 1990, surge no período compreendido entre 1999 e 

2002 o primeiro PCT no norte do país, o Tecmaia, e entre 2003 e 2008 surgem dois 

projectos na região Centro, os já falados Parkurbis e BioCant Park, representando 

uma nova geração de PCT em Portugal. 

Esta tendência de descentralização tende a acentuar-se com a entrada em 

funcionamento de projectos já em fase de construção como o TagusValley em 

Abrantes, o Algarve STP, próximo de Faro ou o Tecnopólo de Coimbra, revelando a 

entrada numa fase de alguma maturidade da rede de PCT portuguesa que lhe permite 

estender-se a regiões do país afastadas dos principais centros urbanos e das áreas 

economicamente mais consolidadas e dinâmicas. A comprová-lo está a figura 32 que 
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revela que os quatro PCT em fase de construção distribuem-se equitativamente em 

termos numéricos pelas NUT II do Algarve, RLVT, Norte e Centro 

Fig. 32- PCT portugueses existentes e planeados por NUTII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, importa referir que apesar desta tendência para a descentralização 

territorial deste tipo de infra-estruturas, continua a não se verificar qualquer projecto 

planeado para áreas mais deprimidas como o Alentejo ou Trás-os-Montes, podendo 

evidenciar a falta de condições sócio-económicas destas regiões para tornar a 

existência de um PCT viável.  

Fonte: Elaboração própria com base em dados Tecparques, 2007 
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Assim sendo, é visível um certo desequilíbrio territorial da rede de PCT portuguesa em 

prol das áreas metropolitanas, com especial destaque para a AML, região na qual, 

como vimos, se concentram metade dos PCT portugueses e na qual as próprias 

características do seu tecido socioeconómico incentivam a que tal aconteça, 

proporcionando condições de mercado favoráveis à proliferação deste tipo de 

projectos.  

 

3.2.3. Parques de Ciência e Tecnologia em Portugal - uma análise comparativa  

A análise individual de cada um dos PCT portugueses permitiu-nos reunir uma série 

de determinadas características que, quando confrontadas, configuram uma visão 

global do fenómeno no nosso país.  

Uma das características que ressalta com maior incidência da análise efectuada é a 

juventude dos PCT portugueses, contando com apenas quinze anos de maturação. 

Para além da juventude, os PCT portugueses caracterizam-se igualmente pela sua 

reduzida dimensão, quer em termos de área ocupada, do número de pessoas ao 

serviço ou do número de empresas instaladas.  

De facto, à excepção do Taguspark que detém uma área total de cerca de 200 

hectares, nenhum outro PCT português se aproxima deste valor, situando-se a 

dimensão média nos 34 hectares. No extremo oposto ao Taguspark encontramos 

projectos como o Parque Tecnológico da Mutela, o Tecmaia ou o Madan Parque que 

não excedem os 5 hectares de área ocupada.  

Fig. 33- PCT portugueses por número de empresas instaladas 

Quanto ao número de empresas 

instaladas (fig. 33), e a exemplo 

do que observámos quando 

analisámos as principais 

características dos PCT 

europeus, os PCT portugueses 

revelam-se de reduzida 

dimensão, sendo que 50% destes 

concentram apenas entre dez e 

vinte empresas. São disso exemplo o Parkurbis, Tecnopólo da Mutela ou o Madan 

Parque, infra-estruturas que não apresentam condições físicas e estruturais para 

albergar um largo número de empresas e que, tanto no caso do Parkurbis como do 

Madan Parque, assumem especial importância enquanto instalações virtuais para 
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empresas incubadas geradas nas universidades com as quais estabelecem relações 

de complementariedade. 

No pólo oposto situam-se 25% dos PCT portugueses, ou seja, projectos que 

concentram mais de cem empresas instaladas fisicamente e que correspondem ao 

Lispolis e ao Taguspark. Bastante diferentes em termos de organização espacial, o 

Lispolis funciona como uma infra-estrutura essencialmente imobiliária na qual arrenda 

pequenos espaços para a criação de micro empresas, podendo esse espaço não 

passar de uma simples secretária ou mesmo de apenas um endereço postal.  

Já no caso do Taguspark, incluem-se empresas de maior dimensão em consonância 

com micro e pequenas empresas, ocupando espaços mais amplos e assumindo uma 

função para além da meramente imobiliária.  

Quanto às áreas científico-tecnológicas pelas quais se distribuem as empresas 

instaladas nos PCT portugueses, é na heterogeneidade que estas acentam. De facto, 

as empresas ligadas às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) são aquelas 

que marcam uma presença mais vincada e transversal nos PCT portugueses, embora 

áreas como o Ambiente, a Consultoria ou a Biotecnologia marquem uma presença 

visível. De destacar que apenas o Biocant Park assume uma lógica claramente 

vocacionada para a área da Biotecnologia, sendo que os restantes PCT nacionais 

apostam na diversidade.  

Fig. 34- PCT portugueses quanto ao nº de pessoas ao serviço 

No que diz respeito ao número 

de pessoas ao serviço nos PCT 

portugueses (fig.34), torna-se 

novamente evidente a sua 

reduzida dimensão, assim como 

um certo desequilíbrio verificado 

entre os vários projectos. De 

facto, 50% dos PCT portugueses 

empregam entre 100 a 500 

pessoas, nomeadamente o Parque 

Tecnológico da Mutela (131 pessoas ao serviço), o Tecmaia (300 pessoas ao serviço) 

e o Madan Parque (180 pessoas ao serviço). Um facto curioso a reter relaciona-se 

com o elevado número de pessoas ao serviço que o Parque Tecnológico da Mutela e 

o Madan Parque apresentam quando comparado com o reduzido número de 

empresas que estão instaladas no seu espaço, o que faz adivinhar a presença de 

pequenas e médias empresas em prol das micro empresas que dominam a estrutura 
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de, por exemplo, o Parkurbis, sendo este o único PCT português com menos de 

cinquenta pessoas ao serviço.  

Num universo totalmente contrário ao dos restantes PCT portugueses, o Taguspark 

apresenta cerca de 6500 pessoas ao serviço que se distribuem pelas suas 168 

empresas instaladas. Desse tecido empresarial fazem parte desde micro empresas 

com menos de cinco empregados, até grandes empresas com mais de 250 

empregados como é o caso da Microsoft ou da PT.  

O Taguspark representa, quer em termos da área ocupada, quer do número de 

empresas instaladas, quer do número de pessoas ao serviço características únicas na 

rede de PCT portuguesa, o que o assume como o mais importante e bem sucedido 

projecto do género em Portugal e aquele que apresenta potencialidades reais em 

termos de internacionalização.  

Aplicando a rede de PCT portuguesa às três fases de desenvolvimento definidas por 

Goldstein e Luger (1991), torna-se igualmente evidente o estádio de desenvolvimento 

alcançado pelo Taguspark face aos restantes PCT portugueses. 

De facto, o Taguspark é o projecto que mais esclarecedoramente se enquadra na 

terceira fase de desenvolvimento, a fase de maturação. Recorrendo à análise 

realizada ao Taguspark no âmbito deste trabalho, é correcto afirmar que estamos 

perante um projecto que apresenta uma taxa de ocupação em termos de 

estabelecimentos instalados capaz de garantir a sustentabilidade do parque e gerar 

efeitos multiplicadores para fora deste. A progressiva privatização do Taguspark é uma 

prova irrefutável disso mesmo, demonstrando a capacidade do projecto em gerar 

receitas próprias.  

Para além da auto sustentabilidade alcançada, é visível no Taguspark o efeito de 

parque gerado na sua envolvente, influenciando positivamente o crescimento da 

estrutura económica regional. Esse efeito de parque manifesta-se ainda ao nível  do 

próprio ordenamento e planeamento territorial e no que diz respeito à criação e 

consolidação de novas áreas residenciais e produtivas e de uma mais eficaz e 

sustentável rede de acessibilidades, sendo esta uma das principais carências 

apontadas ao Taguspark durante os seus primeiros anos de existência. 

No que diz respeito aos restantes PCT portugueses, constatamos que a generalidade 

dos projectos encontra-se na fase de consolidação, exceptuando o Madeira Tecnopólo 

que, quer pela sua localização muito específica, quer pelos onze anos que o separam 

da data da sua entrada em funcionamento, pode considerar-se que já alcançou a fase 

de maturação, embora a uma escala obviamente distinta da do Taguspark. 
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Projectos como o Madan Parque, o Lispolis ou o Parque Tecnológico da Mutela, 

apesar de já contarem com mais de uma década de existência, ainda não alcançaram 

a fase de maturação. No caso do Madan Parque, este ainda não alcançou uma taxa 

de ocupação que garanta a sua sustentabilidade, encontrando-se actualmente numa 

fase de expansão para novas áreas e de atracção de empresas ocupantes e geração 

de rendimentos. Resultante disso mesmo, o efeito de parque ainda não é visível na 

estrutura económica regional, continuando a ser um projecto muito vocacionado para a 

interacção com o meio universitário. 

Quanto ao Lispolis, apesar de ter sido o primeiro PCT português a entrar em 

funcionamento e de possuir um número significativo de empresas instaladas, não se 

pode considerar na fase de maturação pelo facto de não se reconhecer os efeitos 

multiplicadores gerados pelo projecto e por não ser visível o já referido efeito de 

parque, pese embora o facto de este ser um PCT localizado praticamente no centro da 

cidade de Lisboa, uma área na qual a manifestação desse efeito torna-se uma meta 

muito mais complicada de alcançar comparativamente a um PCT localizado numa 

área mais periférica. 

O Parque Tecnológico da Mutela enfrenta um problema semelhante, apresentando 

uma estrutura empresarial razoavelmente consolidada mas não parece afirmar-se 

como uma infra-estrutura de inequívoca importância no desenvolvimento económico 

regional.  

Os três projectos mais recentemente criados – Tecmaia, Parkurbis e Biocant – 

encontram-se já na fase de consolidação, embora numa fase inicial da mesma. No 

entanto, são projectos que apresentam fortes probabilidades de passarem à fase de 

maturação mesmo antes de outros parques mais antigos, sendo o melhor exemplo o 

Parque Tecnológico da Mutela. Tal facto deve-se às localizações muito específicas de 

cada um dos projectos.  

É previsível que a curto prazo os efeitos do Tecmaia se comecem a repercutir com 

mais intensidade na sua envolvente, sendo que este encontra-se em plena fase de 

atracção e consolidação do seu tecido empresarial. O mesmo sente-se em relação ao 

Parkurbis, projecto que apresenta ainda a mais valia de estabelecer relações de 

proximidade com o ensino superior e entidades de desenvolvimento regional da região 

da Beira Interior. Dos três, o Biocant é o projecto mais recente – conta com apenas 

dois anos de funcionamento -  no entanto pode-se afirmar que este já ultrapassou a 

fase de incubação e é actualmente um projecto dinâmico, apostado em atrair novas 

empresas e centros de investigação e com uma lógica de especialização única no 

contexto dos PCT nacionais.  
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Em fase de incubação mais avançada encontram-se projectos como o Tejovalley, o 

Algarve STP ou o Tecnopólo de Coimbra. Estes passaram já pela fase de concepção 

dos projectos, constituição legal, atracção de fundos e investidores, encontrando-se 

actualmente em diferentes estádios da fase de infra-estruturação básica e construção 

de edifícios de uso colectivo.  

A análise global da rede de PCT portuguesa e a sua posterior adaptação às três fases 

de desenvolvimento definidas por Goldstein e Luger (1991) vistas atrás, permite-nos 

evidenciar a juventude dessa mesma rede e colocar Portugal num patamar de 

desenvolvimento abaixo da maioria dos seus parceiros europeus no que diz respeito à 

aposta em PCT enquanto instrumentos de desenvolvimento económico e territorial. No 

entanto, considerando a reduzida dimensão do nosso país, as dificuldades sócio-

económicas que se lhe impõem e o tardio arranque dos primeiros PCT, podemos 

afirmar com alguma segurança que existem condições para um desenvolvimento 

continuado e para uma crescente importância dos PCT nas estruturas económicas 

regionais.  

 

Tabela 3 – Estádio de desenvolvimento dos PCT portugueses existentes e planeados 
segundo as fases definidas por Goldstein e Luger (1991) 

 

 Incubação Consolidação Maturação 

PTM/A - Mutela    

Lispolis    

Parkurbis    

Madeira Tecnopólo    

Madan Parque    

TecMaia    

Taguspark    

Biocant Park    

TejoValley    

Algarve STP    

Tecnopólo de Coimbra    

PCT do Porto    

Fonte: Elaboração própria com base em dados de Tecparques (2007) e segundo a classificação de Goldstein e Luger 

(1991) 

 

3.3. Alguns números sobre o sector tecnológico em Portugal e a sua 

relação com os Parques de Ciência e Tecnologia: evolução e padrão 

geográfico  

 

A visível metropolização do fenómeno PCT atrás mencionada, assim como a notória 

tendência de crescimento evidenciada pela rede de PCT portuguesa, encontram 
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concordância com a evolução de determinados indicadores relacionados com o sector 

tecnológico e que demonstram o grau de desenvolvimento alcançado pelo país nesse 

domínio, assim como sugerem a importância que os PCT poderão representar para a 

evolução positiva dos mesmos.  

Nesse sentido, torna-se pertinente apresentar ao longo do presente ponto a realidade 

nacional referente a determinados indicadores relacionados com o desenvolvimento 

tecnológico e científico, bem como o seu padrão geográfico. Torna-se igualmente 

importante analisar a importância que a principal região do país no que ao 

desenvolvimento económico, social, científico e tecnológico diz respeito, a Região de 

Lisboa e Vale do Tejo (RLVT), em particular a sub-região da Área Metropolitana de 

Lisboa (AML), assume na concentração de actividades de base tecnológica e sua 

relação com o facto de ser igualmente nessa região que se concentram mais de 50% 

dos PCT portugueses.  

Tendo em conta a análise de um conjunto de indicadores no domínio da inovação 

disponibilizados pelo Observatório para a Ciência e Tecnologia (fig.35), é possível 

detectar evidentes assimetrias regionais, evidenciando-se em todos os casos o peso 

da RLVT (na qual se insere a AML) com desvios positivos muito acentuados face aos 

valores de referência do país que decorrem dos níveis de qualificação dos recursos 

humanos e do perfil de especialização económica, beneficiando ainda da 

concentração de investimento público em I&D nessa região.  
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Fig. 35 – Indicadores de Inovação em Portugal, por NUT II, 2001 
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Pode portanto afirmar-se que a Região de Lisboa e Vale do Tejo é o pólo de comando 

do sistema nacional de inovação, registando um maior número de alunos no ensino 

superior (cerca de 40% do total nacional), e reunindo diversas infra-estruturas 

tecnológicas e de I&D, entre as quais o Taguspark que assume inegável importância.  

De facto, se estabelecermos uma análise ao desempenho regional em termos de 

inovação em Portugal facilmente constatamos que, mesmo apesar de todas as regiões 

portuguesas apresentarem níveis de inovação modestos quando inseridas no quadro 

europeu, é possível detectar dinâmicas de inovação muito diferenciadas entre essas 
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mesmas regiões, destacando-se contudo a RLVT e, nesta, a Área Metropolitana de 

Lisboa, cuja importância exige uma análise mais detalhada. 

Assim, no sentido de complementar a análise à escala da NUT II, considerou-se 

relevante apresentar um retrato do sistema de produção associado aos sectores onde 

existe maior incorporação tecnológica. Assim, metodologicamente, optou-se por 

escolher e analisar a distribuição dos estabelecimentos segundo os vários níveis de 

intensidade tecnológica, propostos pela classificação da OCDE/EUROSTAT (2005) 9. 

De referir que no presente trabalho essa classificação foi adaptada e, neste contexto, 

a CAE 45 - Construção Civil e Obras Públicas foi  integrada no sector secundário de 

baixa tecnologia.   

Considerando a referida classificação e recorrendo à informação (nº de 

estabelecimentos) disponibilizada pelo MTSS, em 2004, a Área Metropolitana de 

Lisboa10 concentrava 42% dos estabelecimentos afectos à Indústria de Alta Tecnologia 

(sendo que 1,5% dessa parcela está situada no Taguspark). Quanto aos Serviços 

Intensivos em Conhecimento e Alta Tecnologia, a Área Metropolitana de Lisboa 

concentra 40% do total nacional (tabela 4).  

                                                
9 A Classificação conjunta da OCDE/Eurostat, publicada por Eurostat (2005) e Eurostat (2006) para definir o sector 
tecnológico, estrutura-se da seguinte forma: 
1. Sector Secundário divide-se em: 

a) Indústria de Alta Tecnologia - inclui a NACE Rev. 1.1: 244; 30; 32; 33; 353; 
b) Indústria de Média-Alta Tecnologia - inclui a NACE Rev. 1.1: 24 (excepto 244); 29; 31; 34; 35 (excepto 353 

e 351); 
c) Indústria de Média-Baixa Tecnologia - inclui a NACE Rev. 1.1: 23; 25; 26; 27; 28; 351; 
d) Indústria de Baixa Tecnologia - inclui a NACE Rev. 1.1: 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 36; 37, 45;  

2. Sector Terciário divide-se em: 
a) Serviços Intensivos em Conhecimento e Alta Tecnologia - inclui a NACE Rev. 1.1: 64; 72; 73; 
b) Serviços Intensivos em Conhecimento - inclui a NACE Rev. 1.1: 61; 62; 65; 66; 67; 70; 71; 74; 80; 85; 92; 
c) Serviços Pouco Intensivos em Conhecimento - inclui a NACE Rev. 1.1: 50; 51; 52; 55; 60; 63; 75; 90; 91; 

93; 95; 99.  
No anexo 3, é apresentada uma tabela de equivalências entre os sectores da NACE e da CAE portuguesa, tabela que 
foi desenvolvida durante os trabalhos do Projecto eATLASUDOE (um projecto INTERREG III B), nomeadamente no 
estudo desenvolvido por MARQUES DA COSTA e AGOSTINHO (2006), disponível em 
http://www.fl.ul.pt/dep_geo/eATLASUDOE/Documento5.pdf. Na presente dissertação adaptou-se a classificação usada 
no referido estudo, incluindo-se os sectores da Construção Civil e Obras Públicas no sector secundário de Baixa 
tecnologia, o que correspondeu a acrescentar as seguintes CAE 45; 
10 Foram considerados os seguintes concelhos como pertencentes à AML: 
AML Norte – Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Odivelas, Oeiras, Sintra, Vila Franca de Xira; 
AML Sul – Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal;  
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Tabela 4 – Peso da AML no contexto nacional quanto ao nº de estabelecimentos 

intensivos em tecnologia, segundo o nível de intensidade tecnológica e o sector de 

actividade, 2004 (%) 

AML Portugal 

 Sector de 
Actividade Níveis de intensidade tecnológica Nº Nº 

Peso dos 
estabelecimentos 
da AML no País 

% 

Alta Tecnologia 337 802 42,0 

Média Alta Tecnologia 1189 4517 26,3 

Média Baixa Tecnologia 2376 12679 18,7 
Secundário 

Baixa Tecnologia 14734 79505 18,5 

Sub-Total 18635 97503 19,1 

Serviços Intensivos em Conhecimento e Alta 
Tecnologia 1593 3982 40,0 

Serviços Intensivos em Conhecimento 22486 64800 34,7 Terciário 

Serviços Pouco Intensivos em Conhecimento 52518 182792 28,7 

Sub-Total 76597 251574 30,4 

Total Sector Secundário e Terciário 95233 349077 27,3 

Total Estabelecimentos I+II+III 96257 362898 26,5 

Fonte: elaborado a partir da informação desagregada do MTSS (2004), aplicando a classificação conjunta da 

OCDE/Eurostat (2005/2006)  

 

Estes valores, para além de evidenciarem inequivocamente a importância que a AML 

assume ao nível da atracção e concentração de actividades económicas intensivas em 

conhecimento e alta tecnologia e todas as externalidades que tais actividades 

arrastam, evidenciam igualmente uma tendência de crescimento positiva, sublinhando 

a importância que tais actividades têm vindo a assumir na economia portuguesa.  

De facto, se analisarmos os dados referentes a 2001 no que diz respeito ao número de 

estabelecimentos por nível de intensidade tecnológica e sector de actividade e os 

confrontarmos com os valores que já analisámos para 2004, observamos uma taxa de 

variação positiva entre os dois períodos considerados quanto ao número de 

estabelecimentos existentes (tabela 5). A título de exemplo, os estabelecimentos 

afectos à indústria de alta tecnologia na AML conheceram um crescimento de 22,2% 

entre 2001 e 2004 e de 18,8% no país em igual período. Uma maior taxa de variação 

foi verificada ao nível dos serviços intensivos em conhecimento e alta tecnologia, 

nomeadamente de 22,6% para a AML e 37,5% para o país.  
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Tabela 5 – Estabelecimentos na AML e Portugal nos níveis de maior intensidade 

tecnológica, 2001-2004 (%) 

Taxa Variação 

AML Portugal 
AML / 

Portugal 2001-2004 

 2001 2004 2001 2004 2001 2004 AML Portugal 

 Sector de 
Actividade 

Níveis de intensidade 
tecnológica Nº Nº Nº Nº % % % % 

Alta Tecnologia 275 337 675 802 40,7 42,0 22,2 18,8 
Secundário 

Média - Alta Tecnologia 1061 1189 4056 4517 26,2 26,3 12,1 11,4 

Serviços Intensivos em 
Conhecimento e Alta 

Tecnologia 
1299 1593 2897 3982 44,8 40,0 22,6 37,5 

Terciário 

Serviços Intensivos em 
Conhecimento 

19864 22486 55277 64800 35,9 34,7 13,2 17,2 

Fonte: elaborado a partir de informação desagregada do MTSS (2001 e 2004), aplicando a classificação conjunta da 

OCDE/Eurostat (2005, 2006) 

Estes valores demonstram uma forte tendência para a concentração metropolitana de 

empresas ligadas a actividades baseadas na alta tecnologia e conhecimento. Esse 

facto torna-se evidente através da análise às figuras 36 e 37 que representam o peso 

cada concelho da AML (e esta no seu conjunto) assume a nível nacional no que à 

concentração de actividades intensivas em conhecimento e alta tecnologia diz 

respeito.   

De facto, quanto maior a proximidade a Lisboa, maior é o nível de concentração de 

actividades ligadas à alta tecnologia e maior é o peso que esses concelhos assumem 

no contexto nacional. O concelho de Lisboa é visivelmente o que maior importância 

assume nesse contexto, embora seja de destacar os concelhos limítrofes deste 

situados na margem norte do rio Tejo, nomeadamente Cascais, Sintra, Loures, 

Amadora e aquele no qual se situa o Taguspark, o concelho de Oeiras.  

Em termos percentuais, o concelho de Lisboa concentra 14,3% dos estabelecimentos 

do sector secundário classificados como de alta tecnologia a nível nacional, um valor 

que evidencia uma clara superioridade face a concelhos como Oeiras, Sintra ou 

Loures que representam 3,1%, 4,7% e 3,6% respectivamente, ainda assim situados 

claramente acima da média nacional.  

O domínio do concelho de Lisboa observado através da análise à figura 36 face à 

concentração de actividades ligadas à indústria de alta tecnologia regista-se 

igualmente se analisarmos a sua importância na concentração de actividades ligadas 

a serviços intensivos em conhecimento e alta tecnologia, embora de uma forma ainda 

mais evidente.  
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Fig. 36 – Peso dos concelhos da AML face ao total nacional quanto ao número de 

estabelecimentos afectos ao sector secundário de alta tecnologia, 2004 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De facto, se analisarmos a figura 37 observamos que o concelho de Lisboa acolhe 

18,6% do total nacional desse tipo de actividades, sendo seguido de concelhos como 

Sintra (3,1%) ou Oeiras (5,3%), reafirmando neste último caso a importância que o 

Taguspark representa enquanto pólo de concentração de actividades baseadas em 

alta tecnologia no concelho de Oeiras.  

Fonte: elaborado a partir de informação desagregada do MTSS (2004), aplicando a classificação conjunta da 

OCDE/Eurostat (2005, 2006) 
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Fig. 37– Peso dos concelhos da AML face ao total nacional quanto ao número de 

estabelecimentos afectos ao sector terciário intensivo em conhecimento e alta 

tecnologia, 2004 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. A evidência de um “efeito de parque”– análise regional e nacional 

A importância dos concelhos da AML no contexto nacional no que diz respeito à 

concentração de actividades intensivas em conhecimento e alta tecnologia torna-se 

ainda mais evidente através das figuras 38 e 39 que estabelecem essa análise para 

todos os concelhos de Portugal Continental, permitindo, para alem de evidenciar as 

principais regiões portuguesas em termos de concentração de actividades de base 

tecnológica, avaliar se a presença de um PCT em determinado concelho contribui 

claramente para a importância crescente desse território na atracção e concentração 

das actividades atrás referidas.  

 

Fonte: elaborado a partir de informação desagregada do MTSS (2004), aplicando a classificação conjunta 
da OCDE/Eurostat (2005, 2006) 
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Fig. 38- Peso na estrutura económica concelhia das actividades ligadas ao sector 

secundário de alta tecnologia, Portugal 2004 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado a partir de informação desagregada do MTSS (2004), aplicando a classificação conjunta da 

OCDE/Eurostat (2005, 2006) 

Relativamente à figura 38, esta evidencia o peso que cada concelho assume em 

termos percentuais no que à concentração de actividades ligadas à indústria de alta 

tecnologia diz respeito. 
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Torna-se evidente uma clara bi-polarização entre a AML e a AMP, com especial 

destaque para a primeira, enquanto áreas de concentração de estabelecimentos 

ligados à indústria de alta tecnologia. Lisboa assume-se claramente como o concelho 

que concentra uma maior percentagem de estabelecimentos afectos à indústria de alta 

tecnologia (cerca de 14% do total nacional), sendo que Sintra, Cascais e Oeiras (todos 

localizados na margem norte da AML) apresentam valores igualmente significativos.  

Na AMP destacam-se concelhos como o Porto e Matosinhos como as principais áreas 

de concentração de indústria de alta tecnologia no norte do país. Poderá ainda 

evidenciar-se uma litoralização do mesmo fenómeno, assim como uma tendência para 

se concentrar em áreas urbanas de maior relevo, sendo que concelhos como o de 

Coimbra (4,23%), Braga (1,99%), Leiria (1,87%) ou Aveiro (1,74%) assumem valores 

de algum relevo. 

De realçar ainda que os concelhos da Maia e de Almada, nos quais se encontram 

instalados o Tecmaia no primeiro caso e o Madan Parque e Parque Tecnológico da 

Mutela no segundo, encontram-se entre os vinte concelhos país nos quais a industria 

de alta tecnologia assume maior importância, com 1,49% e 1,37% respectivamente, 

facto que poderá indiciar um efeito directo dos PCT na atracção de actividades 

tecnologicamente avançadas.  

No entanto, se olharmos para os valores apresentados para o mesmo indicador por 

concelhos nos quais se situam PCT mas que se encontram mais afastados das 

principais áreas metropolitanas do país, nomeadamente Cantanhede e Covilhã, 

constatamos que o peso da indústria de alta tecnologia torna-se praticamente 

negligenciável, rondando os 0,12%. Tomando apenas como exemplo o caso do 

Parkurbis (Covilhã) por já se encontrar em funcionamento no ano a que os dados que 

serviram de base a esta análise se referem (2006), podemos afirmar que não se 

observa uma relação entre a presença do parque no concelho e a atracção de 

actividades ligadas à indústria de alta tecnologia. Tendo em conta a juventude do 

projecto, poderá argumentar-se ser ainda precoce avaliar o efeito que este terá na 

estrutura económica do concelho e da região, no entanto forma-se a ideia de que em 

territórios afastados das principais áreas metropolitanas e economicamente dinâmicas, 

os PCT em fase de consolidação não se assumem, por si só, como um instrumento 

capaz de influenciar o desenvolvimento da região no que diz respeito à atracção de 

actividades ligadas à tecnologia e ao conhecimento científico.  
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Fig. 39- Peso na estrutura económica concelhia das actividades ligadas ao sector 

terciário intensivo em conhecimento e alta tecnologia, Portugal 2004 (%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado a partir de informação desagregada do MTSS (2004), aplicando a classificação conjunta da 

OCDE/Eurostat (2005, 2006) 

Quanto à figura 39, que representa a importância que cada concelho assume no 

contexto nacional em termos percentuais no que à concentração de estabelecimentos 

ligados aos serviços intensivos em conhecimento e alta tecnologia diz respeito, 

encontramos um panorama em tudo idêntico ao verificado para a industria de alta 
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tecnologia. Uma bipolarização entre AML e AMP, novamente com destaque para a 

primeira, e uma litoralização e metropolização do fenómeno são as principais 

características a retirar da análise a esta figura. A exemplo do observado 

relativamente à indústria de alta tecnologia, são concelhos como Lisboa (18,6%), Porto 

(5,5%), Oeiras (5,3%), Sintra (3,1%) ou Coimbra (2,9%) que assumem um maior 

relevo na concentração de serviços intensivos em conhecimento e alta tecnologia, 

sendo que a Maia, concelho no qual se situa o Tecmaia, apresenta novamente um 

valor de algum destaque (1,5%) podendo evidenciar um papel activo no parque nesse 

indicador.  

De facto, se utilizarmos os dados representados nas figuras atrás analisadas para 

percebermos se existe um visível “efeito de parque” nos concelhos que dispõem deste 

tipo de infra-estruturas, podemos chegar a conclusões interessantes.  

Essa relação já se tornou evidente no caso do concelho de Oeiras, sendo que o seu 

dinamismo depende em parte do sucesso do Taguspark, embora aqui se estabeleça 

uma relação de complementariedade, ou seja, o Taguspark ajuda a dinamizar o 

concelho de Oeiras, da mesma forma que o concelho de Oeiras reunia condições que 

ajudaram a dinamizar o Taguspark e que o atraíram até ao seu território.  

Nos casos do Tecmaia (Maia), Madan Parque e Parque Tecnológico da Mutela 

(Almada) parece igualmente assistir-se a uma relação entre a existência de um PCT e 

os valores alcançados em termos de concentração de actividades de base 

tecnológica. 

No entanto, se nos afastarmos das principais áreas metropolitanas e economicamente 

mais dinâmicas, constatamos que os PCT não assumem o papel de elemento 

aglutinador de actividades intensivas em conhecimento e alta tecnologia que deles se 

esperaria. Deve obviamente considerar-se, por um lado a juventude de projectos como 

o Parkurbis (Covilhã) ou o Biocant Park (Cantanhede) e por outro a reduzida dimensão 

destes quando comparados com os casos atrás mencionados e localizados em áreas 

metropolitanas. 

Em suma, mais do que a um “efeito de parque” na concentração de actividades 

ligadas à indústria e aos serviços intensivos em conhecimento e alta tecnologia, 

assiste-se a um “efeito de metropolização”, ou seja, a concentração deste tipo de 

actividades parece relacionar-se de uma forma mais clara com o facto de se tratar de 

uma região de cariz marcadamente urbano e inserida numa área metropolitana 

economicamente dinâmica, do que propriamente com o facto de nessa mesma região 

se localizar um PCT. Por outro lado, os PCT de maior dimensão e que apresentam 

sinais mais aparentes de sucesso tendem a localizar-se nessas áreas metropolitanas, 
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existindo aqui uma relação de complementariedade entre o dinamismo do PCT e o da 

região na qual se insere, podendo dai advir alguma indefinição quanto ao real 

contributo deste na atracção e consolidação de actividades de base tecnológica.   

 

3.4. Nota Conclusiva  

Ao longo do capítulo que aqui se encerra procurou-se estabelecer de uma forma tão 

objectiva quanto possível a análise da génese e evolução dos PCT em Portugal, 

fazendo-nos recuar às suas origens – que se confundem com as origens do próprio 

Sistema Científico e Tecnológico nacional – e atravessar diversos períodos de 

crescimento. Uma vez consolidada essa análise evolutiva, procedeu-se à 

apresentação das principais características que definem a rede de PCT portuguesa, 

estabelecendo-se uma análise, primeiro individual, e depois de conjunto, para os 

diversos PCT existentes e planeados em Portugal. Seguidamente apresentam-se as 

principais conclusões retiradas dessa análise:  

� Os PCT surgiram em Portugal como um instrumento físico de uma política de 

inovação tardia que visava revolucionar a imagem económica e empresarial 

portuguesa e aproximá-la da maioria dos países europeus, entretanto noutros 

estádios de desenvolvimento. Portugal nunca conseguiu recuperar totalmente 

esse desfasamento temporal, sendo que a excessiva duração do Estado Novo 

e a tardia adesão à CEE (em 1986) encontram-se a encabeçar as principais 

causas que justificam o atraso no desenvolvimento do sistema científico e 

tecnológico português;  

� A adesão à CEE veio proporcionar a Portugal o acesso a novas fontes de 

financiamento e a ajudas comunitárias, multiplicando a capacidade de 

investimento em ciência e tecnologia e permitindo-lhe a inserção plena numa 

cultura europeia, bem consciente da necessidade económica da inovação para 

o seu futuro. Desta forma foi dado o impulso que faltava ao país no sentido de 

criar e/ou reforçar um conjunto de estruturas e infra-estruturas com o objectivo 

estratégico de construir um SCTN e um SNI capazes de suportar a 

modernização da sua base produtiva;  

� A evolução temporal dos PCT em Portugal pode ser compartimentada em 

quatro períodos distintos que se prolongam até à actualidade, nomeadamente: 

Fase anterior a 1986, representando as origens do sistema científico e 

tecnológico português que viria a delinear medidas para a criação de PCT; de 

1986 a 1994, sendo a fase inicial da política de PCT em Portugal que conheceu 

um importante impulso em 1986 com a adesão à CEE e na qual se delinearam 
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os principais planos de implementação de PCT a nível nacional; de 1995 a 

2001, representando a fase de desenvolvimento ao longo da qual a rede de 

PCT portuguesa conheceu um desenvolvimento mais notório, impulsionado 

pela entrada em funcionamento do Taguspark; pós 2002, representando a fase 

de expansão na qual se assiste à consolidação dos PCT existentes – 

especialmente em áreas metropolitanas – enquanto novos projectos começam 

a emergir disseminados pelo território nacional;  

� O interesse estatal em promover e apoiar a criação de PCT não só se 

manteve, como foi adquirindo cada vez mais importância na agenda política 

dedicada à inovação. Tal facto torna-se evidente se tivermos em conta que a 

estrutura de programas de financiamento para infra-estruturas na área da 

inovação mantém-se presente no PDR 2000-2006 e no QREN 2007-2013; 

� Ao nível regional, o Taguspark insere-se na Área Metropolitana de Lisboa, a 

área do país com uma dinâmica sócio económica mais marcante, à qual se 

associa um domínio ao nível do dinamismo tecnológico e da concentração de 

actividades inovadoras. A AML assume um peso inquestionável no contexto 

nacional ao nível da concentração de estabelecimentos afectos à Indústria de 

Alta Tecnologia e aos Serviços Intensivos em Conhecimento e Alta Tecnologia;  

� Analisando um conjunto de indicadores no domínio da inovação e 

comparativamente às restantes regiões do país, é possível detectar evidentes 

assimetrias regionais, evidenciando-se em todos os casos o peso da RLVT (na 

qual se insere a AML) com desvios positivos muito acentuados face aos 

valores de referência do país. Este evidente domínio decorre dos níveis de 

qualificação dos recursos humanos e do perfil de especialização económica, 

beneficiando ainda da concentração de investimento público em I&D nessa 

região;  

� As actividades ligadas à alta tecnologia assumem uma maior concentração ao 

nível concelhio quanto maior for a proximidade a Lisboa e, em menor escala, 

ao Porto. Evidencia-se uma clara bi-polarização entre a AML e a AMP, com 

especial destaque para a primeira, enquanto áreas de concentração de 

estabelecimentos ligados à indústria de alta tecnologia. É nestas áreas que se 

concentram os principais PCT portugueses (em especial na AML) podendo daí 

ressaltar uma associação entre a presença dessas infra-estruturas e os níveis 

elevados de concentração de actividades de base tecnológica. Verifica-se uma 

metropolização do fenómenro PCT em Portugal;  
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� Essa metropolização resulta da vontade política inicial de pretender instalar  

PCT nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, sendo o Taguspark a 

materialização disso mesmo no caso da AML;  

� Existe uma clara propensão para a metropolização por parte dos PCT 

portugueses, sendo que a AML concentra 50% dos projectos existentes. Esta 

trata-se da região do país na qual as características do seu tecido 

socioeconómico mais incentivam à instalação de PCT, encontrando aí 

condições de mercado favoráveis à sua proliferação;  

� Denota-se nos últimos anos uma tendência para a descentralização territorial 

deste dos PCT, embora continue a não se verificar qualquer projecto planeado 

para áreas mais deprimidas como o Alentejo ou Trás-os-Montes, podendo 

evidenciar a falta de condições sócio-económicas destas regiões para tornar a 

existência de um PCT viável;  

� Pode afirmar-se que a difusão e dispersão dos PCT pelo território é marcada 

por uma inicial polarização metropolitana e caminha para uma progressiva 

dispersão territorial, embora longe da equidade regional;   

� Os PCT portugueses caracterizam-se pela sua juventude, pela sua reduzida 

dimensão, quer em termos de área ocupada, do número de pessoas ao serviço 

ou do número de empresas instaladas e pela heterogeneidade que áreas 

científico-tecnológicas neles presentes;  

� O Taguspark é o único PCT português que alcançou inequivocamente a 

maturação, sendo que a generalidade dos projectos encontra-se na fase de 

consolidação;  

� A rede de PCT caracteriza-se pela sua juventude, sendo que Portugal insere-

se num patamar de desenvolvimento abaixo da maioria dos seus parceiros 

europeus no que diz respeito à aposta em PCT enquanto instrumentos de 

desenvolvimento económico e territorial. No entanto, considerando a reduzida 

dimensão do nosso país, as dificuldades sócio-económicas que se lhe impõem 

e o tardio arranque dos primeiros PCT, vislumbram-se condições para um 

desenvolvimento continuado e para uma crescente importância dos PCT nas 

estruturas económicas regionais. 
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4. Os Parques de Ciência e Tecnologia enquanto elementos catalisadores 

da inovação empresarial aliada ao desenvolvimento regional e local – o 

caso do Taguspark 

Após toda a análise efectuada até este ponto, com especial realce para aquela 

direccionada à génese, evolução e características da rede de PCT portuguesa, 

afigura-se como um passo lógico e essencial na prossecução do presente estudo a 

concentração num caso de estudo específico, isto na impossibilidade de estudar de 

uma forma tão pormenorizada quanto a desejável o impacto de cada PCT português 

na estrutura económica e territorial regional.  

Sendo assim, e tendo em conta a importância que este assume quer em termos 

históricos, qualitativos ou quantitativos no percurso e realidade dos PCT portugueses, 

a escolha para caso de estudo recaiu sobre o Taguspark. Como vimos atrás, este 

representa um projecto de contornos singulares em Portugal em termos de capacidade 

de atracção de investimento e externalização de importantes vantagens ao nível 

económico e territorial.  

De facto, segundo Ferrão e Feio (2001: 102), o Taguspark “ é um exemplo de uma 

nova geração de políticas industriais que, visando o fortalecimento da débil base 

tecnológica da indústria portuguesa, promoveu a instalação de importantes infra-

estruturas tecnológicas em várias regiões do país”, entre as quais se contam diversos 

PCT.  

De todos esses PCT entretanto criados e actualmente em funcionamento, o Taguspark 

é, sem dúvida, aquele que alcançou uma fase de maturação mais evidente, sendo 

aquele que, na nossa opinião, poderá fornecer informações e indicadores mais válidos 

e completos para darmos cumprimento aos objectivos que esta investigação pretende 

concretizar.  

Nesse sentido, pretende-se neste capítulo apresentar as principais características do 

Taguspark, estabelecendo-se para tal um enquadramento territorial do mesmo, assim 

como analisar todo o processo que conduziu à sua génese e materialização. Pretende-

se ainda avaliar o peso e o papel do Taguspark no tecido empresarial local, regional e 

nacional, assim como proceder à reflexão sobre a sua importância nos processos de 

desenvolvimento regional e local.  

 



Os Parques de Ciência e Tecnologia enquanto instrumentos de Desenvolvimento Regional e Local: 

 O Caso do Taguspark 

 

Os Parques de Ciência e Tecnologia enquanto elementos catalisadores da inovação            138 

empresarial aliada ao desenvolvimento regional e local – o caso do Taguspark  

 

4.1. Uma localização privilegiada e estratégica – o concelho de Oeiras 

O Taguspark localiza-se no concelho de Oeiras (fig.40), na confluência com os 

concelhos de Cascais e Sintra. Integrado na margem norte da Área Metropolitana de 

Lisboa (AML), nomeadamente na NUTIII Grande Lisboa, o concelho de Oeiras 

compreende uma área de 45,7 km2, um dos mais pequenos da AML. A norte e a 

poente tem como limite os concelhos de Sintra e Cascais e a nascente os concelhos 

de Lisboa e Amadora, sendo constituído por dez freguesias, nomeadamente: Algés, 

Barcarena, Carnaxide, Caxias, Cruz Quebrada/Dafundo, Linda-a-Velha, Oeiras e São 

Julião da Barra, Paço de Arcos, Porto Salvo e Queijas.  

Dotado de boas acessibilidades rodoviárias e ferroviárias, o concelho de Oeiras ocupa 

uma posição estratégica no contexto da AML, distando a cerca de uma dezena de 

quilómetros do centro de Lisboa e, consequentemente, dotado de acessibilidades 

privilegiadas para o norte e sul do país e para o aeroporto internacional de Lisboa.  

Fig. 40– Localização do concelho de Oeiras no contexto da AML e nacional 

Fonte: elaboração própria 

É neste contexto geográfico que se situa o Taguspark, elegendo para a sua 

localização um território dinâmico e em franco crescimento económico e social. Para 

além da sua posição estratégica em termos de acessibilidades (hoje melhor do que 

nos primeiros anos do projecto nos quais as acessibilidades eram apontadas 
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recorrentemente como um factor negativo e de inibição ao investimento), o Taguspark 

enquadra-se ainda num concelho que apresenta características particulares no 

contexto da AML ao nível de indicadores demográficos, sociais e económicos, os 

quais constituíram uma fonte de atracção para a localização do Taguspark no 

concelho de Oeiras.   

 

4.1.1. Um evidente dinamismo demográfico 

O concelho de Oeiras contava, segundo os Censos 2001, com 162 128 habitantes, 

tendo registado um importante acréscimo de 7,1% relativamente ao Recenseamento 

anterior datado de 1991. Este ritmo de crescimento encontra-se acima da média 

nacional e da própria Área Metropolitana de Lisboa (AML), cujo crescimento registado 

entre 1991 e 2001 foi na ordem dos 5,6%, sendo apenas suplantado pela margem sul 

da AML (correspondente à NUT III Península de Setúbal) que apresenta um acréscimo 

populacional na ordem dos 11,6%, mercê da esmagadora pressão urbana que 

conheceu como área de expansão da Grande Lisboa. 

Correspondente a cerca de 6,1% da população total da AML, Oeiras é um dos 

concelhos menos populosos do conjunto de dezoito que a compõem. Contudo, tendo 

em conta a reduzida dimensão do concelho de Oeiras em termos de área, regista uma 

densidade populacional elevada (3543,8 hab./km2), um dos valores mais elevados no 

contexto da AML.  

Integrado numa área metropolitana de forte dinamismo económico e social, Oeiras 

apresenta uma taxa de natalidade de 11,6 por 1000 habitantes, valor acima da média 

nacional que se cifra nos 10,9 por 1000 habitantes, registando-se situação idêntica ao 

nível da taxa de fecundidade.  

Situação oposta verifica-se quando analisada a taxa de mortalidade para a qual 

apresenta um valor de 8,7 por 1000 habitantes, abaixo dos 10,2 por 1000 habitantes a 

nível nacional. Este evidente dinamismo demográfico manifesta-se igualmente na taxa 

de envelhecimento que se estabelece nos 14,9%, abaixo dos 16,3% a nível nacional, 

embora seja um dos concelhos mais envelhecidos da NUT III Grande Lisboa, região 

na qual o concelho de Lisboa assume a liderança destacada nesse domínio. 
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Tabela 6– Alguns indicadores para o concelho de Oeiras, 2001 

  
Concelho 
de Oeiras 

Total 
AML 

AML 
Norte AML Sul 

Região 
Lisboa 
Vale do 

Tejo Portugal 

Área (km2) 45,7 2934,8 1375,9 1558,9   92151,8 

• % Área Oeiras/AML 1,6     

População residente (milhares) 162128 2661850 1947261 714589 3468901 10356117 

• % Pop. Oeiras/AML 6,1     

Variação Pop. 1991-2001 7,1 5,6 3,6 11,6 5,4 5,0 

Densidade Populacional (hab. Km2) 3543,8  906,9 1740,3 454,7 295,7 112,2 

Taxa de Natalidade  11,6  11,9 11,9 11,9 11,4 10,9 

Taxa de Fecundidade  46,1 46,3  48,1 45,5 45,6 43,2 

Taxa de Mortalidade  8,7  9,5 9,8 9,3 10,2 10,2 

Taxa de Actividade  (%) 62,5 61,3 61,6 60,6 59,9 57,4 

Taxa de Actividade Feminina (%) 58,3 55,6 56 54,6 53,5 49,4 

Taxa de Emprego (%) 58 56,7 57,3 55,1 55,5 53,4 

Taxa de Emprego Feminina (%) 54,1 50,9 51,6 48,7 48,8 45,1 

Taxa de Desemprego (%) 7,1 7,6 7,1 8,9 7,4 6,8 

Taxa de Desemprego Feminina (%) 7,3 7,3 7,8 10,8 8,8 8,7 
Taxa de Desemprego de Longa 
Duração (%) 2,0 1,2 1,1 1,4 1,8 1,7 

Activos por sector de actividade (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

• Primário 0,5 1,1 0,8 2,2 2,6 5,0 

• Secundário 17,7 24,1 22,5 28,6 26,5 35,1 

• Terciário 81,7 74,8 76,8 69,1 71 59,9 

    Fonte: Marques da Costa, E.; Agostinho, R. (2007): 11.  
 

4.1.2. Algumas características relativas ao emprego  

Sinal evidente do seu dinamismo, o concelho de Oeiras apresentava em 2001 uma 

das taxas de actividade mais elevadas (na ordem dos 62,5%) do conjunto de 

concelhos que formam a antiga NUT II de Lisboa e Vale do Tejo (com um valor 

estabelecido nos 59,9%) e um valor claramente superior à média nacional situada nos 

57,4%. Situação idêntica regista a taxa de actividade feminina, estabelecida nos 

58,3% para Oeiras, evidentemente superior aos 49,4% de média nacional e aos 53,5% 

ao nível da Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT). Ainda relativamente a estes 

indicadores, Oeiras apresenta-se com valores sempre ligeiramente superiores aos 

registados para a AML que, por sua vez, se apresenta como a área mais dinâmica do 

pais nestes domínios.  

Quanto à taxa de emprego, Oeiras assume um valor de 58%, claramente acima da 

média nacional estabelecida nos 53,4%. Situação idêntica regista-se se analisarmos 

os valores referentes à taxa de emprego feminina estabelecida para Oeiras quase 

10% acima da média nacional (54,1% para Oeiras contra 45,1% para o país). Este 

indicador é mais um sinal evidente do carácter urbano e metropolitano que Oeiras 
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assume, caracterizado por uma expressiva e evidente inclusão da mulher no mercado 

de trabalho.  

Apesar dos valores elevados ao nível das taxas de actividade e de emprego, o 

concelho de Oeiras apresenta uma taxa de desemprego de 7,1%, valor superior à 

média nacional cifrada nos 6,8% em 2001, mas abaixo do valor apresentado para a 

AML na ordem dos 7,6 % e RLVT estabelecida nos 7,4%. Relativamente à taxa de 

desemprego de longa duração, esta cifra-se na ordem dos 2% para o concelho de 

Oeiras, valor novamente superior à média nacional e regional. 

 

4.1.3. Estrutura produtiva e inovação tecnológica 

No que diz respeito à estrutura produtiva do concelho de Oeiras, e tendo em conta a 

repartição dos activos por sectores de actividade económica, destaca-se o elevado 

peso do sector dos serviços no emprego total (81,7%), assumindo-se este valor como 

um dos mais notórios sinais da realidade terciarizada e metropolitana que caracteriza 

este concelho e a sub-região na qual ele se insere.  

Comparando estes valores com a média nacional, Oeiras demarca-se claramente dos 

valores referentes ao país no que diz respeito ao peso do sector terciário, registando-

se a situação inversa no que diz respeito ao primário e ao secundário. Oeiras 

apresenta valores claramente abaixo da média nacional para estes dois sectores, 

sendo que um discurso idêntico se poderá aplicar à AML que assume um claro 

dinamismo económico baseado nos serviços, especialmente a sua margem norte 

(NUT III Grande Lisboa), na qual Oeiras se enquadra.  

Prova do dinamismo da AML-Norte ao nível de indicadores económicos e sociais está 

no seu PIB per capita de 21985,8 euros, o mais elevado do país, tendo este valor 

conhecido uma evolução acima da média nacional entre 1998 e 2003, anos tomados 

como referência. 

Inflectindo um pouco para um tema chave no estudo que aqui se apresenta, a 

inovação tecnológica aliada ao meio empresarial, podemos afirmar que o concelho de 

Oeiras é, no contexto nacional e regional, encarado como um território que 

tradicionalmente tem apostado neste domínio. De facto, e segundo Maltez (1998), foi 

no concelho de Oeiras que começaram por se instalar estruturas de investigação de 

importância nacional, tais como a Estação Agronómica Nacional e o Instituto 

Gulbenkian de Ciência. Posteriormente, instituições como o IBET- Instituto de Biologia 

Experimental e Tecnológica e o ITQB-Instituto de Tecnologia Química e Biológica 

instalaram-se na área da Estação Agronómica Nacional e o INA-Instituto Nacional de 
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Administração escolheu o  Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras, como localização 

privilegiada. 

Segundo dados do Ministério do Trabalho e da Segurança Social (MTSS) referentes a 

2004, Oeiras possuía 5367 estabelecimentos nos sectores Secundário e Terciário, 

contra os 96257 que se encontram na AML e os 362898 existentes no País, 

igualmente nos sectores Secundário e Terciário. Contudo, destes 5367, o número de 

estabelecimentos afectos a actividades intensivas em tecnologia e conhecimento 

localizados no concelho de Oeiras é bastante significativo.  

De facto, como se pode verificar pela análise da tabela 7, considerando os diferentes 

níveis de intensidade tecnológica propostos pela OCDE/Eurostat (2005) – ver anexo 

10- , 3,2 % das unidades de indústria intensiva em alta tecnologia do país encontram-

se instaladas no concelho de Oeiras, ao passo que a indústria de média e alta 

tecnologia tem aqui instaladas 1,4% do total dos estabelecimentos do país e 5,4% dos 

estabelecimentos da AML. Os números são ainda mais relevantes se atendermos ao 

número de estabelecimentos dos serviços intensivos em conhecimento e alta 

tecnologia, os quais concentram 5,3% do seu total nacional no concelho de Oeiras, 

valor que ascende a 7,8%, se lhe somarmos as unidades afectas a serviços intensivos 

em conhecimento. 

 

Tabela 7 – O concelho de Oeiras no contexto nacional e regional quanto à % de 

estabelecimentos de elevada intensidade tecnológica, 2004 

Oeiras/AML Oeiras/País 
Sector 

Nível de 
intensidade 
tecnológica 

Oeiras AML País 
% % 

Alta Tecnologia 26 337 802 7,7 3,2 
Média – Alta 
Tecnologia 

64 1189 4517 5,4 1,4 

Média - Baixa 
Tecnologia 55 2376 12679 2,3 0,4 

Baixa Tecnologia 705 14734 79505 4,8 0,8 

Secundário 

Sub – Total 849 18635 97503 4,6 0,9 
Serviços Intensivos 
em Conhecimento e 
Alta Tecnologia 

212 1593 3982 13,3 5,3 

Serviços Intensivos 
em Conhecimento 

1567 22486 64800 6,9 2,4 

Serviços Pouco 
Intensivos em 
Conhecimento 

2712 52518 182792 5,2 1,4 

Terciário 

Sub-Total 4491 76597 251574 5,8 1,7 
Total Sector Secundário e 
Terciário 5341 95233 349077 5,6 1,5 

Total I+II+III 5367 96257 362898 5,5 1,4 

Fonte: elaborado a partir de informação desagregada do MTSS (2004), aplicando a classificação conjunta da 

OCDE/Eurostat (2005, 2006) 
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Concentrando a nossa atenção especificamente na importância que Oeiras assume no 

contexto da AML enquanto concelho aglutinador de actividades ligadas à alta 

tecnologia e ao conhecimento, verifica-se através da figura 41 que é exactamente nos 

níveis mais elevados de intensidade tecnológica que essa representatividade é mais 

evidente, representando 7,7% de toda a indústria de alta tecnologia da AML e 13,3% 

dos serviços intensivos em conhecimento e alta tecnologia, confirmando a ideia de 

Oeiras enquanto um concelho apostado no desenvolvimento de actividades baseadas 

na tecnologia e conhecimento.  

 

Fig. 41- Peso do concelho de Oeiras face ao total da AML quanto ao número de 

estabelecimentos intensivos em tecnologia, segundo o nível de intensidade tecnológica 

e o sector de actividade, 2004 (%) 
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Fonte: elaborado a partir de informação desagregada do MTSS (2004), aplicando a classificação conjunta da 

OCDE/Eurostat (2005, 2006) 

 

As figuras 42 e 43 evidenciam igualmente o peso não só que o concelho de Oeiras 

assume no contexto da AML em termos de concentração de actividades intensivas em 

alta tecnologia, mas também o peso que cada concelho da AML assume nesse 

mesmo contexto.  

Sendo assim, e referindo-nos aos estabelecimentos ligados ao sector secundário de 

alta tecnologia (fig.42), evidencia-se uma dicotomia entre a margem norte e a margem 

sul da AML, sendo que a primeira apresenta uma maior concentração deste tipo de 

actividades. O concelho de Lisboa assume a maior preponderância ao nível da AML, 

concentrando 34,2% de todos os estabelecimentos da sub-região na qual se insere, 

sendo que os concelhos de Sinta, Cascais e Oeiras assumem igualmente algum peso, 
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apresentando, respectivamente, 11,3%, 9,5% e 7,4%. Realça-se o facto de Oeiras, 

concelho no qual está instalado o Taguspark, não se assumir claramente como um 

concelho aglutinador de actividades baseadas na indústria de alta tecnologia, 

revelando um maior peso na atracção de serviços intensivos em conhecimento e alta 

tecnologia e sugerindo uma maior importância do sector terciário na estrutura 

produtiva do Taguspark, facto que iremos comprovar mais à frente.  

 

Fig. 42- Peso por concelho face ao total da AML quanto ao número de estabelecimentos 

afectos ao sector secundário de alta tecnologia, 2004 (%) 

Fonte: elaborado a partir de informação desagregada do MTSS (2004), aplicando a classificação conjunta da 

OCDE/Eurostat (2005, 2006) 

 

No caso dos estabelecimentos de serviços intensivos em conhecimento e alta 

tecnologia (fig. 43), o cenário altera-se favoravelmente para o concelho de Oeiras, 

embora continue a ser Lisboa a assumir um claro domínio ao nível da AML na 

concentração desse tipo de actividades. De facto, Lisboa assume 46,5% do total de 

estabelecimentos de serviços intensivos em conhecimento e alta tecnologia de toda a 
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AML, sendo seguido pelo concelho de Oeiras que representa 13,3% do total, valor ao 

qual a localização do Taguspark no seu território não deverá ficar alheio.  

 

Fig. 43- Peso por concelho face ao total da AML quanto ao número de estabelecimentos 

afectos ao sector terciário intensivo em conhecimento e alta tecnologia, 2004 (%) 

Fonte: elaborado a partir de informação desagregada do MTSS (2004), aplicando a classificação conjunta da 

OCDE/Eurostat (2005, 2006) 

 

Essa ideia sai novamente reforçada se analisarmos o peso do número de 

estabelecimentos integrados em cada nível de intensidade tecnológica face ao número 

de estabelecimentos total para as três escalas de análise: Oeiras, AML e Portugal 

(tabela 8).  

De facto, verificamos que os sectores que têm elevada intensidade tecnológica 

assumem maior representatividade na estrutura sectorial de Oeiras do que na 

estrutura sectorial da AML e do país. Enquanto os serviços intensivos em 

conhecimento e alta tecnologia representam 4% do total de estabelecimentos de 
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Oeiras, na AML correspondem a 1,7%, e no Continente a 1,1%. A situação repete-se 

com os serviços intensivos em conhecimento, que em Oeiras representam 29,2% dos 

estabelecimentos, na AML representam 23,4% e no País atinge os 17,9%.  

 

Tabela 8-  Peso dos estabelecimentos segundo o nível de intensidade tecnológica e o 

sector de actividade face ao nº total de estabelecimentos, Oeiras, AML e Portugal, 2004 

Fonte: elaborado a partir de informação desagregada do MTSS (2004), aplicando a classificação conjunta da 

OCDE/Eurostat (2005, 2006) 

 

Um outro facto que ressalta da análise desta tabela relaciona-se com o peso 

negligenciável que Oeiras assume ao nível das actividades secundárias, não 

representando mais do que 15,8% do total de estabelecimentos do concelho. Apenas 

0,5% desses estabelecimentos são classificados como indústria de alta tecnologia, 

valor no entanto acima da média regional e nacional que não vão além dos 0,3 e 0,2%, 

respectivamente. Sendo assim, e de uma forma global, os valores apresentados nesta 

tabela reforçam a ideia de Oeiras como um concelho fortemente terciarizado e 

associado a sectores tecnologicamente mais avançados, situando-se normalmente 

acima da média nacional nesse âmbito.  

Inequivocamente ligada a este clima de inovação e tecnologia ao nível empresarial, 

também a população residente no concelho de Oeiras apresenta características que 

despertam, de facto, para um dinamismo acima da média no que diz respeito ao nível 

de qualificações (tabela 9). De facto, a uma população activa jovem aliam-se níveis de 

qualificações elevados, sendo que 26,3% da população do concelho de Oeiras detém 

o ensino superior, valor muito acima da média nacional (10,8%) e da própria média da 

AML (16,3%). No pólo oposto, o concelho de Oeiras apresenta valores de população 

Oeiras AML Portugal 
Sector Nível de intensidade tecnológica 

Nº 
% do 
Total Nº 

% do 
Total Nº 

% do 
Total 

Alta Tecnologia 26 0,5 337 0,3 802 0,2 

Média - Alta Tecnologia 64 1,2 1189 1,2 4517 1,2 

Média - Baixa Tecnologia 55 1,0 2376 2,5 12679 3,5 

Baixa Tecnologia 705 13,1 14734 15,3 79505 21,9 

Secundário 

Sub-Total 850 15,8 18636 19,4 97503 26,9 
Serviços Intensivos em Conhecimento e 
Alta Tecnologia 212 4,0 1593 1,7 3982 1,1 

Serviços Intensivos em Conhecimento 1567 29,2 22486 23,4 64800 17,9 
Serviços Pouco Intensivos em 
Conhecimento 2712 50,5 52518 54,6 182792 50,4 

Terciário 

Sub-Total 4491 83,7 76597 79,6 251574 69,3 

Total Estabelecimentos I+II+III 5367 100 96257 100 362898 100 
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detentora do ensino básico ou sem qualquer nível de ensino abaixo da média nacional 

e regional.   

Tabela 9- População residente segundo o nível de ensino atingido, 2001 (%) 

  
Nenhum 

Ensino 
Básico 

Ensino 
Secundário 

Ensino 
Médio 

Ensino 
superior Total 

Portugal 14,3 58,6 15,7 0,8 10,8 100 

RLVT 12,6 51,8 20 1,1 14,4 100 

AML 11,6 49,3 21,5 1,3 16,3 100 

Oeiras 9,4 40,5 21,7 2,2 26,3 100 

Fonte: INE, RGP, 2001 

Após esta breve análise de alguns dos principais indicadores que caracterizam o 

concelho de Oeiras é, portanto, evidente a importância e o peso que este assume num 

contexto nacional em termos de concentração de actividades intensivas em 

conhecimento e alta tecnologia, sendo que nos últimos anos, e segundo a ex-

presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Teresa Zambujo (in revista Metrópole nº3, 

2003), “o concelho de Oeiras conheceu um importante desenvolvimento ao nível das 

actividades baseadas no terciário superior e na inovação tecnológica, sendo 

actualmente estas as bases que sustentam a economia do concelho, permitindo-lhe 

alcançar um notável dinamismo que “o descolou da dependência sócio-geográfica de 

Lisboa”.  

Perante este cenário claramente positivo e favorável a actividades condizentes com a 

inovação tecnológica e o conhecimento científico, o concelho de Oeiras rapidamente 

se assumiu como uma excelente alternativa para a localização do Parque de Ciência e 

Tecnologia da área da Grande Lisboa que no final da década de 1980 passou a fazer 

parte da agenda política nacional. A decisão acabou por lhe ser favorável e em 1992 

inicia-se o processo de construção daquele que é hoje o mais importante e maior PCT 

português, o Taguspark.  

 

4.2. Taguspark: sua génese e materialização  

 

4.2.1. Os antecedentes do projecto: da preocupação institucional à formulação de 

uma política pública 

Para percebermos o processo que levou à criação do Taguspark, torna-se impreterível 

mencionar as iniciativas governamentais levadas a cabo ao longo das últimas três 

décadas dirigidas ao fomento de uma política de inovação que conduzisse Portugal 
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para a rota do desenvolvimento económico e científico alcançado pelos seus parceiros 

europeus.  

Decisivamente impulsionada pela adesão de Portugal à CEE em 1986, que como 

vimos atrás marcou o ponto de viragem do Sistema Científico e Tecnológico Nacional 

(SCTN), a política de inovação portuguesa assumia, finalmente, como um dos seus 

principais instrumentos a implementação de PCT no nosso país.  

Foi no Programa Económico de Desenvolvimento da Indústria Portuguesa (PEDIP), 

integrado no I Quadro Comunitário de Apoio (1989-1993), que se traçaram as 

primeiras medidas concretas para a criação de PCT em Portugal. De facto, como 

vimos, o PEDIP considerava prioritária a instalação de um PCT na Área Metropolitana 

de Lisboa e um segundo parque na Área Metropolitana do Porto, embora não 

descartasse a hipótese de se instalarem este tipo de infra-estruturas noutros pontos do 

país, desde que se reunissem as condições essenciais para tal. 

Os referidos PCT das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto foram, aliás, 

formalmente estabelecidos como prioridade nacional, como está expresso na 

Resolução do Conselho de Ministros nº 26/91 (Melo, 2001). 

Esta política teria continuidade com o Programa Estratégico de Dinamização e 

Modernização da Indústria Portuguesa (PEDIP II, DL. Nº 177/94, 27 de Junho), 

integrado no II Quadro Comunitário de Apoio (1994-1999), que visava completar a 

instalação das infra-estruturas dos PCT de Lisboa e Porto e criar bases para novos 

parques, assim como incentivar à instalação de unidades de investigação e infra-

estruturas tecnológicas nesses mesmos parques. 

É neste contexto que surge o Taguspark como um instrumento da política de inovação 

inerente ao Sistema Cientifico e Tecnológico Nacional (SCTN) e como a 

materialização de uma vontade governamental assumida e estruturada, liderada pelo 

então Ministério do Planeamento e da Administração do Território, através da sua 

Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia (SECT). 

Segundo Ferrão e Feio (2001), o Taguspark surgia assim como um exemplo de uma 

nova geração de políticas industriais que, visando o fortalecimento da débil base 

tecnológica da indústria portuguesa, promoveu a instalação de importantes infra-

estruturas tecnológicas em várias regiões do país, entre as quais se contam diversos 

PCT.  
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4.2.2. A materialização do projecto 

Uma vez assumida a vontade política de criar PCT em Portugal, nomeadamente nas 

Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, inicia-se a materialização daquilo que é 

actualmente o Taguspark. Na sua génese esteve um Núcleo Dinamizador que tinha 

como função primordial a elaboração de acções conducentes à dinamização daquilo 

que viria a ser o Taguspark, congregando diversas entidades (desde a administração 

pública central e local a entidades privadas) com interesse demonstrado na criação de 

infra-estruturas deste tipo na região de Lisboa.  

De entre as várias entidades envolvidas nesse Núcleo Dinamizador, destacam-se os 

municípios de Cascais, Oeiras e Sintra que se disponibilizaram para ceder terrenos 

para a instalação do Taguspark. No entanto, e segundo Melo (2001), cedo se 

evidenciou um esforço mais empenhado da Câmara Municipal de Oeiras no sentido de 

disponibilizar uma localização para a infra-estrutura no seu território, na confluência 

com os outros dois municípios mencionados, sem perder uma lógica intermunicipal, 

essencialmente ao nível da rede de acessibilidades. O Taguspark veio, desta forma, a 

localizar-se no concelho de Oeiras, na margem norte da Área Metropolitana de Lisboa, 

na confluência dos concelhos de Cascais e Sintra.   

No entanto, a actual localização do Taguspark não ficou decidida sem que antes a 

SECT encomendasse a uma empresa de consultoria internacional especializada, a 

Segal Quince Wicksteed Limited (SQW), um estudo de viabilidade para a localização 

do Parque de Ciência e Tecnologia na Área Metropolitana de Lisboa.  

De entre três hipóteses estudadas pela SQW, incluindo uma no norte do concelho de 

Sintra e uma outra em Santarém, a localização em Oeiras seria a escolhida, 

essencialmente pela boa viabilidade económica que apresentava, sendo que 

rapidamente a SECT instituiu, através do despacho nº 56/SECT/91 de 01/10/91, a 

Comissão Instaladora da Sociedade de Gestão do Parque de Ciência e Tecnologia da 

Área de Lisboa, constituída por parceiros provenientes do meio universitário, de I&D, 

financeiro, empresarial e autárquico (Melo, 2001).  

Esta convergência de esforços foi desde o início um dos objectivos fundamentais 

assumidos pelo Taguspark, ou seja, o de aproximar as comunidades científica e 

empresarial, desenvolver um ambiente favorável à inovação, promover a criação de 

empresas inovadoras em conhecimentos, atrair empresas nacionais e estrangeiras de 

alta tecnologia, promover o ensino e a formação em ambiente real. 
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Em 30 de Julho de 1992 foi constituída oficialmente a sociedade anónima 

Tagusparque – Sociedade de Promoção e Desenvolvimento do Parque de Ciência e 

Tecnologia da Área de Lisboa, S.A, tendo como principal objectivo a instalação, 

desenvolvimento, promoção e gestão de um PCT na sub-região metropolitana da 

Grande Lisboa, bem como a prestação dos serviços de apoio à sua actividade.  

O projecto revestiu-se de um empenhamento conjunto municipal, intermunicipal e 

nacional, abarcando o sector público e privado, embora, e segundo Melo (2001), a 

Câmara Municipal de Oeiras tenha desempenhado um papel fulcral em todo o 

processo ao agilizar todos os trâmites processuais, jurídico-administrativos, financeiros 

e territoriais, estes últimos essencialmente através da definição de um perímetro 

definitivo e sua consolidação em termos de planeamento e instrumentos urbanísticos 

que lhe serviriam de base. 

Elaborou igualmente um plano de suporte ao parque, o Plano Integrado do Parque de 

Ciência e Tecnologia, integrado no PDM do município, que, para além do Taguspark, 

contemplaria toda uma lógica de qualificação urbana e ambiental englobando outros 

espaços como o Cabanas Golfe, o Oeiras Park e a Fábrica da Pólvora.  

O Taguspark propriamente dito, correspondendo à primeira fase do referido plano, foi 

inaugurado a 30 de Julho 1995, após a tomada de posse do seu Conselho de 

Administração que sucedeu à Comissão Instaladora e assegurou a materialização do 

Núcleo Central e do Centro de Inovação Empresarial, duas das principais estruturas 

do Taguspark sobre as quais falaremos mais à frente.  

Atestando o sucesso da iniciativa, passados cinco anos de vida, o estudo da DGDR 

editado em 2000 intitulado “As Infra-estruturas produtivas e os factores de 

competitividade das regiões e cidades portuguesas”  afirmava que  “as experiências de 

Parques de Ciência e Tecnologia em Portugal não chegaram, até à data, a constituir 

verdadeiros pólos de atracção e concentração de empresas tecnológicas e, 

consequentemente, não induziram novos factores de competitividade territorial muito 

marcante, excepção feita ao Taguspark, o mais importante Parque de Ciência e 

Tecnologia português e aquele que conseguiu de facto concentrar um importante 

núcleo de empresas, instituições de I&D e serviços de alto valor acrescentado que 

originaram uma visível dinâmica local e regional em termos de inovação tecnológica e 

promoção de novas economias de aglomeração.”   
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4.3. Principais características associadas ao Taguspark 

 

4.3.1. Modelo de gestão do projecto: do público ao privado 

Em termos de modelo de gestão, o Taguspark acenta actualmente numa lógica 

público-privada, sendo que à data da sua inauguração, em 1995, o património 

associativo do Taguspark compreendia 46% de entidades públicas e 54% de 

entidades privadas, conforme se pode verificar na tabela 10, sendo que esta estrutura 

accionista tem vindo a manter-se, com ligeiras oscilações, até à actualidade. 

O Taguspark é, de resto, um excelente exemplo do processo mais comum em termos 

de modelo de financiamento e gestão de PCT por todo o mundo, ou seja, contando 

com um incentivo inicial (especialmente financeiro) do governo central e/ou regional, 

os PCT evoluem progressivamente para um modelo misto no qual o sector privado vai 

ganhando peso e partilhando responsabilidades com o sector público, existindo 

igualmente inúmeros casos nos quais o sector privado domina por completo os 

projectos.  

Tabela 10- Estrutura accionista do Taguspark por entidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Taguspark, 2006 in Marques da Costa e Agostinho (2006) 

 

Do conjunto de accionistas do Taguspark, destaca-se a Câmara Municipal de Oeiras 

com 17%, seguida de uma instituição de ensino superior, o Instituto Superior Técnico 

com 13%. Analisando apenas a estrutura accionista privada, destaca-se a importância 

Entidades públicas 46% 

Câmara Municipal de Oeiras 17 

Instituto Superior Técnico 13 

Electricidade de Portugal 5 

Universidade Técnica de Lisboa 4 

IAPMEI 3 

Fundação para a Ciência e Tecnologia 3 

Câmara Municipal de Cascais 1 

Entidades privadas 54% 

BPI 11 

BCP 10 

CGD 10 

INESC 8 

PT 6 

SIBS 5 

AIP 1 

FLAD 1 

EDIFER 1 

ISQ 1 



Os Parques de Ciência e Tecnologia enquanto instrumentos de Desenvolvimento Regional e Local: 

 O Caso do Taguspark 

 

Os Parques de Ciência e Tecnologia enquanto elementos catalisadores da inovação            152 

empresarial aliada ao desenvolvimento regional e local – o caso do Taguspark  

do sector financeiro/bancário, abarcando 31% do total, correspondendo à maior fatia 

da estrutura accionista.  

Este valor encontra-se expresso na figura 44, na qual se divide os accionistas do 

Taguspark por tipos, sendo que, para além do sector financeiro, as Universidades e 

Instituições de I&D, o Governo Local e as Empresas assumem um peso assinalável: 

26%, 18% e 17%, respectivamente. O Governo Central detém apenas 6% das acções 

da Tagusparque S.A., embora, como já referimos, tenha sido de importância 

fundamental na delineação da estratégia que levou à construção desta infra-estrutura, 

nomeadamente através do Ministério do Planeamento e da Administração do 

Território.   

Fig. 44- Accionistas do Taguspark por tipo de entidade (%) 

Fonte: elaborado a partir de informação recolhida no Taguspark, 2006, in Marques da Costa e Agostinho (2006) 

 

Este modelo baseado na cooperação entre o sector privado e o público mantém-se 

actualmente vigente, embora o peso do sector privado na gestão do Taguspark tenha 

vindo a ganhar uma maior proeminência, seguindo o exemplo, como vimos atrás, da 

generalidade dos PCT mundiais com alguns anos e maturação.  

Alguns dos principais accionistas são igualmente instituições âncora do Taguspark, 

nomeadamente a Sociedade Interbancária de Serviços S.A. (SIBS), a Caixa Geral de 

Depósitos (CGD, instituição do sector financeiro), o Banco Comercial Português (BCP, 

outra instituição do sector financeiro), o Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ), o 

Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores (INESC), o Instituto Superior 

Técnico (IST, instituição de ensino superior), a Universidade Técnica de Lisboa (UTL, 

instituição de ensino superior) e a Portugal Telecom (PT, empresa do sector das 

telecomunicações). Estas entidades têm desempenhado um papel fundamental na 
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consolidação do Taguspark e na atracção e concentração de uma massa crítica 

tecnológica e inovadora.  

Quanto à estrutura de financiamento, o sector público assumiu uma importância 

fundamental na fase de arranque do projecto ao contemplá-lo com cerca de 25 

milhões de euros, essencialmente provenientes de fundos estruturais da Comunidade 

Europeia. No entanto, como já referimos, com o desenvolvimento do projecto, a 

iniciativa pública deu lugar ao sector privado que passou a assumir uma importância 

preponderante. Segundo dados disponibilizados pelo próprio Taguspark, o 

investimento de 1992 a 2002 estrutura-se da seguinte forma:  

 

Tabela 11- Estrutura de financiamento do Taguspark 

Fonte: elaborado a partir de informação recolhida no Taguspark, 2006, in Marques da Costa e Agostinho (2006) 

 

Estes valores correspondem ao investimento da Tagusparque S.A., a sociedade 

gestora do parque, sendo que a ele se deverá somar o investimento das próprias 

empresas e instituições aí instaladas, situando-se esse valor nos 275 milhões de euros 

em 2002. Sendo assim, é correcto afirmar que, desde a sua origem, o Taguspark 

concentra um investimento total de 385 milhões de euros.  

Apesar de muito desse investimento ter origem no sector privado, o Taguspark 

continua a representar um instrumento fundamental da política pública de inovação, 

sendo que em 2002, segundo dados avançados pela revista Metrópole, nº3 (2003) 

concentrou em si 60% da despesa nacional afecta à investigação e desenvolvimento 

tecnológico.  

 

4.3.2. As infra-estruturas e as valências existentes: breve caracterização 

Após a criação da Tagusparque S.A em 1992, iniciou-se em 1993 a edificação da 

infra-estrutura que hoje compõe o Taguspark, Parque de Ciência e Tecnologia. O seu 

desenvolvimento físico foi muito rápido, sendo de destacar como principais infra-

Origem do capital Investimento 

Capital accionista ( 22 milhões de euros) Aquisição de terreno 

Fundos Estruturais UE (25 milhões de euros 

Vendas de Terrenos e Lotes (31 milhões de 

euros) 

Empréstimos (32 milhões de euros) 

Infra-estruturas 

Núcleo Central 

Incubadora de Empresas 

Centro de Inovação Empresarial 

Total  110 milhões de euros 
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estruturas o Núcleo Central e o Centro de Inovação Empresarial, ambos inaugurados 

em 1995.  

Fig. 45- Plano Integrado do Taguspark 

 
Legenda:  

A - Web-Lab 

B -Instituição Bancária – BCP 

C – ISQ 

D - Edificio Inovação e Tecnologia (CIE) 

E - Núcleo Central 

F – INESC 

G - Ensino Superior – IST 

H - Ensino Superior – UTL 

I - Comunicações - Portugal Telecom - T Sist. de Informação 

J - DCSI (IBM) 

K - IIES  

L - Edifício Ciência II (CIE) 
M - Edifício Qualidade (CIE) 

1 - Taguspark, 1ª Fase 

2 - Cabanas Golf 

3- Antiga Fábrica da Pólvora de Barcarena 

4 - Oeiras Parque 

5 - Taguspark, 2ª Fase  

 

Fonte: www.taguspark.pt, 2007 
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O Núcleo Central é o chamado “coração” do Taguspark, sendo um edifício 

multifuncional que alberga em si outras infra-estruturas, tais como a primeira fase da 

incubadora de empresas, o Centro de Congressos e a Área de Exposições. É o 

espaço, por excelência, de encontro e interacção entre utentes e recepção de 

visitantes. 

O Centro de Inovação Empresarial é parte do sector mais extenso do Taguspark, o 

sector empresarial, e é formado por um conjunto de edifícios onde estão instaladas as 

restantes fases da incubação de empresas, assim como a maioria das PME presentes 

no parque que representam 1700 postos de trabalho.  

Este é ainda um espaço privilegiado para a difusão de processos de inovação e 

cooperação empresarial e para o incremento da transferência de tecnologia entre 

empresas e entre estas e o meio académico e de I&D, fazendo jus aos princípios 

básicos de um PCT e à política de inovação que os mesmos promovem. Engloba uma 

área de PME correspondente a um conjunto de uma dezena de edifícios, com espaços 

de escritório, laboratório e produção, para instalação de pequenas e médias empresas 

de base tecnológica avançada e operações ou sedes de empresas de base 

tecnológica ou de serviços.  

Estrutura base nessa articulação entre o meio académico e o empresarial é o Centro 

de Inovação Empresarial (CIE), no qual se promove a incubação de empresas e se 

confere apoios a jovens empreendedores para a formação de empresas de base 

tecnológica, sendo que, segundo dados avançados pelo próprio parque, cerca de 50% 

das empresas presentes no Taguspark tiveram a sua génese no CIE.  

Tendo contado com apoios do PEDIP II, do Instituto de Apoio às Pequenas e Médias 

Empresas Industriais (IAPMEI) e da Direcção Geral da Indústria (DGI), o Taguspark 

constituiu ainda um Centro de Competências no quadro do projecto Apoio à Criação 

de Desenvolvimento de PME e Base Tecnológica no Taguspark. O Centro de 

Competências assume-se como um projecto que visa aproveitar e potenciar as 

sinergias resultantes da proximidade existente entre os seus utentes e o meio 

envolvente e explorar oportunidades de cooperação empresarial aliando instituições 

bancárias, universitárias, de investigação e desenvolvimento e empresariais.  

Em suma, o Centro de Competências actua como um instrumento promotor da 

Inovação dirigido a dois universos distintos mas interligados: o desenvolvimento 

tecnológico das empresas e o desenvolvimento regional em plena articulação com o 

meio académico e de I&D.  
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Para além destes espaços estruturantes do Taguspark, existe ainda espaço para o 

chamado sector I&D, situado muito próximo do Núcleo Central e concentrando em si 

os mais importantes centros de I&D presentes no parque, tais como o ISQ ou o 

INESC, e para o sector Universitário, espaço destinado à instalação das instituições 

universitárias.  

O Taguspark é ainda dotado de excelentes infra-estruturas técnicas, nomeadamente 

três centrais digitais públicas que permitem o acesso a uma rede local de Internet de 

alto débito, ou mesmo sistemas inovadores de circulação e aquecimento de águas.  

Em termos de área ocupada, o Taguspark é a componente principal do plano 

integrado do Parque de Ciência e Tecnologia, que contempla actividades de ciência, 

tecnologia e lazer e que envolve aproximadamente 360 hectares (ha), 200 ha dos 

quais são ocupados pelo parque. Desses 200 ha, 112 ha correspondem à 1ª fase do 

Taguspark que se subdivide por áreas funcionais da seguinte forma: 40 ha para 

Universidades e instituições de formação e I&D; 60 ha destinados a empresas; 11 ha 

destinados a espaços verdes comuns.  

A segunda fase de expansão encontra-se de momento em execução e contemplará 

novos espaços de localização de empresas e instituições de ensino e investigação 

tecnológica, acrescentando, quando concluída, mais 88 ha à área ocupada pela 1ª 

fase.  

Para além das infra estruturas mais marcantes do Taguspark atrás enunciadas, é 

ainda possível nele encontrar agências bancárias, espaços comerciais, 

estabelecimentos de restauração, lavagem de viaturas, campos de ténis e biblioteca, 

criando um espaço auto-suficiente em termos de oferta de serviços às mais de 6000 

pessoas que nele trabalham diariamente.  

Em suma, é correcto afirmar que em termos da infra-estrutura que oferece e das 

dinâmicas que a mesma proporciona, o Taguspark entra em consonância com os 

princípios fundamentais que definem o conceito de PCT o qual, segundo a definição 

avançada pela International Association of Science Parks (www.iasp.org), deverá: 

• ser um espaço inteligente desenhado para servir de interface entre os sistemas 

empresarial, científico e educativo; 

• estabelecer uma ligação formal com uma ou mais Universidades e/ou 

instituições de investigação e desenvolvimento; 

• encorajar a formação e crescimento de empresas de base tecnológica 

(especialmente empresas nascentes ou start-ups através de incubadoras de 
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empresas), incluindo serviços de valor acrescentado, fomentando uma maior 

selectividade das empresas que, por sua vez, irá aumentar a atractividade e 

incrementará a procura e a subida dos preços do solo; 

• assumir uma gestão activamente empenhada na inovação, incentivando a 

transferência de tecnologia, o reforço da competência das organizações nele 

instaladas e a criação de redes e conexões estratégicas.  

A definição atrás apresentada referente aos princípios básicos aos quais um PCT 

deverá obedecer, encontra pontos de confluência com os próprios objectivos do 

Taguspark, o qual, segundo Luís Maltez, Administrador da Tagusparque S.A, assumiu 

desde sempre como objectivos fundamentais o aproximar as comunidades científica e 

empresarial, desenvolver um ambiente favorável à inovação, promover a criação de 

empresas inovadoras em conhecimentos, atrair empresas nacionais e estrangeiras de 

alta tecnologia, promover o ensino e a formação em ambiente real.  

Os objectivos iniciais do Taguspark passavam, portanto, por constituir um poderoso 

instrumento de política de inovação tecnológica promovida pelo Governo, capaz de 

promover a transferência de conhecimento e tecnologia entre o meio empresarial e 

académico.  

Essa ideia é reforçada por Nuno Vasconcelos (2003), Presidente da Comissão 

Executiva do Taguspark, ao afirmar que o Taguspark é um instrumento de 

aproximação do mundo empresarial às Universidades com o objectivo de atenuar as 

barreiras existentes que impedem a inovação empresarial baseada em conhecimento 

científico.  

Do ponto de vista simbólico, os objectivos do Taguspark encontram-se expressos no 

seu próprio logótipo, três triângulos azuis que representam a sinergia entre instituições 

de I&D, o ensino/ formação e o meio empresarial.  

 

4.4. A importância do Taguspark enquanto pólo dinamizador e de 

concentração de actividades de base tecnológica 

O ponto que aqui se inicia visa, com base em trabalho de investigação e tratamento de 

dados referente às empresas instaladas no Taguspark, traçar um perfil desse tecido 

empresarial, por um lado tendo em conta a sua tipologia, nível de intensidade 

tecnológica, dimensão e evolução e, por outro lado, analisar de que forma o 

Taguspark contribui para o desenvolvimento do tecido empresarial local, regional e 

nacional, nomeadamente na atracção e difusão de empresas de base tecnológica.  
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4.4.1. Enquadramento metodológico 

No sentido de dar resposta a este ponto, no âmbito do projecto eAtlasudoe foi 

elaborada uma base de dados referente às empresas e outras entidades instaladas no 

Taguspark, base esta que continuou a ser sistematicamente actualizada após a 

conclusão do referido projecto (Junho de 2006) para a elaboração desta dissertação. A 

actualização da informação refere-se a Dezembro de 2007. A base de dados 

compreende um conjunto de critérios de caracterização das empresas, tais como a 

actividade económica, a área ocupada, o número de pessoas ao serviço, o ano de 

formação, entre outras informações (fig.46). 

 

Fig. 46- Base de dados referente aos PCT portugueses, 2008 

Fonte: elaborado a partir de informação recolhida na Tecparques, 2008 

 

A base de dados construída tomou como referência informações recolhidas, quer 

através do website do Taguspark e do seu Centro de Competências, quer através de 

informações fornecidas directamente pela gestão do parque. Do confronto entre essas 

duas fontes, foram introduzidos na nossa base de dados 194 estabelecimentos, sendo 

que destes foram analisados 168, correspondendo ao número de estabelecimentos 

instalados fisicamente no Taguspark.   

Tal discrepância entre o número de registos introduzidos e o número de registos 

apurados deve-se ao facto de, apesar de integrados no Centro de Competências do 

Taguspark, os estabelecimentos não terem obrigatoriamente de se localizar 
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fisicamente no perímetro do parque, assim como os estabelecimentos instalados no 

parque não terem obrigatoriamente de ser membros do Centro de Competências. 

Para simplificar a explicação, temos 194 estabelecimentos com ligação ao Taguspark 

(seja através da sua localização física, seja através do Centro de Competências) dos 

quais 168 estão fisicamente instalados no mesmo, sendo este o grupo que 

pretendemos estudar (tabela 12).  

 

Tabela 12 - Estabelecimentos com ligação ao Taguspark, 2007 

Tipo de estabelecimento Nº 

Estabelecimentos com ligação ao Taguspark 194 

Estabelecimentos instalados no Taguspark 168 

Fonte: Elaboração própria a partir de informação recolhida em trabalho de campo, 2007 

 

4.4.2. O perfil de utentes do Taguspark segundo o sector de actividade 

económica e o nível de intensidade tecnológica 

No que diz respeito à tipologia dos utentes instalados segundo o seu sector de 

actividade (sendo a divisão estabelecida entre sector Secundário e Tercirário), foram 

analisados 160 dos 168 estabelecimentos instalados no Taguspark, ou seja, 95% dos 

utentes do mesmo, sendo que os restantes 5% correspondem a estabelecimentos 

para os quais não obtivemos a informação pretendida. 

A informação foi trabalhada segundo a classificação de actividades económicas (CAE)  

anteriormente apontada na alínea 3.3, página 119, avançada pela OCDE em conjunto 

com o EUROSTAT e adaptada para o estudo que aqui se apresenta , a qual divide o 

sector tecnológico em: 

• No sector Secundário – “Indústria de Alta Tecnologia”, “Indústria de Média – 

Alta Tecnologia”, “Indústria de Média – Baixa Tecnologia” e “Indústria de Baixa 

Tecnologia”; 

• No sector Terciário – “Serviços Intensivos em Conhecimento e Alta 

Tecnologia”, “Serviços Intensivos em Conhecimento” e “Serviços Pouco 

Intensivos em Conhecimento”. 

Baseando a nossa análise na classificação anteriormente apontada para o sector 

tecnológico, analisaram-se 160 empresas do Taguspark segundo o ramo da CAE no 

qual se inserem e compartimentaram-se segundo os diferentes níveis de intensidade 

tecnológica.   
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Tabela 13– Distribuição dos estabelecimentos instalados no Taguspark  segundo o 

sector de actividade económica e o nível de intensidade tecnológica, 2007 

 Níveis de intensidade tecnológica Nº de 
estabelecimentos 

% do total 
de utentes 

Alta Tecnologia 5 3,0 

Média Alta Tecnologia 1 0,6 

Média Baixa Tecnologia 1 0,6 

Baixa Tecnologia 6 3,6 

Secundário 

Sub-Total 13 7,7 

Serviços Intensivos em Conhecimento e Alta Tecnologia 45 26,8 

Serviços Intensivos em Conhecimento   55 32,7 

Serviços Pouco Intensivos em Conhecimento 47 28,0 

Terciário 

Sub-Total 147 87,5 
Não Responde 8 4,8 

TOTAL 168 100 

Fonte: Elaboração própria a partir de informação recolhida em trabalho de campo, 2007, aplicando a classificação 
conjunta da OCDE/Eurostat (2005) 

 

No que diz respeito ao sector Secundário, e analisando a tabela 13, constatamos de 

imediato que apenas 7,7% dos utentes do Taguspark são afectos a esse sector de 

actividade económica, sendo de destacar que a indústria baseada em alta tecnologia 

representa 3% do total de estabelecimentos do Taguspark. Estes estabelecimentos, 

enquadrados na indústria de alta tecnologia referem-se às CAE: 30 - Fabricação de 

máquinas de escritório e de equipamento para o tratamento automático da Informação, 

32 - Fabricação de equipamento e de aparelhos de rádio, televisão e comunicação e 

33 - Fabricação de aparelhos e instrumentos médico-cirúrgicos, ortopédicos, de 

precisão, de óptica e de relojoaria. 

Quanto ao sector Terciário, este domina claramente a estrutura económica do 

Taguspark, sendo que 87,5% dos estabelecimentos instalados integram-se nesse 

sector de actividade económica. Os estabelecimentos classificados como serviços 

intensivos em conhecimento e alta tecnologia e serviços Intensivos em conhecimento 

assumem um peso significativo na estrutura empresarial do Taguspark, representando 

26,8% e 32,7% respectivamente dos 168 estabelecimentos instalados. Especial 

destaque para a CAE 72 - Actividades informáticas e conexas, comprovando o que 

atrás foi dito relativamente ao peso que as empresas na área científico-tecnológica 

das TIC assumem no Taguspark e para a CAE 74 - Outras actividades de serviços 

prestados principalmente as empresas, sendo que neste caso assumem especial 

destaque o elevado número de empresas instaladas no parque destinadas à prestação 

de serviços especializados a outras empresas, englobando-se aqui sobretudo as 

empresas de Consultoria e Gestão Empresarial. 
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De destacar igualmente o peso que os serviços pouco intensivos em conhecimento 

assumem no Taguspark, ou seja, 28% dos estabelecimentos, contribuindo com 

especial relevância para este valor a CAE 51, que engloba o comércio por grosso e 

agentes do comércio, ou seja, essencialmente empresas prestadoras de serviços de 

vária ordem (desde restauração, agências de viagens, comércio de material de 

escritório, entre outras) imprescindíveis para o correcto funcionamento do Taguspark 

enquanto serviços de apoio ao sector de base tecnológica. 

Por último, importa referir que surgem seis utentes integrados na CAE 45 que inclui 

actividades ligadas à Construção e Obras Públicas (anexo 3), representando 3,6% do 

total de utentes, as quais, segundo a classificação da OCDE/EUROSTAT, não se 

enquadram em qualquer domínio quanto à sua intensidade tecnológica, mas a qual 

resolvemos somar ao total do sector Secundário e ao nível de intensidade tecnológica 

baixo. 

Em suma, é correcto afirmar que o Taguspark assume-se claramente como um 

espaço privilegiado para a localização de actividades ligadas ao sector terciário, o qual 

domina por completo o seu tecido empresarial em oposição a um sector secundário 

bastante incipiente no contexto do Taguspark, a exemplo do verificado ao nível do 

concelho de Oeiras e AML.  

Não obstante, a parcela ligada à indústria de alta tecnologia assume uma relevância 

significativa no sector secundário instalado no Taguspark em termos de número de 

estabelecimentos, observando-se situação idêntica no sector terciário no qual são os 

serviços intensivos em conhecimento e alta tecnologia os que abrangem mais 

estabelecimentos.  

Isto permite-nos afirmar que o Taguspark demonstra uma inequívoca capacidade em 

atrair e concentrar actividades de base tecnológica intensivas em conhecimento e 

tecnologia, quer ao nível do sector Terciário, quer do sector Secundário (embora neste 

caso de uma forma menos significativa), cumprindo assim um dos seus principais 

objectivos e propósitos.    

 

4.4.3. Algumas características fundamentais do tecido empresarial do Taguspark 

Após a delimitação das empresas instaladas no Taguspark quanto ao sector de 

actividade económica no qual se inserem e ao nível de intensidade tecnológica que as 
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caracteriza, passamos a apresentar de uma forma sucinta algumas das principais 

características dessas mesmas empresas. Contudo, esta análise foi realizada segundo 

uma amostra mais restrita de estabelecimentos que oscila consoante o indicador a 

tratar, isto porque não foi possível preencher todos os campos de análise da nossa 

base de dados para os 168 estabelecimentos instalados no Taguspark (anexo 5). 

Assim sendo, e tendo em conta uma amostra de 37 estabelecimentos, foi estabelecida 

uma divisão entre duas tipologias distintas de estabelecimentos (tabela 14): os que já 

existiam anteriormente à sua instalação no Taguspark, representando 59,5% da 

amostra de 37 estabelecimentos; e os que iniciaram a sua actividade no Taguspark, 

representando 40,5% da referida amostra. A análise da amostra permite evidenciar 

três características fundamentais, tal como evidenciado num estudo de 2006 (Marques 

da Costa e Agostinho) elaborado no âmbito do projecto eAtlasudoe:  

- a elevada percentagem de relocalização retrata a capacidade de atracção do 

Taguspark; 

- os estabelecimentos que já existiam noutra localização e que se relocalizaram 

no Taguspark, têm uma forte ligação ao sector terciário. Apenas um número 

reduzido, são estabelecimentos industriais de alta tecnologia; 

- quanto aos 40,5% dos novos estabelecimentos criados, a amostra revela que 

nenhum se inclui no sector Secundário, sendo essencialmente 

estabelecimentos prestadores de serviços a outros, com um reduzido número 

de pessoas ao serviço e que se criaram no sentido de prestar serviços aos 

estabelecimentos já instalados. 

Estes dados mostram o grau de terciarização e a capacidade de atracção do 

Taguspark no domínio dos serviços intensivos em conhecimento e alta tecnologia e a 

incapacidade do mesmo em atrair estabelecimentos ligados à indústria de alta 

tecnologia.  
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Tabela 14– Estrutura sectorial por nível de intensidade tecnológica dos estabelecimentos 

instalados no Taguspark, 2006  

Sector de 
actividade Níveis de Intensidade Tecnológica 

Estabelecimentos  
pré-existentes 

Novos 
Estabelecimentos Total 

Alta Tecnologia 8,1 0,0 8,1 

Média - Alta Tecnologia 2,7 0,0 2,7 

Média - Baixa Tecnologia 0 0,0 0 

Baixa Tecnologia 0 0,0 0 

Secundário 

Sub-Total 10,8 0,0 10,8 

Serviços Intensivos em Conhecimento 
e Alta Tecnologia 24,5 10,8 35,4 

Serviços Intensivos em Conhecimento 2,7 21,6 24,3 

Serviços Pouco Intensivos em 
Conhecimento 21,5 8,1 29,7 

Terciário 

Sub-Total 
48,7 40,5 89,4 

Total sector Secundário e Terciário 59,5 40,5 100 

Fonte: Elaboração própria a partir de informação recolhida em trabalho de campo, 2007, aplicando a classificação 
conjunta da OCDE/Eurostat (2005) 

Amostra restrita de 37 empresas 

 

Especificando um pouco mais a nossa análise (tabela 14), podemos constatar que 

8,1% das empresas afectas ao sector secundário classificam-se como intensivas em 

alta tecnologia, não se registando qualquer empresa nova dentro desta área, ou seja, 

engloba apenas empresas que já existiam anteriormente à sua instalação no 

Taguspark. No que ao sector terciário diz respeito, verificamos uma predominância de 

empresas de serviços intensivos em conhecimento e alta tecnologia, sendo 

essencialmente empresas que já existiam antes de se instalarem no Taguspark 

(24,5%). Facto curioso reside nos serviços intensivos em conhecimento registarem um 

maior predomínio de empresas criadas no Taguspark (21,6%), sendo que estas são 

essencialmente, e como referimos atrás, empresas prestadoras de serviços a outras 

empresas que se instalaram no Taguspark atraídas pela oportunidade de negócio que 

representa a prestação de serviços a empresas já instaladas. 

No seguimento desta análise, revelou-se um exercício interessante traçar o perfil 

desde a inauguração do Taguspark tendo em conta as empresas que nele se foram 

instalando ao longo dos anos, distinguindo-se novamente a análise entre empresas 

pré-existentes ao parque e empresas criadas no parque (fig.47).  
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Fig. 47– Instalação de estabelecimentos por períodos e por tipo de empresa, 2007 (%) 
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Fonte: Elaboração própria a partir de informação recolhida em trabalho de campo, 2007. 

Amostra restrita de 37 empresas 

 

Uma primeira constatação prende-se com o facto de as empresas que se instalaram 

em 1995, data de inauguração do Taguspark, serem sobretudo empresas já existentes 

que ai se relocalizaram ou criaram novas dependências (16,2% da amostra). O 

período que se seguiu, estabelecido entre 1996 e 2000, revelou-se o período de maior 

atracção do Taguspark, instalando-se 51,3% dos estabelecimentos, sendo que 21,6% 

correspondem a novas empresas criadas no parque e 29,7% a relocalizações, 

evidenciando uma notória capacidade atractiva do Taguspark ao longo dos seus 

primeiros anos de funcionamento. 

Essa tendência de crescimento sofre uma evidente estagnação após o ano 2000 e até 

ao ano 2002 na instalação de estabelecimentos, nomeadamente ligados à constituição 

de novas empresas, sendo que neste período instalaram-se no Taguspark apenas 

13,5% das 37 empresas apuradas. Observou-se neste período uma inversão nas 

linhas de tendência, ao registar-se o aparecimento de mais empresas nascentes no 

parque, face às empresas já existentes que optaram por se relocalizar nesse espaço.  

Tal facto indicia uma passagem do Taguspark a uma fase de maturação na qual a sua 

estrutura empresarial encontra-se consolidada através de empresas âncora e 

importantes grupos empresariais que se estabeleceram no parque, sendo que entra a 

partir desta data na fase de atracção de jovens investidores e empresários que 

encontram no Taguspark condições para a iniciação dos seus projectos empresariais.  

A partir do ano de 2003 até à data registou-se uma estagnação na constituição de 

novas empresas no Taguspark e um ligeiro acréscimo na entrada de empresas já 

existentes, embora longe dos valores iniciais, revelando que este tipo de empresas 
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Fonte: Elaboração própria a partir de informação recolhida em trabalho de campo, 2007. 

Amostra restrita de 71 empresas 

optou por se estabelecer no Taguspark essencialmente na sua fase inicial, criando 

posteriormente uma função de íman face a empresas que nasceram em torno destas.  

Quanto à dimensão dos estabelecimentos em relação ao número de pessoas ao 

serviço (fig.48), foi considerada uma nova amostra de 71 estabelecimentos11 

instalados no Taguspark, sendo que destes, 52% detém entre 1 a 5 pessoas ao 

serviço, 18% entre 5 a 10 pessoas ao serviço, 7% detêm entre 10 a 20 pessoas ao 

serviço e igualmente 7% detêm entre 20 e 50 pessoas ao serviço. Os 

estabelecimentos com mais de 50 pessoas ao serviço não excedem, no seu conjunto, 

os 16 %, comprovando a reduzida dimensão dos estabelecimentos instalados no 

Taguspark. Esta ideia tinha já sido avançada por Ferrão e Feio (2001), que referem a 

reduzida dimensão ao nível da área ocupada, do número de empregados e do volume 

de negócios. Também Brigadeiro (1999), com base num inquérito realizado aos 

estabelecimentos/empresas do Taguspark confirma a importância das micro empresas 

e das pequenas e médias empresas na estrutura produtiva do parque.  

 

Fig. 48– Estabelecimentos instalados no Taguspark segundo o número de pessoas ao 
serviço (%), 2007 
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Especificando mais a nossa análise (fig 49), constatamos que, tanto em empresas pré-

existentes à sua instalação no Taguspark, como em empresas criadas no mesmo, 

dominam as micro e pequenas e médias empresas no que ao número de pessoas ao 

serviço diz respeito. No entanto, verificamos que as empresas de maior dimensão em 

termos de pessoas ao serviço, ou seja, com mais de 100 empregados, são apenas 

empresas pré-existentes, ou seja, empresas normalmente mais antigas e com uma 

estrutura mais complexa que as novas empresas criadas no Taguspark. 

                                                
11 No caso desta variável (nº de pessoas ao serviço nos estabelecimentos instalados no Taguspark) foi possível obter 

informação para 71 estabelecimentos, o que permitiu alargar a análise da mesma.  
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Fig. 49– Estabelecimentos instalados no Taguspark segundo o número de pessoas ao 
serviço e o tipo de empresa (%), 2007 
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Fonte: Elaboração própria a partir de informação recolhida em trabalho de campo, 2006 

Amostra restrita de 71 empresas 

 

Sendo que atrás fizemos referência às pessoas ao serviço nas empresas do 

Taguspark, achamos oportuno referir que, segundo dados de um estudo apresentado 

pela DGDR (2000), esta mão-de-obra caracteriza-se, de uma forma geral, por uma 

média de idades relativamente jovem (80% têm menos de 40 anos e 55% idades 

compreendidas entre os 25 e 30 anos), equilibrada quanto ao sexo (60% homens e 

40% mulheres) e com níveis de escolaridade acima da média, sendo que 76% dos 

trabalhadores possuíam, pelo menos, o 12º ano de escolaridade, 50% apresentavam o 

grau de licenciatura, 3% o grau de mestre e 2% o grau de doutorados. Estas 

características entram em consonância com alguns requisitos que um PCT deve 

cumprir, ou seja, ser um espaço de concentração de pessoal altamente qualificado, 

jovem e dinâmico. 

Quanto à natureza jurídica das empresas instaladas no Taguspark, e recorrendo 

novamente aos dados apurados por Brigadeiro em 1999, predominam as sociedades 

por quotas (66%), facto que, segundo Ferrão e Feio (2001), revela a existência de um 

conjunto de empresas independentes com recursos financeiros limitados e com formas 

societárias simples e um grau de organização interna pouco complexo. As sociedades 

anónimas representam cerca de 30% do total de empresas do Taguspark, o que pode 

resultar da presença nesse espaço de algumas subsidiárias de empresas 

multinacionais ou de grandes grupos nacionais.  

Por último, uma correcta análise ao tecido empresarial do Taguspark não poderá 

deixar de referir, para além dos sectores de actividade económica e níveis de 
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intensidade tecnológica atrás mencionados, as áreas científico-tecnológicas pelas 

quais os estabelecimentos instalados no Taguspark se distribuem.  

Como já foi referido anteriormente, o Taguspark prima pela heterogeneidade no que 

diz respeito às suas áreas de actuação e competências, não sendo um parque 

especializado numa determinada área de investigação ou produção.  

Perante a referida heterogeneidade do Taguspark, as áreas científico-tecnológicas por 

este eleitas passam pelas Tecnologias da Informação, Telecomunicações, Electrónica, 

Ciências e Tecnologias dos Materiais, Tecnologias da Produção, Energia, Ambiente, 

Biotecnologias e Química Fina, sendo que é na área das Tecnologias da Informação 

que se concentra o domínio, quer em termos de número de estabelecimentos e 

pessoas ao serviço, quer no que diz respeito à área ocupada, correspondendo a 44% 

da área ocupada por estabelecimentos no Taguspark.  

De facto, a importância do sector TIC neste tipo de infra-estruturas é inequívoca, 

sendo que essa ideia sai reforçada se avançarmos com dados disponibilizados pela 

própria entidade gestora do Taguspark quanto à percentagem de espaço ocupado por 

área científico tecnológica (tabela 15). O sector TIC é claramente o que ocupa mais 

espaço, sendo seguido da Electrónica e, a um nível bastante inferior, a Biotecnologia e 

Química Fina, Energia, Ambiente, Materiais, entre outros. 
 

Tabela 15– Representatividade das diferentes áreas cientifico-tecnológicas no 
Taguspark, 2006 

Áreas Científico Tecnológicas % de área ocupada 

Tecnologias da Informação 44 

Telecomunicações 19 

Electrónica 18 

Biotecnologia e Química Fina 7 

Energia 3 

Ambiente 3 

Ciências e Tecnologias dos Materiais 2 

Outros 4 

Fonte: www.taguspark.pt 

Este claro domínio das Tecnologias da Informação, à excepção dos referidos PCT 

especializados em determinada área científico-tecnológica, acaba por se verificar na 

generalidade dos parques europeus e norte-americanos, dada a importância que esta 

actividade desempenha na sociedade contemporânea e, acima de tudo, numa infra-

estrutura dedicada à inovação e desenvolvimento científico e tecnológico. 
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Efectivamente, o sector TIC integra a listagem de áreas científico tecnológicas 

privilegiadas pelo Taguspark12, assim como faz parte da esmagadora maioria de áreas 

científico tecnológicas privilegiadas pela generalidade dos PCT nacionais, europeus e 

norte-americanos. A título de exemplo, é possível verificar na tabela 16 uma clara 

concordância entre as áreas científico tecnológicas privilegiadas pelo Taguspark e 

aquelas que são estabelecidas como prioritárias pela FTEI (France Technopole 

Entreprises Innovation) e a APTE (Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos 

de Espana), entidades que gerem as redes de PCT nos seus países, França e 

Espanha, respectivamente. 

Tabela 16- Comparação entre áreas científico-tecnológicas privilegiadas pelo Taguspark, 
APTE e FTEI 

  Taguspark FTEI APTE 

Tecnologias da Informação       

Telecomunicações       

Electrónica       

Ciências e Tecnologias dos Materiais       
Tecnologias da Produção       

Energia       
Ambiente       

Biotecnologias e Química Fina       
Aeronáutica       

Tecnologias da Saúde       

Fonte: Elaboração própria com base em http://www.apte.org/, http://www.iasp.ws, http://www.reseauftei.com , 

http://www.tecparques.pt/, http://www.tekel.fi/, http://www.ukspa.org.uk/… 

 

4.4.4. O peso do Taguspark no tecido empresarial local, regional e nacional  

Representando um dos principais objectivos do presente estudo, foi realizada uma 

análise da importância que o Taguspark assume ao nível sectorial e de intensidade 

tecnológica, tendo em conta três escalas distintas. Nesse sentido, procurou-se apurar 

qual o peso que o Taguspark representa na concentração de empresas ligadas ao 

sector Secundário e Terciário (segundo os diferentes níveis de intensidade 

tecnológica) no concelho de Oeiras, AML e Portugal.  

Os resultados alcançados, expressos na tabela 17, tornaram-se bem elucidativos do 

peso do Taguspark às três escalas territoriais atrás referidas, permitindo-nos retirar 

                                                

12 As áreas científico tecnológicas privilegiadas pelo Taguspark são: Tecnologias da Informação, Telecomunicações, 

Electrónica, Ciências e Tecnologias dos Materiais, Tecnologias da Produção, Energia, Ambiente, Biotecnologias e 

Química Fina  
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interessantes conclusões quanto à real importância do projecto na atracção, difusão e 

dinamização de actividades baseadas na tecnologia e conhecimento científico. 

 

Tabela 17– Importância dos estabelecimentos instalados no Taguspark em relação ao 

total do concelho de Oeiras, Área Metropolitana de Lisboa e do País (sector Secundário e 

Terciário), 2004 (%) 

Taguspark 

Sector de 
Actividade 

Níveis de intensidade 
tecnológica Nº 

% do 
concelho de 

Oeiras 
% da 
AML 

% de 
Portugal 

Alta Tecnologia 5 19,2 1,5 0,6 

Média Alta Tecnologia 1 1,6 0,1 0,02 

Média Baixa Tecnologia 1 1,8 0,04 0,01 
Secundário 

Baixa Tecnologia 6 0,9 0,04 0,01 

Serviços Intensivos em 
Conhecimento e Alta 
Tecnologia 45 21,1 2,8 1,1 
Serviços Intensivos em 
Conhecimento 55 3,5 0,2 0,1 

Terciário 

Serviços Pouco Intensivos 
em Conhecimento 47 1,7 0,1 0,03 

Não Responde 8       
Total Secundário e Terciário  168 3,1 0,2 0,05 

Fonte: elaborado a partir da informação desagregada do MTSS (2004), aplicando a classificação conjunta da 
OCDE/Eurostat (2005/2006) e a partir de informação recolhida em trabalho de campo, 2006 

 

Começando essa análise pela escala nacional (anexo 12), constatamos que o 

Taguspark assume alguma importância na concentração de estabelecimentos ligados 

à Indústria de Alta Tecnologia (0,6% dos estabelecimentos nacionais desse sector) e 

nos Serviços Intensivos em Conhecimento e Alta Tecnologia (1,1% dos 

estabelecimentos nacionais desse sector), traduzindo de algum modo o potencial 

atractivo que o Taguspark desempenha perante actividades altamente tecnológicas.  

Os níveis de intensidade tecnológica mais elevados, quer ao nível do sector 

Secundário, quer ao nível do Terciário, são aliás os níveis nos quais o Taguspark 

assume maior representatividade a nível nacional, sugerindo, de facto, uma tendência 

para a localização deste tipo de actividades baseadas na tecnologia e no 

conhecimento em espaços como os PCT.  

No que diz respeito ao peso do Taguspark no contexto da AML (anexo 13) verificamos 

que este concentra 1,5% da indústria de Alta Tecnologia, sendo o caso da CAE 32 – 

Fabricação de equipamento e de aparelhos de rádio, televisão e comunicação o mais 

evidente, encontrando-se 3,2% das empresas existentes na AML referentes a esta 

actividade instaladas no Taguspark. Situação idêntica regista-se na concentração de 
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Serviços Intensivos em Conhecimento e Alta Tecnologia, assumindo 2,8% do total da 

AML e reforçando a tendência do Taguspark em concentrar essencialmente 

actividades ligadas aos serviços de nível superior. A CAE 72- Actividades informáticas 

e conexas é a que assume um maior destaque em termos numéricos, sendo que o 

Taguspark concentra 33 dos 1088 estabelecimentos da AML, no entanto em termos 

percentuais é a CAE 73-Investigação e Desenvolvimento a que assume maior 

relevância (10,6%), sendo que encontram-se no Taguspark 5 dos 47 estabelecimentos 

existentes na AML ao nível dessa CAE.  

A situação do Taguspark face ao seu poder de concentração de empresas de base 

tecnológica e intensivas em conhecimento no contexto da AML assume contornos 

interessantes se analisarmos os valores referentes ao peso que esta sub-região 

assume a nível nacional na concentração deste tipo de actividades.  

Análise semelhante às anteriores foi estabelecida tendo em conta o peso do 

Taguspark no contexto local quanto à concentração de actividades altamente 

tecnológicas (anexo 14). 

Mais uma vez, os resultados foram bastante esclarecedores e revelam uma mais 

proeminente importância do Taguspark ao nível concelhio em termos de concentração 

de Indústria de Alta Tecnologia (19,2%) e Serviços Intensivos em Conhecimento e Alta 

Tecnologia (21,1%).  

Tal relevância é especialmente evidente nas CAE 32 - Fabricação de equipamento e 

de aparelhos de rádio, televisão e comunicação, CAE 30 – Fabricação de máquinas de 

escritório e de equipamento para o tratamento automático da informação e CAE 73 - 

Investigação e Desenvolvimento, nas quais o Taguspark alberga respectivamente 

50%,100% e 100% dos estabelecimentos instalados no concelho de Oeiras.  

Face a estes resultados, poderá afirmar-se que o objectivo do Taguspark enquanto 

pólo de aglomeração de actividades de base tecnológica e afectas à investigação e ao 

conhecimento a um nível local foi totalmente alcançado, assistindo-se a uma 

importância inequívoca desta infra-estrutura a essa escala. No que diz respeito às 

escalas regional e nacional, o Taguspark assume igualmente alguma preponderância 

na concentração de actividades intensivas em tecnologia e conhecimento – quer ao 

nível do sector Secundário, quer ao nível do sector Terciário – comprovando a sua 

importância estratégica no âmbito do sistema científico nacional. 

 



Os Parques de Ciência e Tecnologia enquanto instrumentos de Desenvolvimento Regional e Local: 

 O Caso do Taguspark 

 

Os Parques de Ciência e Tecnologia enquanto elementos catalisadores da inovação            171 

empresarial aliada ao desenvolvimento regional e local – o caso do Taguspark  

4.4.5. Notas Conclusivas  

Antes de terminarmos o presente capítulo, achou-se premente estabelecer um balanço 

das principais ideias a reter até este ponto, isto porque o ponto seguinte analisará os 

resultados obtidos com as entrevistas às empresas, sendo que será feita uma sinopse 

conclusiva para o mesmo. Até este ponto debruçámos a nossa atenção sobre o caso 

de estudo desta dissertação, o Taguspark, iniciando na nossa análise pela génese e 

evolução do projecto, passando pelas suas principais características segundo diversas 

dimensões – tecido empresarial, modelo de gestão e financiamento, infra-estruturas, 

entre outras – e culminando na avaliação da sua importância na concentração e 

dinamização de actividades de base tecnológica ao nível local, regional e nacional. De 

todo o trabalho de investigação desenvolvido em torno do Taguspark podemos 

concluir que:   

• O Taguspark localiza-se no concelho de Oeiras, um concelho que apresenta 

características particulares e claramente dinâmicas no contexto da AML ao 

nível de indicadores demográficos, sociais e económicos. Oeiras é ainda 

encarado no contexto regional e local como um território tradicionalmente 

apostado no domínio do desenvolvimento de actividades ligadas à ciência, 

tecnologia e inovação, concentrando uma percentagem significativa de 

actividades intensivas em alta tecnologia e conhecimento;  

• Em termos de modelo de gestão, o Taguspark acenta actualmente numa lógica 

público-privada. O sector público assumiu uma importância fundamental na 

fase de arranque do projecto em termos de financiamento, recorrendo em larga 

escala a fundos estruturais da Comunidade Europeia, no entanto, com o 

desenvolvimento do projecto a iniciativa pública deu lugar ao sector privado;  

• A estrutura económica do Taguspark é dominada claramente pelo sector dos 

serviços, com destaque para os serviços intensivos em conhecimento e alta 

tecnologia e para serviços de apoio a actividades de base tecnológica;  

• Ao longo dos seus cerca de treze anos de história, o Taguspark tem gerado 

uma atracção constante de novas empresas, quer as que iniciaram a sua 

actividade no próprio parque, quer as que se relocalizaram neste;    

• O tecido empresarial do Taguspark caracteriza-se pela reduzida dimensão,  

quer ao nível da área ocupada pelas empresas, quer ao nível do nº de pessoas 

ao serviço. Assiste-se ainda a heterogeneidade de áreas científico-

tecnológicas, embora se registe um domínio de empresas ligadas ao sector 

TIC;  



Os Parques de Ciência e Tecnologia enquanto instrumentos de Desenvolvimento Regional e Local: 

 O Caso do Taguspark 

 

Os Parques de Ciência e Tecnologia enquanto elementos catalisadores da inovação            172 

empresarial aliada ao desenvolvimento regional e local – o caso do Taguspark  

• O Taguspark assume uma representatividade interessante a nível nacional no 

que diz respeito à concentração de estabelecimentos inseridos nos níveis de 

intensidade tecnológica mais elevados, quer ao nível do sector secundário, 

quer ao nível do sector terciário, sugerindo uma tendência para a localização 

deste tipo de actividades baseadas na tecnologia e no conhecimento em 

espaços como os PCT; 

• A nível regional, o Taguspark assume um peso considerável em termos de 

concentração de empresas de base tecnológica e intensivas em conhecimento 

no contexto da AML, sendo ainda mais evidente esse peso ao nível local;  

• O objectivo do Taguspark enquanto pólo de aglomeração de actividades de 

base tecnológica e afectas à investigação e ao conhecimento a um nível local 

foi totalmente alcançado, assistindo-se a uma importância inequívoca desta 

infra-estrutura a essa escala. No que diz respeito às escalas regional e 

nacional, o Taguspark assume igualmente alguma preponderância na 

concentração de actividades intensivas em tecnologia e conhecimento – quer 

ao nível do sector secundário, quer ao nível do sector terciário – comprovando 

a sua importância estratégica no âmbito do sistema científico nacional.  
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4.5. Expectativa, satisfação e prospectiva dos intervenientes – a opinião 

das  empresas com relação ao Taguspark  

No seguimento do trabalho de campo efectuado no decorrer do presente estudo - 

tendo incidido no caso específico do Taguspark - urgiu a necessidade de contactar 

directamente com as empresas nele instaladas, de forma a obter uma visão mais 

ampla do fenómeno construída com base em opiniões distintas.  

Por mais fundamentos teóricos que se analisem e confrontos de dados que se 

estabeleçam, a opinião dos intervenientes no processo que pretendemos analisar é 

fulcral para, por um lado conhecermos melhor a sua realidade e, por outro lado, 

complementar e fundamentar as conclusões que se pretendem alcançar com o 

decorrer desta investigação.  

 

4.5.1. Fundamentos metodológicos e caracterização da amostra 

Para além de constituírem uma ferramenta essencial para traçar o perfil das empresas 

instaladas no Taguspark, analisando as suas principais características, as entrevistas 

postas em curso pretenderam explorar quais as motivações que levaram à eleição 

dessa localização, assim como perceber quais as principais vantagens e 

desvantagens que esta possa acarretar. Procurou-se igualmente avaliar o nível de 

satisfação das empresas em relação à localização no Taguspark, assim como 

compreender até que ponto essa localização representa uma vantagem competitiva 

para a empresa, revelando-nos resultados esclarecedores e, de certa forma, 

surpreendentes.  

Os resultados obtidos através destas entrevistas permitiriam dar resposta a algumas 

questões essenciais desta dissertação e clarificar uma das suas principais hipóteses 

de trabalho, nomeadamente sobre as motivações que conduzem à escolha de um 

PCT enquanto localização para uma empresa, o seu papel no desenvolvimento 

empresarial e a sua importância enquanto um instrumento de relevo para o sucesso 

de uma empresa de base tecnológica e para o impulso à transferência de tecnologia.  

Em termos metodológicos, foram inicialmente lançados inquéritos a todas as 

empresas instaladas no Taguspark, mas dada a enorme – mas previsível – dificuldade 

em obter uma elevada percentagem de respostas a esses inquéritos, optou-se por 

uma outra via de actuação que rapidamente se revelou mais eficaz e precisa. 

Do universo de 168 empresas instaladas no Taguspark foi seleccionada uma amostra 

representativa desse mesmo universo que reunisse diferentes tipologias e lógicas de 



Os Parques de Ciência e Tecnologia enquanto instrumentos de Desenvolvimento Regional e Local: 

 O Caso do Taguspark 

 

Os Parques de Ciência e Tecnologia enquanto elementos catalisadores da inovação            174 

empresarial aliada ao desenvolvimento regional e local – o caso do Taguspark  

Fonte: Elaboração própria a partir de informação recolhida em 
entrevista às empresas, 2007 

86%

14%

No Taguspark Fora do Taguspark

7%

93%

Secundário Terciário

Fonte: Elaboração própria a partir de informação recolhida em 
entrevista às empresas, 2007 

actuação e que nos permitisse obter uma opinião tão abrangente quanto possível do 

tecido empresarial instalado no Taguspark.  

A essa amostra seleccionada foi apresentado um guião de entrevista (anexo 6) que 

procurou focar os pontos essenciais do inquérito inicialmente lançado através de 

questões de resposta aberta e livre.  

          Fig. 50- Tipo de empresa quanto à localização 

Com esta metodologia foram 

obtidas catorze respostas (Anexo 

8), sendo que doze dessas 

respostas correspondem a 

empresas instaladas no 

Taguspark (86% da amostra) 

obedecendo a critérios de 

selecção que permitissem 

abranger as características 

fundamentais desse mesmo 

tecido empresarial. Os restantes 14% da amostra correspondem a duas empresas que 

abandonaram o Taguspark para uma nova localização, revelando-se a sua opinião um 

contributo igualmente válido para o presente estudo (fig.50).  

 

4.5.1.1. Empresas quanto ao sector de actividade económica 

A abrangência da amostra seleccionada começou por se verificar nos sectores de 

actividade económica.  

   Fig. 51- Empresas entrevistadas quantoao sector de 
actividade económica 

Assim sendo, foram 

entrevistadas empresas dos 

dois sectores de actividade 

económica presentes no 

Taguspark (fig.51), com 

especial destaque para 

empresas ligadas ao 

Terciário (93%), em 

particular ao terciário 

superior.Foi apenas entrevistada uma empresa ligada ao sector Secundário, 
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7%

29%

7%

7%
7%7%

36%

Não Sabe/não responde TIC
Consultoria Construção
Design Saude
ID

representando 7% da amostra, o que não foi de encontro às expectativas iniciais mas 

comprovou, por um lado, o peso pouco significativo que este sector assume no 

Taguspark e, por outro lado, a falta de cooperação dessas empresas no estudo que 

aqui se apresenta.  

 

Fig. 52- Empresas entrevistadas quanto à actividade principal 

Este evidente domínio do sector 

Terciário na estrutura 

económica do Taguspark 

reflecte-se aquando da análise 

da distribuição das empresas 

entrevistadas quanto à sua 

actividade principal (fig.52). De 

facto, apenas 7 % das 

empresas pertencem a uma 

actividade fora do Terciário, 

nomeadamente a Construção, 

sendo que as TIC é a área que representa a maior parcela de empresas instaladas no 

Taguspark (36%). A Consultoria assume também um peso relevante, representando 

29% das empresas entrevistadas, sendo esta uma área frequentemente encontrada 

em PCT devido à componente de serviços de apoio a empresas de base tecnológica 

que nela se englobam.  

 

4.5.1.2. Nível de Intensidade Tecnológica  

Procurou-se igualmente alcançar alguma abrangência da amostra em termos de níveis 

de intensidade tecnológica (fig.53), sendo que ao nível dos Serviços foi alcançada 

essa equidade. De facto, 43% das empresas entrevistadas correspondem a empresas 

de serviços intensivos em conhecimento e alta tecnologia, 36% a empresas de 

serviços intensivos em conhecimento e 14% a empresas de serviços pouco intensivos 

em conhecimento, nomeadamente empresas prestadoras de serviços de apoio a 

outras empresas, tais como a Ethertel ou a Convex, que se movimentam nas áreas da 

consultoria e integração de sistemas e que fornecem serviços nas áreas das 

tecnologias da informação e das comunicações de voz e dados. De referir que a 

empresa ligada ao sector Secundário que acedeu responder à entrevista corresponde 

a uma empresa de baixa tecnologia, nomeadamente a Repasfalt, uma empresa que 

actua na área das obras públicas, nomeadamente ao nível da reparação de asfaltos.  
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Fonte: Elaboração própria a partir de informação recolhida em 
entrevista às empresas, 2007 
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Fig. 53- Empresas entrevistadas quanto ao nível de intensidade tecnológica 
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4.5.1.3. Ano de instalação 

Quanto ao ano de instalação das empresas no Taguspark (fig. 54), 29% correspondem 

a empresas instaladas aquando da entrada em funcionamento do parque ou nos seus 

primeiros quatro anos de vida, nomeadamente entre 1995 e 1999. A Portugal Telecom 

integra-se nesse primeiro grupo, sendo uma das empresas âncora do Taguspark que 

contribuiu decisivamente para o desenvolvimento e maturação do projecto e que tem 

vindo a crescer em conjunto com este, ramificando-se hoje em Portugal Telecom - 

Sistemas de Informação e Portugal Telecom – Inovação.  

Fig. 54- Empresas entrevistadas quanto ao 
ano de instalação no Taguspark 

Entre 2000 e 2004 instalou-

se no Taguspark apenas 

14% da amostra, sendo 

que uma dessas empresas 

é a multinacional Microsoft. 

A empresa norte-americana 

é uma das mais 

importantes e maiores 

entidades presentes no 

parque, quer em termos de 

área ocupada, do número 

de pessoas ao serviço ou do volume de negócios gerado, representando uma 

referência para pequenas e médias empresas aí instaladas.  

No entanto, notou-se uma maior propensão das empresas instaladas há menos tempo 

no Taguspark em aceder a colaborar neste estudo. De facto, 57% da amostra 
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Fonte: Elaboração própria a partir de informação recolhida em 
entrevista às empresas, 2007 

Fonte: Elaboração própria a partir de informação recolhida em 
entrevista às empresas, 2007 

corresponde a empresas instaladas entre 2005 e 2008, sendo essencialmente 

pequenas empresas recém-criadas.  
 

4.5.1.4. Dimensão das Empresas 

Tal facto torna-se evidente se analisarmos a figura 55 que representa as empresas 

entrevistadas quanto à sua dimensão, sendo que dominam claramente as pequenas 

empresas (82%), deixando pouco espaço às médias e às grandes empresas, 

representando 9% cada.  

Fig. 55- Empresas entrevistadas quanto à dimensão 

Estes resultados vêm confirmar 

aquilo que já foi referido atrás e 

que acaba por ser característica 

transversal à maioria dos PCT, 

ou seja, a existência no 

Taguspark de um tecido 

empresarial constituído 

essencialmente por pequenas 

empresas quanto à dimensão e 

número de pessoas ao serviço.  

Na verdade, e analisando a figura 56, 33% das empresas detêm entre 3 a 5 pessoas 

ao serviço, enquanto 25% dessas mesmas empresas empregam 2 ou menos pessoas 

ao serviço. Isto espelha, mais uma vez, a reduzida dimensão das empresas instaladas 

no Taguspark, correspondendo essencialmente a empresas recentes, destinadas à 

prestação de serviços a outras empresas e constituídas e geridas por jovens 

empresários e técnicos detentores de, no mínimo, um curso superior.  

 
Fig. 56- Empresas entrevistadas quanto 

 ao nº de pessoas ao serviço 

As empresas com mais de 

cem pessoas ao serviço - 

consideradas grandes 

empresas - representam 

apenas 17% da amostra, 

sendo a Convex e a 

Microsoft excelentes  

exemplos disso mesmo.  
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Se nos valores totais referentes ao número de pessoas ao serviço nas empresas 

instaladas no Taguspark analisarmos o peso que as mulheres assumem nessa força 

de trabalho constatamos algo que já havíamos referido anteriormente, ou seja, uma 

crescente importância da mulher no mercado de trabalho que ganha especial 

evidência no emprego qualificado e tecnológica e intelectualmente exigente. De facto, 

as mulheres representam 50% do número total de pessoas ao serviço em empresas 

como a WS Energia ou a Percentil, 15% numa grande empresa como a Convex e 

existem mesmo casos nos quais a empresa é constituída unicamente por mulheres, 

como é o caso da Ethertel.  

 

4.5.1.5. Caracterização da força de trabalho 

Uma vez focado o assunto das pessoas ao serviço nas empresas instaladas no 

Taguspark, parece-nos oportuno apresentar duas características fundamentais dessa 

mesma mão-de-obra (fig. 57). Por um lado, importa destacar o elevado nível de 

qualificação académica detido pela maioria das pessoas ao serviço nessas empresas, 

sendo que 45% das empresas entrevistadas afirmam possuir nos seus quadros 

empregados com, no mínimo, uma licenciatura e 25% possuem pessoas ao serviço 

detentoras de um mestrado ou doutoramento. Estes valores evidenciam a propensão 

do Taguspark em atrair empresas tecnologicamente avançadas e empregadoras de 

mão-de-obra especializada e altamente qualificada, sendo essa uma característica 

que distingue os PCT dos restantes espaços de concentração industrial e que poderá 

representar um importante factor de crescimento económico-social da região na qual 

se insere.  

Fig. 57- Empresas entrevistadas quanto à estrutura de qualificações 

5% 0%0%0% 10%
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Fonte: Elaboração própria a partir de informação recolhida em entrevista às 
empresas, 2007 
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Fonte: Elaboração própria a partir de informação recolhida em entrevista às 
empresas, 2007 

A atracção de mão-de-obra qualificada acarreta consigo diversas externalidades 

positivas para o território envolvente de um PCT, neste caso do Taguspark. Uma 

população altamente instruída é, normalmente, detentora de um nível sócio-económico 

alto ou médio-alto, reflectindo-se isso no poder de compra dessa população.  
 

Fig. 58- Empresas entrevistadas quanto ao grupo etário 
dominante 

Para além de instruída e 

economicamente estável, 

a população empregada 

no Taguspark 

caracteriza-se ainda pela 

sua juventude, situando-

se o grupo etário 

dominante entre os 25 e 

os 44 anos de idade com 

75% das pessoas ao 

serviço (fig.58). Esse conjunto de características alimenta todo um mercado paralelo 

que se ergue em torno do Taguspark, quer ao nível da oferta residencial de qualidade, 

quer ao nível da disponibilização de serviços diversos e actividades de lazer e 

entretenimento vocacionadas para um público que reúna determinadas características 

socioeconómicas.  

 

4.5.1.6. Origem do capital e fontes de financiamento 

Quanto à origem do capital, procurou-se igualmente entrevistar empresas de 

diferentes tipologias, sendo que 75% representam empresas com capital privado 

nacional. Empresas como a Ethertel, a WS Energia ou a Percentil são disso exemplo, 

assim como o é o grupo Portugal Telecom, embora numa escala dimensional 

totalmente diferente. 

No entanto, os grandes grupos empresariais encontram-se mais facilmente associados 

ao capital privado estrangeiro, representando 19% do total. Entre os principais nomes 

associados ao investimento estrangeiro no Taguspark encontram-se grandes 

multinacionais como a Microsoft ou a Convex.  

Este claro domínio do capital privado nacional sobre o privado estrangeiro, e mesmo 

sobre o público, evidencia o cumprimento de um dos principais propósitos de qualquer 

PCT, ou seja, o estímulo ao empreendorismo. De facto, uma parte considerável das 

pequenas empresas que dominam o tecido empresarial do Taguspark têm por base 

0%

75%

17%

8%
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Fonte: Elaboração própria a partir de informação recolhida em 
entrevista às empresas, 2007 

um capital privado nacional, representando iniciativas de jovens empresários recém-

licenciados e de projectos comummente resultantes de uma fase prévia de incubação 

empresarial, um serviço igualmente prestado pelo Taguspark.  

 
Fig. 59- Empresas entrevistadas quanto ao acesso a 

apoios comunitários 

Muitos desses projectos, e a 

exemplo do próprio 

Taguspark, dependeram – 

ou continuam a depender – 

claramente de fundos 

comunitários para a sua 

estruturação e consolidação. 

De facto, 50% das empresas 

(fig. 59) admitem ter 

recorrido a apoios 

financeiros decorrentes 

directamente de programas da UE ou de incentivos disponibilizados por entidades 

nacionais como o IEFP ou o IAPMEI para a sua iniciação e desenvolvimento, 

beneficiando assim de uma vontade política e de uma visão estrutural ao nível 

europeu e nacional em apoiar o desenvolvimento de empresas de base tecnológica 

através da promoção do empreendorismo.  

 

4.5.2. Factores de atracção e grau de satisfação das empresas em relação ao 

Taguspark 

 

4.5.2.1. Motivações iniciais  

Sobre as principais motivações que conduziram as empresas a instalarem-se no 

Taguspark (fig.60) as opiniões dividem-se entre motivações de carácter meramente 

imobiliário e preocupações ao nível da transferência de tecnologia e das 

oportunidades de mercado.  

De facto, 22% das empresas afirmam que foram as boas condições das instalações 

oferecidas pelo Taguspark que pesaram de forma mais significativa na decisão de aí 

se instalarem. Os edifícios modernos, bem estruturados e equipados com tecnologias 

propícias ao bom ambiente de trabalho conseguiram desempenhar um papel atractivo 

perante muitas empresas, embora as perspectivas de usufruir de um espaço 

dinamizador das relações de complementaridade inter empresarial tenham levado a 

8%

50%

42%

Não Sabe/não responde Sim Não
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Fonte: Elaboração própria a partir de informação recolhida em entrevista às empresas, 2007 

um interesse quase equivalente. Na verdade, 18% das empresas seleccionadas 

assumem como motivação para a instalação no Taguspark a possibilidade que este 

abre ao estabelecimento das relações referidas atrás, sendo esse, aliás, um dos 

principais objectivos do próprio projecto.   

Fig. 60- Motivações à instalação no Taguspark 

 

 

Para além das possibilidades de estabelecimento de relações inter empresarias que 

uma localização num PCT abre, também a perspectiva de estabelecer esse nível de 

relações com centros de I&D e universidades parece atrair as empresas instaladas no 

Taguspark, reunindo 12% das respostas obtidas.  

De facto, abrindo um parêntesis à análise das motivações que conduziram à 

instalação no Taguspark, e analisando a figura 61 verificamos que em 59% das 

empresas analisadas esse objectivo foi alcançado, afirmando estabelecer relações de 

cooperação com centros de I&D e universidades. No entanto, tal afirmação não quer 

dizer que essas relações sejam estabelecidas necessariamente com entidades 

presentes no Taguspark, sendo que em muitos casos são estabelecidas parcerias com 

centros de investigação e desenvolvimento tecnológico instalados fora do Taguspark. 

Um valor preocupante revela-se o facto de 33% das empresas entrevistadas afirmar 

não estabelecerem qualquer relação de cooperação tecnológica, pondo em causa a 

verdadeira validade do sistema de transferência de conhecimento e tecnologia 

promovido pelo Taguspark.  
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Fig. 61- Empresas entrevistadas quanto à existência de relações de cooperação com 
centros de I&D 
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Essa ideia foi igualmente evidenciadas nas três entrevistas realizadas nos três PCT da 

AML (o Lispolis, o Madan Parque e o Taguspark), onde foram referidas as dificuldades 

existentes ao interface entre o sistema empresarial, científico e académico. Segundo 

os responsáveis entrevistados, estas barreiras são especialmente motivadas por 

questões de base social e cultural, quer do lado empresarial, pouco aberto à inovação, 

quer do lado académico, tradicionalmente muito resistente à articulação com o meio 

empresarial. 

Voltando à análise dos motivos de instalação das empresas no Taguspark (fig. 60) , 

verifica-se que a imagem de prestígio que representa para uma empresa estar 

instalada no Taguspark assume igualmente 12% das respostas, sendo este um factor 

de interesse meramente imobiliário, assim como as boas acessibilidades de que o 

parque é dotado. Este último factor é visivelmente citado por empresas recém-

instaladas no Taguspark, tendo conhecido o projecto após a conclusão de novas 

acessibilidades entretanto construídas que vieram limpar a imagem negativa a este 

nível aquando dos primeiros anos de funcionamento do projecto.  

 

4.5.2.2. Vantagens e desvantagens da localização no Taguspark  

As motivações que levaram à instalação no Taguspark encontram fortes pontos de 

convergência com as vantagens que o mesmo representa para as empresas nele 

instaladas (fig.62). A questão das acessibilidades é a mais evidente, sendo apontada 

por 34% dos inquiridos como a principal vantagem do Taguspark. O rápido e cómodo 

acesso à cidade de Lisboa, ao Aeroporto Internacional e daí a qualquer ponto do país, 

da Europa ou do Mundo, conferem ao Taguspark uma vantagem competitiva, embora 

recentemente alcançada. A qualidade das instalações volta a ser referida por 20% dos 

inquiridos como um aspecto positivo a mencionar no Taguspark, evidenciando a 

Fonte: Elaboração própria a partir de informação recolhida em entrevista às empresas, 2007 
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excelência da construção e das condições físicas colocadas à disposição das 

empresas.  

Fig. 62- Vantagens da localização no Taguspark 
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No pólo oposto, ou seja, no que diz respeito às desvantagens apresentadas pelo 

Taguspark (fig.63), encontramos uma certa dispersão das respostas, não sendo 

apontado um factor negativo que reúna alguma unanimidade. Ainda assim, 18% dos 

inquiridos aponta a falta de cooperação entre empresas como um problema a ter em 

consideração no Taguspark, contrariando de certa forma aqueles que apontam a 

possibilidade de estabelecer parcerias inter empresariais como uma das principais 

motivações para a instalação no parque. Isto sugere-nos uma certa desilusão das 

empresas instaladas no parque relativamente às motivações iniciais e à concretização 

dessas mesmas aspirações. De facto, apesar de ser um objectivo perseguido pela 

maioria das empresas que se instalam no Taguspark, o estabelecimento de parcerias 

inter empresariais não nos parece um objectivo totalmente alcançado.  

Este facto pode relacionar-se com uma outra desvantagem mencionada pelas 

empresas entrevistadas, ou seja, a falta de apoio da administração do Taguspark 

(14%). De facto, o sucesso e o cumprimento dos objectivos fundamentais de um PCT 

– que passam pela promoção da transferência de tecnologia entre empresas e entre 

estas e centros de I&D e universidades – dependem em larga escala do dinamismo da 

sua administração, denotando-se algum descontentamento neste âmbito quando 

analisamos o Taguspark.  

Outro aspecto contraditório em relação ao que foi dito atrás é o facto de 14% dos 

inquiridos mencionarem as más acessibilidades ao Taguspark como uma das suas 

Fonte: Elaboração própria a partir de informação recolhida em entrevista às empresas, 2007 
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principais desvantagens. Este facto torna-se facilmente explicável se considerarmos 

que o grupo de empresas que mencionou esta resposta corresponde a empresas que 

se instalaram no parque antes da realização das obras tendo em vista a melhoria das 

acessibilidades, permanecendo algo marcadas pelas más acessibilidades com que 

inicialmente se depararam. 

Problema crónico do Taguspark continua a ser a insuficiência da rede de transportes 

públicos que o serve, sendo mencionado igualmente por 14% dos inquiridos. Este é 

um problema que se arrasta desde a entrada em funcionamento do parque e que 

parece conhecer uma luz ao fundo do túnel com a concretização do SATO de 

superfície que ligará o Taguspark à estação da CP de Oeiras.  

Fig. 63- Aspectos negativos do Taguspark 
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A prova irrefutável do que afirmámos atrás relativamente à falta de cooperação inter 

empresarial apontada como o principal problema verificado no Taguspark encontra-se 

na análise à figura 64 que representa o destino da produção ou dos serviços das 

empresas nele instaladas. Dessa análise resulta que 33% das relações comerciais das 

empresas instaladas no Taguspark estabelecem-se com clientes provenientes da 

AML, comprovando a importância deste ao nível metropolitano no que diz respeito à 

concentração de actividades de base tecnológica e à sua relação com o mercado 

regional.  

 

Para além da sua importância a nível regional, o Taguspark assume alguma 

representatividade a nível nacional, sendo que 21% das relações comerciais das 

empresas nele instaladas estabelecem-se com parceiros disseminados pelo território 

nacional. Igual valor (21%) assumem as exportações, indiciando um peso crescente 

Fonte: Elaboração própria a partir de informação recolhida em entrevista às empresas, 2007 
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Fonte: Elaboração própria a partir de informação recolhida em entrevista às 
empresas, 2007 

Fonte: Elaboração própria a partir de informação recolhida em 

entrevista às empresas, 2007 

do Taguspark ao nível das relações internacionais e da crescente visibilidade que as 

empresas nele instaladas vão progressivamente conquistando no mercado 

internacional.  

                    Fig. 64- Destino das relações comerciais 

No entanto, o valor que 

mais surpreende da 

análise à figura 64 é o 

peso quase 

negligenciável que as 

relações comerciais 

estabelecidas entre 

empresas instaladas no 

Taguspark assumem 

(8%). De facto, apesar 

de partilharem do 

mesmo espaço físico, não se verifica uma relação de complementaridade entre 

empresas ao nível do que seria desejável numa infra-estrutura desta natureza, 

desacreditando um dos princípios básicos dos PCT que reside na transferência de 

tecnologia e no estabelecimento de relações de proximidade física, comercial e 

tecnológica.  

 

4.5.2.3. Satisfação quanto à localização da empresa 

Estabelecido o balanço entre aspectos positivos e negativos do Taguspark, afigurou-

se como essencial conhecer qual o nível de satisfação geral das empresas instaladas 

no parque relativamente ao mesmo (fig. 65).  

Fig. 65- Nível de satisfação relativamente à localização da empresa 

Assim sendo, 58% das 

empresas afirmam estar 

satisfeitas com a sua 

localização no Taguspark, 

embora tenham revelado 

alguma cautela nesta 

resposta e dificilmente 

tenham afirmado 

categoricamente a sua total 

17%

58%

17%

8%

Muito boa Boa Satisfatória Reduzida

8%

33%

17%

21%

21%

Clientes dentro do Parque          AML                                          

AMP                                                 Resto do país                              
Exportação 



Os Parques de Ciência e Tecnologia enquanto instrumentos de Desenvolvimento Regional e Local: 

 O Caso do Taguspark 

 

Os Parques de Ciência e Tecnologia enquanto elementos catalisadores da inovação            186 

empresarial aliada ao desenvolvimento regional e local – o caso do Taguspark  

Fonte: Elaboração própria a partir de informação recolhida em entrevista às 

empresas, 2007 

satisfação relativamente à localização no parque. Esse afirmar de total satisfação foi 

apenas apontado por 17% das empresas, valor igual às empresas que indicam o seu 

nível de satisfação como satisfatório ou mediano, incluindo-se aqui as duas empresas 

entrevistadas que já abandonaram o Taguspark. De referir que entre as empresas que 

apontaram um maior nível de satisfação relativamente à sua localização encontra-se a 

multinacional Microsoft, indiciando um sinal positivo quanto à capacidade do 

Taguspark em atrair e satisfazer as necessidades e aspirações de grandes grupos 

internacionais, extremamente importantes para a projecção do parque.  

O cepticismo revelado pelas empresas entrevistadas relativamente ao nível de 

satisfação quanto à sua localização no Taguspark vai encontrar continuidade nos 

resultados obtidos à seguinte questão: representará a localização no Taguspark uma 

vantagem competitiva para a empresa?  

 

Fig. 66- A localização no Taguspark enquanto vantagem competitiva 

De facto, 75% das 

empresas assume uma 

posição algo reticente e 

refere que essas 

vantagens são visíveis 

apenas em parte e de 

uma forma moderada 

(fig.66). Apenas 17% 

das empresas afirmam 

que o facto de estarem 

localizadas no 

Taguspark representa 

uma inequívoca vantagem competitiva relativamente às suas concorrentes no 

mercado, revelando uma incapacidade parcial do Taguspark em satisfazer 

necessidades que poderão relacionar-se com alguns problemas apontados pelas 

empresas, tais como as más acessibilidades, o pouco dinamismo da administração do 

parque no sentido de incentivar a cooperação inter empresarial ou a timidez dos sinais 

que o Taguspark revela relativamente à desejada transferência de tecnologia e 

conhecimento desejada num projecto desta natureza. 

Assim sendo, não foi surpreendente constatar que 58% das empresas entrevistadas 

afirmam que a sua localização no Taguspark não representou uma importância 

significativa para o seu sucesso, indiciando que o desenvolvimento da empresa teria 

seguido os mesmos passos se esta se localizasse em qualquer outro local, não 
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beneficiando portanto do facto de estar instalada num PCT. Este preocupante 

descrédito na fórmula seguida pelo Taguspark por parte das empresas nele instaladas 

não se estende a 42% das empresas entrevistadas, sendo que estas afirmam ter 

beneficiado o seu processo de desenvolvimento ao longo dos anos mais recentes o 

facto de estarem localizadas no Taguspark.  

 

Fig. 67- Relevância da localização da empresa no Taguspark para o sucesso da mesma 

42%

58%

Sim Não

 

 

 

4.5.2.4. Aspirações futuras 

No entanto, apesar de uma aparente insatisfação das empresas instaladas no 

Taguspark em relação aos serviços prestados pelo mesmo e às vantagens que 

possivelmente poderiam retirar daí, constatou-se que existe o desejo de continuidade 

no parque por parte de 83% das empresas entrevistadas, contra 17% que tencionam 

abandonar o mesmo num futuro próximo (fig.68).  

A qualidade das instalações postas à disposição das empresas, o espaço disponível 

para a sua expansão e a imagem de prestígio que representa encontram-se entre as 

principais explicações das empresas para continuarem instaladas no Taguspark. 

Mostrando algum cepticismo, algumas empresas afirmam aguardar mais algum tempo 

para observar o comportamento da nova administração do Taguspark antes de se 

decidirem por uma mudança de localização. 

Estes valores evidenciam, por um lado, uma certa acomodação das empresas à actual 

situação que, mesmo não lhes conferindo vantagens competitivas notórias, também 

não as motiva a procurar uma nova localização e, por outro lado, sugere um certo 

aproveitamento das vantagens imobiliárias que um projecto como o Taguspark poderá 

representar, ou seja, mesmo não sendo capaz de conferir totalmente às empresas 

nele instaladas oportunidades e vantagens em termos de transferência de tecnologia e 

Fonte: Elaboração própria a partir de informação recolhida em entrevista às empresas, 2007 
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conhecimento, oferece um conjunto de vantagens imobiliárias atractivas (que vão 

desde a qualidade das instalações, passando pela proximidade a serviços de apoio e 

lazer ou pelos próprios preços dos espaços) que prendem as empresas ao parque e 

que o ameaçam transformar-se num gigantesco condomínio de empresas.  

 

Fig. 68- Perspectiva quanto à continuidade da empresa no Taguspark 

 

 

4.5.2.5. Notas Conclusivas 

Tendo como objectivo fundamental a simplificação da análise às entrevistas realizadas 

a empresas instaladas e anteriormente instaladas no Taguspark, apresenta-se 

seguidamente uma sinopse conclusiva que visa reunir as principais conclusões 

decorrentes dessa análise, compartimentada segundo as características, nível de 

satisfação e perspectiva das empresas.  

Características das empresas: 

• Notório predomínio de empresas afectas ao sector Terciário (nomeadamente 

ao terciário superior) na estrutura económica do Taguspark; 

• Forte presença de empresas no Taguspark classificadas como serviços 

intensivos em conhecimento e alta tecnologia no que diz respeito ao nível de 

intensidade tecnológica. Realça-se, portanto, um tecido empresarial baseado 

em actividades de base tecnológica; 

• Predomínio de pequenas empresas quanto à dimensão e número de pessoas 

ao serviço. Dominam as empresas com 3 a 5 pessoas ao serviço; 

• Presença de grandes empresas com mais de 100 pessoas ao serviço, 

correspondendo em grande parte às empresas âncora do Taguspark; 

Fonte: Elaboração própria a partir de informação recolhida em entrevista 
às empresas, 2007 
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• Peso notório da mulher na estrutura de emprego das empresas instaladas no 

Taguspark, sugerindo uma crescente afirmação no desempenho de actividades 

exigentes ao nível das qualificações exigidas; 

• Presença de uma mão-de-obra jovem e qualificada, sendo a licenciatura e o 

mestrado ou doutoramento os níveis de qualificação dominantes na estrutura 

de emprego do Taguspark, que se concentra na faixa etária entre os 25 e os 44 

anos;  

• Predomínio do privado nacional no que diz respeito à origem do capital das 

empresas instaladas no Taguspark; 

• Ao nível das relações comerciais destaca-se as fortes relações estabelecidas 

ao nível do mercado regional, nomeadamente dentro da AML, assim como uma 

crescente importância da exportação. Pela negativa, há a destacar as 

incipientes relações de complementaridade estabelecidas entre as empresas 

instaladas no Taguspark. 

 

Satisfação e perspectivas:  

• Factores de interesse meramente imobiliário - como a qualidade das 

instalações, as boas acessibilidades ou a imagem de prestígio do parque – e a 

procura de relações de cooperação inter empresarial e de transferência de 

tecnologia na base das principais motivações que conduziram as empresas a 

instalarem-se no Taguspark; 

• Boas acessibilidades e qualidade das instalações disponibilizadas pelo 

Taguspark apontadas como as principais vantagens do projecto; 

• Pouca cooperação inter empresarial apontada como o principal problema do 

Taguspark, contrariando as expectativas iniciais de muitas empresas; 

• Nível de satisfação das empresas quanto à sua localização no Taguspark é 

apontado como geralmente bom; 

• O Taguspark não é encarado como uma vantagem competitiva indiscutível 

para as empresas nele instaladas, notando-se alguma relutância nesse 

aspecto; 

• Reduzida influência do Taguspark no sucesso das empresas nele instaladas, 

revelando um “factor parque” pouco significativo; 

• Apesar de alguma insatisfação verificada por parte das empresas relativamente 

às aspirações iniciais e condições actuais do Taguspark, a maioria pretende 

continuar aí instalada.  
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O papel do Taguspark nos processos de desenvolvimento regional e local 

– principais conclusões 
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5. O papel do Taguspark nos processos de desenvolvimento regional 

e local – principais conclusões 

Até que ponto os PCT contribuem para os processos de desenvolvimento regional e 

local, sabendo que estes têm implícito um modelo produtivo e territorial específico? 

Esta é a hipótese de trabalho principal que motivou o estudo que aqui se encerra e 

sobre a qual reflectiremos nos parágrafos seguintes de forma a apresentar algumas 

respostas para a questão da importância dos PCT de uma forma geral, e do 

Taguspark em particular, nos processos atrás mencionados.  

Esta hipótese foi complementada pelo desenvolvimento de quatro hipóteses de 

trabalho secundárias colocadas em paralelo como ponto de partida para este trabalho.   

A primeira relacionava-se com a verificação da importância dos PCT no contexto das 

novas condições de competitividade e de organização produtiva despoletadas pela 

crise do modelo de produção fordista e a emergência do modelo de produção flexível. 

Uma segunda hipótese de trabalho centrava a sua atenção em relação ao nível de 

desenvolvimento das redes de PCT e a relação existente com o tipo de políticas 

nacionais e regionais adoptadas pelos diferentes estados e a dinâmica retratada pelos 

seus indicadores económicos e de desenvolvimento. A terceira hipótese de trabalho 

paralela focava a sua atenção na componente territorial dos PCT e nas suas 

dinâmicas de concentração metropolitana e também de desconcentração por áreas 

urbanas não capitais, no sentido de avaliar o seu papel nos processos de  

convergência e desenvolvimento regional. A quarta hipótese de trabalho visava 

identificar o papel de atracção e concentração que os PCT representam face a 

empresas de base tecnológica e a sua acção enquanto elemento de dinamização 

empresarial e desenvolvimento regional, conferindo sustentabilidade e validade ao 

modelo PCT, aspecto que terá como base central de análise o caso nacional e, mais 

especificamente, o Taguspark. 

Um aspecto importante a salientar, e que se relaciona com a primeira hipótese de 

trabalho, prende-se com a adaptação dos PCT às transformações verificadas ao longo 

das últimas três décadas no modelo produtivo dos países industrializados. De facto, a 

análise elaborada à história económica das últimas décadas permite-nos afirmar que 

os PCT são um espaço privilegiado para a adaptação das principais transformações 

ocorridas, quer ao nível da flexibilidade da mão de obra e do processo produtivo, quer 

no que diz respeito à emergência de novos sectores de actividade económica e de 
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novas formas de organização dessa mesma actividade (Benko, 1995; Castells e Hall, 

1994; Ferrão, 1987; Méndez, 1997; Moulaert, 2003; Vale, 1999).  

A análise às redes mundiais e europeias de PCT e o trabalho efectuado com o nosso 

caso de estudo (o Taguspark), põe em evidência novas formas de organização 

produtiva, nomeadamente ao nível da proliferação de PME, uma das consequências 

mais marcantes resultantes da emergência do modelo de produção flexível. Põe 

igualmente em evidência uma preocupação ao nível da concentração territorial que 

permite estabelecer relações de complementaridade e de transferência de tecnologia 

entre empresas e instituições de I&D, assim como uma maior mobilidade ao nível da 

mão-de-obra (altamente qualificada) e uma maior flexibilidade da produção organizada 

através de um sistema de integração horizontal (Benko, 1995; Caraça ,1993; Castells 

e Hall, 1994; Ferrão, 1987; Harvey, 1989; Vale, 1999).  

Os PCT representam, portanto, as transformações verificadas no sistema produtivo 

nas últimas três décadas de forma inequívoca, sendo meios inovadores que 

congregam em si as principais transformações trazidas por esse modelo.  

Um outro aspecto importante a salientar, e dando resposta à segunda hipótese 

secundária de trabalho, centra-se no facto de os países que possuíram e possuem 

uma política pública de apoio aos PCT, apresentam hoje redes de parques mais 

desenvolvidas e consolidadas, conclusão que decorre da análise a diversos casos de 

estudo europeus com modelos e lógicas de desenvolvimento da rede de PCT distintas.  

De facto, verificou-se que uma política de dinamização dos PCT centrada na iniciativa 

pública seguiu um desenvolvimento mais estruturado e equilibrado, manifestando 

preocupação ao nível de questões de coesão territorial. Casos como o de França, 

Espanha ou Finlândia evidenciam uma clara estruturação de uma política que, por 

exemplo no caso espanhol, virou as suas atenções para a descentralização da rede de 

PCT e a sua difusão pelas diversas regiões autónomas, ou que no caso finlandês 

basearam-se nos clusters regionais e na especialização dos PCT em áreas 

específicas que tiram partido das especificidades e potencialidades de cada região. O 

caso do Reino Unido é um exemplo de uma rede de PCT que não partiu de uma 

política pública estruturada mas sim de iniciativas que emanam das universidades, e 

por isso a sua base regional de desenvolvimento, assenta numa lógica um pouco 

distinta dos casos anteriores.  

O caso português é outro exemplo paradigmático de uma rede de PCT baseada numa 

política pública centralizada (a exemplo da francesa) que deu prioridade às áreas 

metropolitanas de Lisboa e Porto e só posteriormente a outras áreas do país. Essa 

parece ser a tendência de expansão encetada por todas a redes de PCT centradas no 
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estado, ou seja, a de um desenvolvimento inicial nas principais áreas metropolitanas 

do país para, seguidamente, se expandirem a cidades e regiões de hierarquia inferior, 

como acontece actualmente no caso português, sendo exemplo disso mesmo 

projectos recentes como o Biocant Park em Cantanhede, Parkurbis na Covilhã ou o 

Tejovalley em Abrantes.  

No caso das políticas centralizadas parece encontrar-se um maior dinamismo das 

redes de PCT, assim como parecem ser territorialmente mais equilibradas, cobrindo 

naturalmente as grandes metrópoles, mas igualmente as principais 

cidades/aglomerações de cada região, contribuindo para a concretização dos 

objectivos de desenvolvimento regional e local assentes numa política de apoio à 

inovação e ao desenvolvimento da ciência e tecnologia, ao contrário da política 

descentralizada que, por conferir maior poder ao governo regional, parece dispersar-

se e não constituir estruturas tão consolidadas como aquelas que fazem parte da 

política central do estado.  

A análise dos casos de estudo permitiu-nos ainda verificar que estas políticas públicas 

de apoio aos PCT são normalmente acompanhadas por políticas e medidas que visam 

a dinamização de condições de natureza imaterial (como a qualificação e instrução da 

mão-de-obra ou o estímulo à iniciativa empresarial), bem como de condições de índole 

material essenciais ao sucesso de uma rede de PCT, tais como a existência de boas 

acessibilidades, infra-estruturas de excelência e equipamentos modernos, assim como 

de organismos de ensino superior e de investigação que contribuam para estimular a 

inovação e a criatividade. 

Outra questão a destacar relaciona-se com a análise que foi estabelecida para os 

diversos casos de estudo (Portugal, Espanha, França, Reino Unido e Finlândia) a 

diversos indicadores ligados à ciência e tecnologia e ao desenvolvimento económico, 

tais como a percentagem de recursos humanos em actividades ligadas à Ciência e 

Tecnologia relativamente ao total da população activa, a despesa em I&D em 

percentagem do PIB, a evolução do emprego em serviços intensivos em conhecimento 

e tecnologia face ao emprego total, a evolução da exportação de produtos de alta 

tecnologia no total das exportações, entre outros. Os valores apresentados por cada 

país em análise face a estes indicadores permitiu-nos concluir que os países que 

apresentam as redes de PCT mais desenvolvidas encontram concordância com uma 

melhor perfomance em matéria dos indicadores internacionais fundamentais de 

inovação, ciência e tecnologia. De facto, países como a Finlândia ou a França 

apresentam algumas das redes de PCT mais dinâmicas e desenvolvidas da Europa, 
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ao mesmo tempo que apresentam uma situação claramente favorável relativamente a 

indicadores que expressam bem o seu nível de desenvolvimento tecnológico.  

A análise do caso português permitiu-nos elucidar do contrário, ou seja, sendo dos 

países em análise aquele que apresenta uma rede de PCT menos desenvolvida, é 

igualmente o país que apresenta valores mais modestos ao nível dos indicadores de 

desenvolvimento analisados, o que traduz não só o menor desenvolvimento de 

actividades associadas aos parques, como também a existência de uma base 

produtiva com um menor desenvolvimento de actividades de alta tecnologia ou com 

pouca intensidade em conhecimento. Se concentrarmos essa análise à escala 

regional, constatamos que é na região portuguesa mais dinâmica ao nível económico 

e em termos de desenvolvimento dos indicadores atrás enunciados, a Área 

Metropolitana de Lisboa, que se concentram um maior número de PCT, assim como 

os mais desenvolvidos e dinâmicos, demonstrando a necessidade de conjugação de 

um conjunto de factores como indispensáveis para o desenvolvimento deste tipo de 

actividades.  

Podemos portanto afirmar que para o sucesso de um PCT e para que este cumpra 

realmente o seu papel de instrumento ao serviço da política de desenvolvimento 

económica e territorial, é necessária a existência de um dinamismo claro em termos de 

indicadores sociais, económicos e tecnológicos, tais como uma população jovem e 

altamente qualificada, um clima económico propício ao investimento e um território 

dotado de boas acessibilidades e qualidade de vida urbana virada para a 

modernidade, capaz de atrair a referida mão-de-obra. 

Focando a nossa análise no caso português, e dando resposta à quarta hipótese de 

trabalho levantada, evidenciou-se a importância conferida aos PCT nos diversos 

instrumentos de política analisados comprovaram isso mesmo, revelando-se projectos 

prioritários a consolidar após a adesão à CEE em 1986 no sentido de recuperar o 

atraso científico e tecnológico estrutural de Portugal face aos seus parceiros europeus.  

Os PCT enquanto instrumento de política surgiram pela primeira vez de uma forma 

clara no PEDIP, sendo que desde então figuraram na generalidade dos programas de 

apoio à modernização da economia e estrutura produtiva portuguesa, assim como em 

todos os QCA e no actual QREN, evidenciando igualmente uma clara associação 

entre a dinamização da rede de PCT portuguesa e a dependência de fundos 

comunitários.  

O caso de estudo analisado – o Taguspark – é o paradigma do que acabámos de 

referir, ou seja, um projecto inicialmente enquadrado na política pública central, 

nomeadamente no PEDIP, que dependeu em grande parte de fundos comunitários e 
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que gradualmente foi sendo assumido, numa lógica de concertação com a 

administração central e com o poder local (inicialmente numa lógica tripartida entre os 

municípios de Oeiras, Sintra e Cascais, e gradualmente, com um maior peso de 

Oeiras), por parte de privados.  

Efectivamente, nas últimas duas décadas, a estratégia de desenvolvimento do 

Município de Oeiras tem privilegiado o sector económico (através da captação de 

empresas e de emprego) de maior valor acrescentado, beneficiando da sua 

proximidade a Lisboa. Nesse sentido, o Taguspark seguiu o modelo de constituição de 

parques de ciência e tecnologia impulsionados pelas políticas públicas. A formação de 

um Centro de Competências, a existência de uma incubadora e o processo de 

captação de instituições âncora ligadas ao meio científico, tecnológico e financeiro, 

fazem parte do modelo seguido em outros países, e retratam um modelo de 

governância partilhado pelos níveis público, central e local, e privado. 

Importa ainda salientar que, apesar de actualmente muito do seu investimento ter 

origem no sector privado, o Taguspark continua a representar um instrumento 

fundamental da política pública tecnológica nacional. O Taguspark concentrou 60% da 

despesa nacional afecta à investigação e desenvolvimento tecnológico, demonstrando 

assim o efeito da política pública nos domínios da ciência, tecnologia e inovação. 

Esta acepção do Taguspark enquanto um projecto estruturante da política de inovação 

estatal em inícios da década de 90 é visível, não só pela análise à bibliografia sobre o 

tema e aos diversos programas nos quais ele se insere, mas igualmente pelas 

entrevistas13 realizadas ao Engº. Vasco Varela (ex-administrador do Taguspark) e ao 

Engº. Cândido dos Santos (da administração do Lispolis) que reforçaram a crescente 

preocupação evidenciada nessa época ao nível governamental com a criação de PCT, 

sendo que o Taguspark foi um projecto prioritário nesse âmbito.  

Dada a importância atribuída desde início ao Taguspark, não será de estranhar que 

actualmente continue a ser o maior e mais importante PCT português, um paradigma 

de sucesso ao nível dos melhores projectos europeus.  

Isto permite-nos afirmar que o Taguspark vem, desde a sua génese, a demonstrar 

capacidade de atrair e concentrar maioritariamente actividades de base tecnológica e 

intensivas em conhecimento e alta tecnologia, sendo que a sua importância ultrapassa 

hoje a base local de instalação, ou seja, a sua importância ultrapassa o concelho de 

Oeiras, projectando-se à escala metropolitana e nacional. 

                                                
13 Data e nome de entrevistado: 23/05/05 – Eng. Cândido dos Santos (Lispolis); 23/05/05 – Dr. Roberto de Souza 
(Madan Parque); 30/05/05 – Eng. Vasco Varela (Taguspark) 
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No entanto, a análise efectuada à evolução do Taguspark e às políticas no qual este 

se inseria permite-nos afirmar que este seguiu um trajecto comum à maioria dos PCT 

europeus, ou seja, de um investimento estatal inicial, os projectos entram 

progressivamente numa linha de auto-sustentabilidade na qual o sector privado 

começa a ganhar maior relevo e na qual a administração do parque deve esforçar-se 

por encontrar soluções viáveis que permitam essa sustentabilidade.  

No nosso caso de estudo, essa ideia ficou bem explícita nas entrevistas realizadas 

com a administração do Taguspark e com a administração do Madan Parque (na 

pessoa do Dr. Roberto de Souza), sendo que ambos deixaram clara a ideia de que os 

parques precisam de procurar parcerias com grupos empresariais, grupos financeiros 

ou entidades de ensino superior e de investigação que permitam gerar receitas 

próprias e assegurar a sustentabilidade do próprio parque.  

No caso do Madan Parque foi destacada a importância que a articulação do projecto 

com o Grupo Espírito Santo e com a Universidade Nova de Lisboa desempenharia 

para o sucesso e expansão do projecto. Já no caso do Taguspark, a sua 

sustentabilidade parece-nos totalmente assegurada, tendo em conta que mais de 50% 

da estrutura accionista do projecto encontra-se nas mãos de privados.  

Nesse sentido deve destacar-se a importância que as “empresas-âncora” (empresas 

que se instalam inicialmente nos PCT e que fazem parte da sua estrutura accionista) 

desempenham no sucesso e viabilidade de um PCT, sendo que no caso do Taguspark 

isso torna-se visível se analisarmos o peso que entidades como o Banco Português de 

Investimento, o Banco Comercial Português, a Portugal Telecom, a Caixa Geral de 

Depósitos, o Instituto de Soldadura e Qualidade, entre outras, representam na 

estrutura accionista do parque e na sua coesão.  

Para além da progressiva privatização dos PCT e dos acordos estratégicos 

estabelecidos com importantes instituições financeiras, empresariais e de investigação 

como elementos fundamentais à sua sustentabilidade, também o desenvolvimento de 

uma componente imobiliária e de serviços surge como outra tendência para a 

viabilidade económica deste tipo de infra-estruturas.  

De facto, o caso de estudo permitiu demonstrar isso mesmo, ou seja, a análise ao 

tecido empresarial instalado no Taguspark revela um peso significativo de empresas 

prestadoras de serviços, sem qualquer componente de inovação ou investigação 

tecnológica digna de realce. São empresas que, por um lado prestam serviços às 

empresas realmente de base tecnológica instaladas no Taguspark, assim como à sua 

própria administração, e por outro lado aproveitam as boas condições ao nível de 

acessibilidades e infra-estruturas disponibilizadas pelo parque para se instalarem.  
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A componente meramente imobiliária pode ser um sinal menos positivo da 

sustentabilidade dos PCT, sendo que, tanto a investigação sobre o Taguspark e sobre 

outros projectos nacionais e europeus, como as entrevistas realizadas com a 

administração de diversos PCT portugueses, permitiram-nos concluir que está 

presente neste tipo de projectos uma forte estratégia de rentabilização do seu espaço 

através do aluguer de salas (e em alguns casos de uma simples secretária e uma 

ligação à Internet) para a instalação de empresas de serviços sem qualquer 

fundamento de base tecnológica, embora a atracção e instalação de empresas 

inovadoras seja um objectivo fundamental que qualquer um dos entrevistados fez 

questão de referir e que deve ser a base essencial de qualquer PCT, tendo em conta 

os princípios e objectivos sobre os quais foram criados.  

Como já foi referido, esta constatação da presença de um significativo número de 

empresas nos PCT, e no Taguspark em particular, sem qualquer ou com pouco cariz 

inovador ou tecnológico tornou-se visível pela análise cuidada do tecido empresarial 

do nosso caso de estudo. Essa análise permitiu igualmente traçar um perfil das 

empresas instaladas no Taguspark, análise essa que veio confirmar o perfil enunciado 

relativamente às empresas instaladas nos PCT europeus que foi igualmente 

estabelecido ao longo do capítulo II da presente dissertação. 

Concluiu-se portanto que dominam nos PCT as empresas de reduzida dimensão (PME 

e micro-empresas) quer ao nível da sua dimensão, quer ao nível do nº de pessoas ao 

serviço. São empresas maioritariamente ligadas ao sector terciário e a áreas como as 

TIC, Consultoria, Biotecnologia, Telecomunicações, Energia e Ambiente, entre outras 

menos importantes, e que empregam uma população com nível de qualificação 

superior, jovem e urbana. Encontram-se nos PCT um peso significativo de empresas 

recentes criadas no próprio parque, normalmente em incubadoras de empresas e 

centros de inovação empresarial, sendo estas estruturas que fazem parte da aposta 

da maioria dos parques europeus e que está presente igualmente no Taguspark.   

Continuando a dar resposta às hipóteses de trabalho colocadas, nomeadamente à que 

se refere à importância dos PCT enquanto estruturas aglutinadoras das empresas de 

base tecnológica e enquanto elementos essenciais ao sucesso das mesmas, foi-nos 

possível identificar um peso algo significativo dos PCT ao nível da concentração de 

actividades de base tecnológica às escalas nacional, regional e local.  

Essa constatação baseou-se essencialmente na análise ao nosso caso de estudo, o 

Taguspark, através da aplicação da classificação OCDE/EUROSTAT (aplicada à CAE 

rev. 2.1 portuguesa) para os sectores intensivos em conhecimento e alta tecnologia. 

Através da análise do tecido empresarial instalado no Taguspark segundo a CAE e a 
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área científico-tecnológica na qual actua cada empresa, foi-nos possível avaliar o peso 

que este assume ao nível concelhio, ao nível da AML e ao nível do país em termos de 

concentração deste tipo de actividades.  

Os resultados foram esclarecedores e evidenciaram uma propensão para a 

concentração de actividades de base tecnológica em PCT, sendo que essa 

importância é particularmente evidente ao nível regional e local. De facto, o Taguspark 

concentra mais de 20% do sector secundário de alta tecnologia e do terciário intensivo 

em conhecimento e alta tecnologia no concelho de Oeiras, comprovando a sua 

importância ao nível local.  

Para além da análise efectuada ao peso que o Taguspark assume em termos de 

concentração de actividades de base tecnológica a diversas escalas, foi ainda 

elaborada uma análise ao peso que cada concelho do país assume no mesmo 

indicador, no sentido de avaliar se existe concordância entre uma boa performance 

concelhia desse indicador e a presença de um PCT no seu território. 

Os resultados permitiram-nos inferir que mais do que uma concordância entre os 

concelhos com maior número de estabelecimentos de base tecnológica e a presença 

de um PCT, existe uma relação entre a existência de PCT e o fenómeno de 

metropolização encontrado ao longo do litoral, mais evidente na AML. De facto, é nas 

áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, que se concentra uma maior percentagem de 

actividades de base tecnológica e um maior número de PCT, especialmente na AML 

que concentra 50% dos PCT existentes no nosso país. No entanto, concelhos como 

Cantanhede ou Covilhã, evidenciam algum peso na concentração de actividades de 

base tecnológica, no entanto não se consegue comprovar uma relação directa entre 

esses valores e o facto de terem um PCT instalado no seu território.  

Questão igualmente essencial deste estudo tornou-se perceber quais as motivações 

que levam as empresas a instalarem-se em PCT, assim como quais as principais 

vantagens e desvantagens que estes apresentam e o papel que desempenham para o 

sucesso das empresas neles instaladas. Nesse sentido, foram realizadas entrevistas a 

empresas instaladas e ex-instaladas no Taguspark, as quais nos permitiram retirar 

algumas conclusões que poderão antecipar e enumerar algumas preocupações 

quanto ao futuro do projecto. A componente imobiliária assumida pelos PCT é 

extremamente relevante aos olhos das empresas instaladas no Taguspark, quer em 

termos das motivações que as levaram a instalar-se, quer no que diz respeito às 

vantagens para a empresa preconizadas por essa mesma localização.  

Esta evidente importância da vertente imobiliária sobrepõe-se às vantagens ao nível 

da transferência tecnológica e da cooperação empresarial que os PCT devem 
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fomentar acima de qualquer outra coisa, transmitindo uma imagem clara do Taguspark 

(podendo o mesmo aplicar-se a inúmeros outros PCT portugueses e mundiais) 

enquanto um “condomínio de empresas” no qual a sua vertente tecnológica e inovativa 

não se encontra devidamente desenvolvida e articulada.  

Tal facto, acaba por gerar alguma desilusão nas empresas face aos objectivos iniciais 

que acompanharam a sua instalação num PCT, manifestando-se isso mesmo nos 

moderados níveis de satisfação evidenciados pelas empresas instaladas no 

Taguspark quanto à sua localização. Essas mesmas empresas afirmam não encarar o 

facto de estarem instaladas no Taguspark como um aspecto relevante para o sucesso 

das mesmas, sendo que o mesmo representa uma vantagem competitiva apenas no 

sentido de propiciar o acesso a infra-estruturas de qualidade e a uma imagem de 

prestígio e modernidade. Isso acaba por explicar o desejo de continuidade no 

Taguspark evidenciado pela maioria das empresas nele instaladas, revelando que o 

mesmo, apesar de não representar as vantagens ao nível da transferência de 

tecnologia e estabelecimento de relações de cooperação empresariais e académicas 

que seriam desejáveis aos olhos das empresas nele instaladas, reúne condições para 

a atracção e polarização de empresas de base tecnológica, inovadoras e modernas. 

Essa ideia menos positiva levantada pelas empresas relativamente às relações de 

complementaridade insuficientes entre empresas e instituições de I&D, foram 

igualmente evidenciadas nas três entrevistas realizadas nos três PCT da AML (o 

Lispolis, o Madan Parque e o Taguspark), onde se enfatizaram as enormes barreiras 

existentes ao interface entre o sistema empresarial, científico e académico. Segundo 

os responsáveis entrevistados, estas barreiras são especialmente motivadas por 

questões de base social e cultural, quer do lado empresarial, pouco aberto à inovação, 

quer do lado académico, tradicionalmente muito resistente à articulação com o meio 

empresarial.  

Concluindo, comummente encarados como a solução fácil para os problemas de 

desenvolvimento económico de qualquer região, os PCT foram-se transformando num 

produto e numa fórmula solúvel com o selo de garantia de sucesso imediato.  

Esta visão algo exagerada daquilo em que se tornaram os PCT – uma fórmula rápida 

e facilmente reproduzível para desencadear processos de desenvolvimento económico 

e territorial – acaba por, de uma forma muito linear, e seguindo uma afirmação de 

Maltez (2005), encontrar algum fundamento, na medida em que se os PCT cumprirem 

o seu objectivo de contribuir para a criação, consolidação, crescimento e 

competitividade de empresas baseadas no conhecimento, é óbvio que a comunidade 



Os Parques de Ciência e Tecnologia enquanto instrumentos de Desenvolvimento Regional e Local:  

O Caso do Taguspark 

 

O papel do Taguspark nos processos de desenvolvimento regional e local – principais conclusões                            202 

da região em que se inserem lucrará em emprego qualificado, em crescimento 

económico e mesmo em receitas fiscais.  

No entanto, para que um PCT seja capaz de cumprir esses objectivos e assumir-se 

como um instrumento de desenvolvimento ao serviço da região na qual se insere, terá 

de se encontrar numa fase de consolidação avançada ou mesmo numa fase de 

maturação no que ao seu desenvolvimento diz respeito.   

Nessa fase, um PCT será capaz de responder a objectivos fundamentais de 

desenvolvimento, tais como a criação de emprego qualificado, a promoção e 

valorização da região enquanto território competitivo e voltado para a modernidade e a 

atracção de investimento e incentivos ao crescimento económico. No entanto, convém 

lembrar que a ideia de que “fórmula PCT” poderá ser aplicada a qualquer território com 

iguais níveis de sucesso é totalmente ilusória, sendo que para a instalação de um PCT 

é necessário o cumprimento de determinados requisitos sociais, económicos e 

territoriais.  

Pode portanto afirmar-se que os PCT são tanto mais indispensáveis para a região em 

que se inserem quanto menos desenvolvida for essa região, desde que seja 

suficientemente desenvolvida para dispor de fontes de conhecimento e condições 

sócio-económicas adequadas.  

Um último aspecto a salientar relaciona-se com uma avaliação dos efeitos do 

Taguspark ao nível local, possível através da análise realizada ao nosso caso de 

estudo (o Taguspark) e à sua área envolvente. Como vimos, Oeiras é um concelho, 

com uma estrutura de emprego fortemente terciarizada e onde se encontram muitas 

empresas ligadas ao sector TIC, aos serviços intensivos em tecnologia e 

conhecimento, assim como a sectores industriais tecnologicamente avançados, como 

a farmacêutica. O Taguspark não é o único pólo de emprego inovador deste concelho, 

mas é um facto que o processo de negociação da sua localização e a sua construção 

em Oeiras, têm associada uma imagem de modernidade e de inovação, que se foi 

reproduzindo na construção de novos espaços de localização empresarial e 

contribuindo para aumentar os efeitos de aglomeração nos domínios cientifico e 

tecnológico nesse mesmo concelho.  

Pelo nível de consolidação e maturação alcançado, o Taguspark contribuiu assim, 

mais do que qualquer outro PCT português, positivamente para reforçar a imagem de 

Oeiras como pólo de actividades económicas intensivas em tecnologia e 

conhecimento, visível pelo peso que assume em termos percentuais ao nível da 

concentração de actividades de base tecnológica que relevam a sua importância ao 

nível regional e local.  
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Neste sentido, e tomando como ponto de referência o nosso caso de estudo, podemos 

afirmar que, no percurso para o sucesso e para a exteriorização de efeitos positivos e 

influentes nos processos de desenvolvimento regional e local, os PCT parecem manter 

a sua condição de excelência enquanto entidades promotoras da ciência e tecnologia 

que se difunde através da disponibilização constante de infra-estruturas e serviços 

modernos e vantajosos e da aposta forte numa estratégia de marketing que transmita 

a imagem de espaço de competências, de inovação, de promoção/difusão do 

conhecimento e das novas tecnologias capaz de conferir uma imagem de prestígio às 

empresas e outras entidades que nele se localizem.  

Perante essa ideia, podemos concluir que os PCT são um instrumento privilegiado 

para a atracção e concentração de empresas inovadoras, assim como para o reforço 

da competitividade das mesmas, sendo que a concentração e polarização dessas 

empresas por si só arrasta toda uma série de externalidades positivas para a sua área 

envolvente e constitui um importante factor de desenvolvimento regional e local.  

Após uma concentração metropolitana inicial, a tendência internacional consiste em 

difundir os PCT em áreas que, embora dispondo de recursos humanos e de 

conhecimento avançado, não são economicamente as mais desenvolvidas, levando a 

que, se esta tendência for seguida por Portugal, como aparentemente está cada vez 

mais a suceder, se contribua para uma melhor harmonização e equilíbrio do território 

nacional. A proliferação e consolidação dos PCT poderá contribuir simultaneamente 

para o desenvolvimento regional, para a diminuição das assimetrias e para o 

desenvolvimento económico nacional.  
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Anexo 1 - Lista de principais websites consultados 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

http://europa.eu/ 

http://www.apte.org/ 

http://www.biocantpark.com 

http://www.caixadimagens.pt/ptma 

http://www.dgeep.mtss.gov.pt/ 

http://www.dgrn.mj.pt/rnpc/ 

http://www.dpp.pt/ 

http://www.europarl.europa.eu/ 

http://www.fl.ul.pt/  

http://www.fl.ul.pt/dep_geo/eATLASUDOE/ 
http://www.iapmei.pt/ 

http://www.iasp.ws 

http://www.ine.pt/ 

http://www.lispolis.pt  

http://www.madanparque.pt/ 

http://www.madeiratecnopolo.pt 

http://www.mctes.pt/ 

http://www.mtss.gov.pt/ 

http://www.oecd.org/ 

http://www.osic.umic.pt/ 

http://www.parkurbis.pt/ 

http://www.pofc.qren.pt/ 

http://www.reseauftei.com  

http://www.retis-innovation.fr/ 

http://www.taguspark.pt 

http://www.taguspark.pt 

http://www.tecparques.pt/ 

http://www.tekel.fi/ 

http://www.territorioportugal.pt 

http://www.ukspa.org.uk/ 
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Anexo 2 - Lista de Siglas e Abreviaturas 

• ADI -  Agência de Inovação 

• AECBP – Associação Empresarial da Covilhã 

• AIP – Associação Industrial Portuguesa 

• AML – Área Metropolitana de Lisboa 

• ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários 

• APTE -  Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de Espana 

• AURP – Association of University Research Parks  

• BCP – Banco Comercial Português 

• BPI – Banco Português de Investimento 

• CAE – Classificação de Actividades Económicas 

• CCDR-Centro – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

• CEDP – Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto 

• CEE – Comunidade Económica e Europeia 

• CGD – Caixa Geral de Depósitos 

• CID - Centro de Incubação e Desenvolvimento  

• CODEST - Comité para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia  

• COST - Cooperação Europeia no campo da Investigação Científica e Tecnológica  

• CREST - Scientific and Technical Research Committee 

• DGDR – Direcção Geral do Desenvolvimento Regional 

• DGI - Direcção Geral da Indústria 

• EEI - Espaço Europeu da Investigação  

• EPO – European Patent Office  

• EUA – Estados Unidos da América 

• FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia 

• FLAD – Fundação Luso-Americana 

• FTEI - France Technopoles Entreprises Innovation  

• I&D – Investigação e Desenvolvimento 

• IAPMEI – Instituto de Apoio a Pequenas e Médias Empresas 

• IASP - International Association of Science Parks 

• IBET- Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica 

• IBET- Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica 

• ICEP - Instituto das Empresas para os Mercados Externos 

• IDT Investigação e Desenvolvimento Tecnológico  

• IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional 
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• INA-Instituto Nacional de Administração 

• INESC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores  

• INETI - Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação 

• INOFOR – Instituto para a Inovação na Formação 

• INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

• INTELI – Inteligência em Inovação 

• IPQ – Instituto Português de Qualidade 

• IRDAC - Comité Consultivo para a Investigação Industrial e Desenvolvimento  

• ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade 

• IST – Instituto Superior Técnico 

• ITEC - Instituto Tecnológico para a Europa Comunitária 

• ITQB-Instituto de Tecnologia Química e Biológica  

• JNICT - Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica  

• LISNAVE – Estaleiros Navais de Lisboa 

• MTSS – Ministério do Trabalho e da Segurança Social  

• NERA – Associação Empresarial do Algarve 

• NERCAB -  Associação Empresarial da Região de Castelo Branco 

• NERSANT -  Núcleo Empresarial da Região de Santarém 

• NERSET – Associação Empresarial da Região de Setúbal 

• NUT  - Nomenclatura das Unidades Territoriais 

• OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

• OCT – Observatório para a Ciência e Tecnologia 

• PCT – Parque de Ciência e Tecnologia  

• PDM – Plano Director Municipal  

• PDR – Plano de Desenvolvimento Regional 

• PEDIP – Plano Económico de Desenvolvimento da Indústria Portuguesa 

• PIB – Produto Interno Bruto 

• PME – Pequenas e Médias Empresas 

• PRIMUS – Agência de Desenvolvimento Regional da Área Metropolitana do Porto ANJE – Associação 

Nacional de Jovens Empresários 

• PT – Portugal Telecom 

• PT-SI – Portugal Telecom Sistemas de Informação 

• QCA – Quadro Comunitário de Apoio 

• QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional 

• RLVT – Região de Lisboa e Vale do Tejo 
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• SCTN – Sistema Científico e Tecnológico Nacional 

• SECT - Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia  

• SIBS - Sociedade Interbancária de Serviços S.A.  

• SNI – Sistema Nacional de Inovação 

• SOLISNOR – Estaleiros Navais 

• SQW - Segal Quince Wicksteed Limited (), 

• STI – Sistemas e Técnicas Industriais 

• TECPARQUES – Associação Portuguesa de Parques de Ciência e Tecnologia 

• TEKEL - Finish Science Park Association  

• TIC – Tecnologia de Informação e Comunicação 

• UE – União Europeia 

• UKSPA - United Kingdom Science Park Association 

• UNINOVA - Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias. 

• UTL - Universidade Técnica de Lisboa  

• CEG – Centro de Estudos Geográficos  

• FLUC – Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra  

• SA – Sociedade Anónima 

• OCES – Observatório para a Ciência e o Ensino Superior 

• GEPE - Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação 

• MCT – Ministério da Ciência e Tecnologia 

• FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia  

• MIE – Ministério da Indústria e Energia 

• LNETI - Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial 

• OCT – Observatório para a Ciência e Tecnologia 
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Anexo 3 – Tabela de equivalência entre a CAE Rev. 2.1. Portuguesa e a NACE REV 1.1 

Sector 
Nível de 

intensidade 
tecnológica 

CAE Rev 
2.1/NACE Rev 1.1 Designação 

244 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS  

30 FABRICAÇÃO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO E DE EQUIPAMENTO PARA O TRATAMENTO AUTOMATICO DA INFORMAÇÃO  

32 FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTO E DE APARELHOS DE RADIO, TELEVISÃO E COMUNICAÇÃO  

33 FABRICAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-CIRURGICOS, ORTOPÉDICOS, DE PRECISÃO, DE OPTICA E DE RELOJOARIA  

Alta Tecnologia 

353 FABRICAÇÃO DE AERONAVES E DE VEICULOS ESPACIAIS  

24 (excepto 244) FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS  

29 FABRICAÇÃO DE MAQUINAS E DE EQUIPAMENTOS, N.E.  

31 FABRICAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS ELÉCTRICOS, N.E.  

34 FABRICAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOVEIS, REBOQUES E SEMI-REBOQUES  

Média - Alta 

Tecnologia 

35 (excepto 353 e 351) FABRICAÇÃO DE OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE  

23 FABRICAÇÃO DE COQUE, PRODUTOS PETROLIFEROS REFINADOS E TRATAMENTO DE COMBUSTIVEL NUCLEAR  

25 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE BORRACHA E DE MATÉRIAS PLASTICAS  

26 FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS MINERAIS NÃO METALICOS  

27 INDUSTRIAS METALURGICAS DE BASE  

28 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS METALICOS, EXCEPTO MAQUINAS E EQUIPAMENTO  

Média - Baixa 

351 CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL  

15 INDUSTRIAS ALIMENTARES E DAS BEBIDAS  

16 INDUSTRIA DO TABACO  

17 FABRICAÇÃO DE TEXTEIS  

18 INDUSTRIA DO VESTUARIO; PREPARAÇÃO, TINGIMENTO E FABRICAÇÃO DE ARTIGOS E PELES COM PELO  

19 CURTIMENTA E ACABAMENTO DE PELES SEM PELO; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE VIAGEM, MARROQUINARIA, ARTIGOS DE CORREEIRO, SELEIRO E CALÇADO 

20 INDUSTRIAS DA MADEIRA E DA CORTIÇA E SUAS OBRAS, EXCEPTO MOBILIARIO; FABRICAÇÃO DE OBRAS DE CESTARIA E DE ESPARTARIA  

21 FABRICAÇÃO DE PASTA, DE PAPEL E CARTÃO E SEUS ARTIGOS  

22 EDIÇÃO, IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE SUPORTES DE INFORMAÇÃO GRAVADOS 

36 FABRICAÇÃO DE MOBILIARIO; OUTRAS INDUSTRIAS TRANSFORMADORAS, N.E. 

37 RECICLAGEM  

Secundário 

Baixa 

45 
CONSTRUÇÃO ( NO CONTEXTO DESTE TRABALHO A PRESENTE CLASSIFICAÇÃO FOI ADAPTADA E A CAE 45 - CONSTRUÇÃO CIVIL FOI  INTEGRADA NO SECTOR SECUNDÁRIO DE 
BAIXA TECNOLOGIA) 
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Anexo 3 - Tabela de equivalência entre a CAE Rev. 2.1. Portuguesa e a NACE REV 1.1 (cont) 

Fonte: elaborado a partir de EUROSTAT (2005), EUROSTAT (2006) e INE (2003), extraído de Marques da Costa, E. ; Agostinho, R. (2006)

Sector 
Nível de 

intensidade 
tecnológica 

CAE Rev 
2.1/NACE 
Rev 1.1 

Designação 

64 CORREIOS E TELECOMUNICAÇÖES  

72 ACTIVIDADES INFORMATICAS E CONEXAS  

Serviços 
Intensivos em 
Conhecimento 

e Alta 
Tecnologia 73 

INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO  

61 TRANSPORTES POR AGUA  

62 TRANSPORTES AEREOS  

65 INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA, EXCEPTO SEGUROS E FUNDOS DE PENSÖES  

66 SEGUROS, FUNDOS DE PENSÖES E DE OUTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA SOCIAL  

67 ACTIVIDADES AUXILIARES DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  

70 ACTIVIDADES IMOBILIARIAS  

71 ALUGUER DE MAQUINAS E DE EQUIPAMENTOS SEM PESSOAL E DE BENS PESSOAIS E DOMÉSTICOS  

74 OUTRAS ACTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS  

80 EDUCAÇÃO  

85 SAUDE E ACÇÃO SOCIAL  

Serviços 
Intensivos em 
Conhecimento  

92 ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS  

50 COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOVEIS E MOTOCICLOS; COMÉRCIO A RETALHO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS  

51 COMÉRCIO POR GROSSO E AGENTES DO COMÉRCIO, EXCEPTO DE VEICULOS AUTOMOVEIS E DE MOTOCICLOS  

52 COMÉRCIO A RETALHO (EXCEPTO DE VEICULOS AUTOMOVEIS, MOTOCICLOS E COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS); REPARAÇÃO DE BENS PESSOAIS E 
DOMÉSTICOS  

55 ALOJAMENTO E RESTAURAÇÃO (RESTAURANTES E SIMILARES)  

60 TRANSPORTES TERRESTRES; TRANSPORTES POR OLEODUTOS OU GASODUTOS (PIPELINES)  

63 ACTIVIDADES ANEXAS E AUXILIARES DOS TRANSPORTES; AGENCIAS DE VIAGEM E DE TURISMO  

75 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DEFESA E SEGURANÇA SOCIAL OBRIGATORIA  

90 SANEAMENTO, HIGIENE PUBLICA E ACTIVIDADES SIMILARES  

91 ACTIVIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS, N.E.  

93 OUTRAS ACTIVIDADES DE SERVIÇOS  

95 FAMILIAS COM EMPREGADOS DOMESTICOS  

Terciário 

Serviços Pouco 
Intensivos em 
Conhecimento 

99 ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÖES EXTRA-TERRITORIAIS  
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Anexo 4 - Indicadores ligados à Ciência e Tecnologia – evolução por país 

 

Percentagem do PIB gasta em I&D, 2000-2005 
 

 
Recursos humanos em actividades ligadas à C&T relativamente ao total da 

população activa (%), 2000-2005 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Portugal 17,3 17,5 17,6 18,2 21,2 21,2 

Espanha 32,9 34,3 35 35,2 36,6 38,6 

França 34,7 36,1 37,1 37,9 38,4 39,6 

Reino Unido 36,9 37,3 37,9 39,1 40,6 41,1 

Finlândia 48 48,6 45,5 45,5 47,3 48 

EU 27 34 34,5 35 35,8 36,9 37,6 

 
 Evolução do emprego em serviços intensivos em conhecimento e tecnologia 

face ao emprego total (%), 2000-2005 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Portugal 3,2 3,1 3,0 2,9 3,1 2,9 
Espanha 4,8 4,9 4,8 4,6 4,4 4,2 
França 5,8 5,8 5,5 5,3 5,3 5,2 
Reino Unido 5,8 5,6 5,3 5,0 4,6 4,5 
Finlândia 5,3 5,3 5,4 5,1 4,9 4,7 
EU 27 6,1 6,0 6,0 5,8 5,7 5,5 

 
Evolução do nº de pedidos de patentes (EPO), 1994-2004 

 1994 1996 1998 2000 2002 2004 

Portugal 13 19 26 41 35 61 

Espanha 392 426 630 788 922 1209 

França 4988 5522 6860 7233 7247 7983 

Reino Unido 3664 4185 5126 5882 5346 5869 

Finlândia 684 829 1171 1387 1232 1153 

EU 27 29691 35946 45005 51026 49730 54707 

 
Evolução da exportação de produtos de alta tecnologia no total das exportações 

(%), 1999-2006  
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Portugal 4,4 5,6 6,9 6,4 7,5 7,5 6,8 7,0 

Espanha 5,9 6,4 6,1 5,7 5,9 5,7 5,7 4,7 

França 24,0 25,5 25,6 21,9 20,7 20,1 19,1 17,8 

Reino Unido 27,3 28,9 29,8 28,6 24,4 22,8 22,1 26,5 

Finlândia 20,7 23,5 21,1 20,9 20,6 17,8 22,1 18,1 

EU 27 20,4 21,4 21,2 18,9 18,6 18,5 18,8 16,7 

Fonte: Eurostat, 2007 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Portugal 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 

Espanha 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 

França 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 

Reino Unido 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 

Finlândia 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5 

EU 27 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 
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Anexo 5 - Lista de estabelecimentos instalados no Taguspark 

 Nº Nome da Empresa CAE  Nº Nome da Empresa CAE 

1 100 Décibel 45 53 Ethertel-Serviços Integrados de Comunicação,Lda. 51 

2 ACEP 91 54 Eurotux 51 

3 Activewhere 52 55 Evolutivo 72 

4 Acxiom Portugal 72 56 Facemate 51 

5 Agência CGD 65 57 FAS Informática 72 

6 Agência de Seguros Fidelidade   58 Fatrónica-Fabrico de Artigos Electrónicos, SA 33 

7 Agência de Viagens Abreu 63 59 Firefly 72 

8 Agroleico, Lda. 93 60 Frontwave 74 

9 AITEC 74 61 Futurcabo-Redes Estruturadas de Telecomunicações 51 

10 Alfama 73 62 Gama X 74 

11 Almadesign 74 63 Genzyme Portugal, SA 51 

12 Alto Nível 85 64 GFI CompuQuali 72 

13 Anixter 52 65 Gourmet Club Catering, Lda 55 

14 Anywind 45 66 GRC 74 

15 APBIO 91 67 Gtech 72 

16 Aprender a Empreender 91 68 Guia da Cidade 72 

17 Auditerg 74 69 Health Club Corpus Sanus 92 

18 Avanzada 7 51 70 HSEGT 85 

19 Avnet.com 72 71 IFEA/ISEG-Instituto de Formação Empresarial   

20 Banco Comercial Português (agência) 65 72 IIES 75 

21 Banco Espírito Santo (agência) 65 73 IMOTSU 70 

22 Bienne Óptica 51 74 INESC 93 

23 Bioepi-Clinical and Translational Research Center 85 75 Info2K-Sistemas de Informação, Lda. 51 

24 Bluepharma 51 76 InforTucano-Sistemas Informáticos,Lda. 72 

25 Bresimar 51 77 Innovation Success 74 

26 Browser-Serviços Internet,SA 72 78 Inovamais 74 

27 CAETSU 74 79 Inovaworks 72 

28 Caleidos 72 80 Integration Portugal 74 

29 Carlos Coucelo-Consultoria Geomática 74 81 Intergraph 52 

30 CATVP 64 82 ISQ- Instituto de Soldadura e Qualidade 73 

31 Centro de Cópias - Print Point   83 IST - Instituto Superior Técnico 80 

32 Chipidea-Microelectrónica,SA 32 84 ISTCOOP 45 

33 Clinica de Santa Madalena 85 85 ITSMF 91 

34 Clinica Longavitas   86 Keptone 72 

35 Colégio Taguspark 85 87 Lasindustria 28 

36 Colt Telecom 64 88 Lavandaria 5 á sec 93 

37 Comfort Keepers 85 89 Lostical 74 

38 Consulaval 74 90 Lusodigi 74 

39 Contera   91 Maeil Consultores, Lda. 72 

40 Convex-Consultoria e Integração de Sistemas 30 92 Mcall Contact Center 72 

41 Creative Station 74 93 Mendes e Panão-Sociedade de Advogados 74 

42 CTT- Estação de Correios 64 94 Mezão   

43 Dataidentity,Lda. 72 95 Microfil 72 

44 Delta ITC   96 Microsoft,Lda. 72 

45 Dimensão Global 74 97 Millennium BCP 74 

46 Eastécnica SGPS,SA. 72 98 Monday 74 

47 EIC-Empresa Internacional de Certificação,SA 74 99 Movensis 72 

48 Elecdev 52 100 Movielight-Prod de Audiovisuais e Multimédia 92 

49 Ena Portugal-Sistemas de Telecomunicações, SA 51 101 MRA 52 

50 Endpoint-Tecnologia de Imagem 73 102 MSI 52 

51 ENGN Technologies 51 103 Multitema 74 

52 ENZIfarma-Diagnóstica e Farmacêutica,SA 51 104 Municípia SA - Empresa de Cartografia e Sistemas de  74 
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105 National Instruments Portugal 51 157 Tterra 74 

106 Neosis-Sistemas e Tecnologias de Informação 74 158 UMIC 74 

107 
NewPos-Soluções Tecnológicas de Retalho e 
Restauração 72 159 Vantyx-Sistemas de Informação,Lda. 72 

108 Next Project 72 160 VHB- Informática, Estatística e Planeamento,Lda 72 

109 Noesis II 72 161 Via Verde Portugal 74 

110 Nokia-Siemens 51 162 Viragem 74 

111 
Numena-Centro de Investigação em Ciências 
Humanas 73 163 VisionWay 72 

112 ONI 74 164 Visual Art 93 

113 Opendoor 74 165 Vodafone 64 

114 Openland 72 166 Vxvinte-Informática e Comunicações, Lda 51 

115 Optimus 45 167 Webbase 72 

116 Outcome - Clinica Organizacional 85 168 WS Energia 73 

117 Outmarketing 74    

118 Percentil-Projectos,Consultoria e Formação Lda 74    

119 Platinsoft-Sistemas Informáticos de Gestão,Lda. 51    

120 Portugal Telecom 74    

121 POS_C 74    

122 Prismapor-Produtos Eléctricos,Lda. 31    

123 PT Inovação 61    

124 PT-Sistemas de Informação 72    

125 Q Free Portugal, Lda. 74    

126 Rederia 45    

127 Refer Telecom 64    

128 
RENTSU - Locação de Equipamentos 
Informáticos  71    

129 Repasfalt-Reparação de Asfaltos,Lda. 45    

130 Restaurante - Le Grand Gourmet 55    

131 Restaurante Legumaria 55    

132 Restaurante o Espigueiro 55    

133 Restaurante Palheiro Grill 55    

134 Restaurante Panorâmico 55    

135 Restaurante Páteo da Quinta 55    

136 Restaurante Pó de Arroz 55    

137 Restaurante Tagus Café 55    

138 Rockwell Automation 51    

139 RTSN 72    

140 Searasoft 51    

141 Selplus 74    

142 Sim4travel 64    

143 Simple Solutions 72    

144 Space Services-Componentes Electrónicos,Lda. 51    

145 Spiff 74    

146 SPI-Sociedade Portuguesa de Inovação 74    

147 Sqédio-Soluções Tecnológicas Integradas 74    

148 Streambow 72    

149 TabTagus 52    

150 Tagus Lip-Laboratório      

151 Technoedif 74    

152 Tecmic 33    

153 TMN 64    

154 Tokheim 32    

155 Toshiba 51    

156 Trap You 72    
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Anexo 6 - Guião de entrevista às empresas instaladas no Taguspark  

 

1. Qual a actividade principal da empresa?      

2. Qual o ramo da CAE no qual se insere:       

3. Em que ano e porque motivos a empresa se instalou na sua actual localização?      

4. A empresa é filial de algum grupo empresarial? Qual? Onde se localiza?       

5. Qual a origem do capital? Privado nacional, público ou estrangeiro?      

6. Como tomou conhecimento do Taguspark e o que motivou a empresa a instalar-se neste?      

7. Complete o seguinte quadro relativo ao pessoal ao serviço na empresa:  

Actualmente 2000 
Nº de pessoas ao serviço (indique valor) 

            

Nº de pessoas ao serviço do sexo feminino             

Estrutura de qualificações (indique o nº de pessoas ao serviço por níveis de qualificação) 
S/ instrução       
1º ciclo do Ensino Básico (ou antiga 4ª classe)       

2º ciclo do ensino básico (ou ciclo preparatório, telescola, 1º ciclo do liceu, 6ª classe, ciclo preparatório das antigas escolas técnicas)       

3º ciclo do ensino básico (ou antigo 5º ano dos liceus, ensino secundário técnicoprofissional, antigos cursos comercial, industrial, 
agrícola, artes visuais) 

      

Ensino secundário (antigo 7º ano do liceu, 2º ano complementar, 12º ano       
Licenciatura       
Mestrado ou Doutoramento       

Nº de pessoas ao serviço por grupos etários (indique o valor) 
Menos de 25 anos De 25 a 44 anos De 45 a 54 anos Mais de 54 anos 

                        

 

8. De onde provêm os elementos que compõem a direcção/gestão da empresa? Eram profissionais 

do sistema público de inovação (universidades, laboratórios, etc.), empresários noutra empresa 

do mesmo ramo, empresários noutra empresa fora do ramo ou estudantes? Qual a profissão 

anterior? Era trabalhador por conta de outrém, trabalhador por conta própria ou era patrão? 

      

9. Qual o seu nível de satisfação em relação à actual localização da empresa? Considera que esta 

localização veio representar vantagens para a empresa? Quais as mais significativas?      

10. Considera que os parques de ciência e tecnologia poderão conferir às empresas vantagens reais 

em termos de inovação e desenvolvimento ou o seu papel não vai além de vantagens 

imobiliárias tendo em conta a proximidade aos serviços e a imagem de prestígio que tal pode 

fazer transparecer?      

11. Quais os aspectos mais negativos ou menos positivos que aponta ao Taguspark?      

12. Que tipo de serviços utiliza no Taguspark (ginásio, restaurantes, livrarias, bancos, agências de 

viagens, etc..)?       

13. A empresa pretende continuar instalada na sua actual localização a médio/longo prazo? 

Porquê?      

 

 

Guião de entrevista a empresas de base tecnológica instaladas no Taguspark  
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14. Quanto à produção, a empresa destina-se maioritariamente ao consumo final ou à prestação de 

serviços a outras empresas?       

15. Complete o seguinte quadro relativo à produção e serviços prestados e utilizados pela empresa:  

Nº aproximado de clientes aos quais presta serviços /ou vende produtos  

Qual a % do volume de vendas total atribuída aos 3 principais clientes?  

Tipo e destino da produção e/ou serviços (%)  
Destino da produção (indique a %) 

Para o resto do país  Para exportação  

Principais 
produtos/serviços 

Para 
clientes 

dentro do 
Parque, 
caso se 
localize 

num Parque 
Tecnológico 
(indique%)  

Área 
Metropolitana 

de Lisboa 
(AML) 

Área 
Metropolitana 

do Porto 
(AMP) % Localidade % Países 

                                                

                                                

                                                

                                                

Sim 
Onde se localizam?       

 Produz e/ou presta serviços em regime de 
subcontratação para outras empresas? 

Não  

Indique, da listagem de serviços de apoio à produção abaixo indicada, quais a sua empresa utiliza, de que forma e onde 
procura esse serviço  

Recorre a uma empresa 
externa 

Onde se situa 
essa empresa ?  

Tipo de Serviço 
Não 
utiliz

a 

Executa
do 

dentro 
da 

empresa 

Executado 
por uma 
empresa 

do mesmo 
grupo Poucas 

vezes 
Frequentem
ente 

No 
Parque  

Noutra 
localidade 
(Indique qual)  

Aquisição de componentes ou parte dos processo de fabrico             
Assistência jurídica             

Contabilidade/Assistência fiscal             
Licenciamento de marcas ou patentes             

Consultoria financeira/Auditoria             
Marketing/Publicidade             
Controle de qualidade             

Manutenção/Reparação de equipamento             
Recrutamento de pessoal             

Formação profissional             
Transporte de matérias primas             

Transporte do produto final             
Segurança             
Limpeza             

Fornecimento de refeições             
Consultoria técnica (engenharia, design, etc)             

Actividades de investigação e desenvolvimento (I&D)             
Software à medida             

Outra. Qual ?             

 

16. A empresa registou alguma patente ou recebeu algum prémio? Quantas? Em que áreas de 

investigação/inovação?      

17. A empresa estabelece relações de cooperação com centros de I&D (associados ou não a 

Universidades)? Com que finalidades e que resultados obtém dessa cooperação? Acha que a 

localização no parque de ciência e tecnologia facilita esse tipo de relações?       

18. A empresa recebe estagiários provenientes das instituições de ensino localizadas no 

parque?      
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19. A sua empresa recebeu algum financiamento público ou comunitário de apoio a actividades de 

inovação durante o período 2000 – 2006? De que organismo? E de que programa? Qual o 

montante e para quantos anos? A que se destinava esse financiamento (ampliação de 

instalações, aquisição de equipamento de apoio à produção, etc..)?       

20. Na sua opinião, qual o factor que mais contribuiu para a evolução da empresa nos últimos 5 

anos? Acha que a sua localização no Taguspark pode ser entendido como um dos mais 

importantes?       

 

Obrigado pela colaboração 
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Anexo 7 - Guião de entrevista às empresas anteriormente instaladas no Taguspark 

 

1. Qual a actividade principal da empresa?      

2. Qual o ramo da CAE no qual se insere:      

3. Qual a localização actual da empresa (indique freguesia e concelho) ?       

4. Em que ano e porque motivos a empresa se instalou no Taguspark?      

5. A empresa é filial de algum grupo empresarial? Qual? Onde se localiza?       

6. Qual a origem do capital? Privado nacional, público ou estrangeiro?      

7. Complete o seguinte quadro relativo ao pessoal ao serviço na empresa:  

Actualmente 2000 
Nº de pessoas ao serviço (indique valor) 

            

Nº de pessoas ao serviço do sexo feminino             

Estrutura de qualificações (indique o nº de pessoas ao serviço por níveis de qualificação) 
S/ instrução       
1º ciclo do Ensino Básico (ou antiga 4ª classe)       

2º ciclo do ensino básico (ou ciclo preparatório, telescola, 1º ciclo do liceu, 6ª classe, ciclo preparatório das antigas escolas técnicas)       

3º ciclo do ensino básico (ou antigo 5º ano dos liceus, ensino secundário técnicoprofissional, antigos cursos comercial, industrial, 
agrícola, artes visuais)       

Ensino secundário (antigo 7º ano do liceu, 2º ano complementar, 12º ano       
Licenciatura       
Mestrado ou Doutoramento       

Nº de pessoas ao serviço por grupos etários (indique o valor) 
Menos de 25 anos De 25 a 44 anos De 45 a 54 anos Mais de 54 anos 

                        

 

8. De onde provêm os elementos que compõem a direcção/gestão da empresa? Eram profissionais 

do sistema público de inovação (universidades, laboratórios, etc.), empresários noutra empresa 

do mesmo ramo, empresários noutra empresa fora do ramo ou estudantes? Qual a profissão 

anterior? Era trabalhador por conta de outrém, trabalhador por conta própria ou era 

patrão?      

9. Qual o seu nível de satisfação em relação à actual localização da empresa? Considera que esta 

localização veio representar vantagens para a empresa? Quais as mais significativas?      

10. Considera que os parques de ciência e tecnologia poderão conferir às empresas vantagens reais 

em termos de inovação e desenvolvimento ou o seu papel não vai além de vantagens 

imobiliárias tendo em conta a proximidade aos serviços e a imagem de prestígio que tal pode 

fazer transparecer?      

11. Que vantagens vê numa localização no Taguspark?      

12. Quais os principais aspectos negativos que aponta ao Taguspark?       

13. O que motivou a empresa a abandonar o Taguspark? Enumere os principais motivos.      

14. Quanto à produção, a empresa destina-se maioritariamente ao consumo final ou à prestação de 

serviços a outras empresas?       

 

 

 

Guião de entrevista  a empresas de base tecnológica ex-instaladas no Taguspark  
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15. A empresa registou alguma patente ou recebeu algum prémio? Quantas? Em que áreas de 

investigação/inovação?      

16. A empresa estabelece relações de cooperação com centros de I&D (associados ou não a 

Universidades)? Com que finalidades e que resultados obtém dessa cooperação?       

17. Sentia maiores ou menores dificuldades para o estabelecimento de sinergias com outras 

empresas e centros de I&D quando se localizava no Taguspark?       

18. A empresa alguma vez recebeu estagiários provenientes das instituições de ensino localizadas 

no Taguspark? Acha essa uma vantagem real de se estar localizado num parque de ciência e 

tecnologia?      

19. Na sua opinião, qual o factor que mais contribuiu para a evolução da empresa nos últimos 5 

anos?       

20. Considera que o facto de ter abandonado o Taguspark poderá beneficiar a empresa? Em que 

sentido?       

 

 

Obrigado pela colaboração 
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Anexo 8 - Listagem de empresas entrevistadas 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Designação das CAE: 73100 – Investigação e Desenvolvimento em Ciências Físicas e Naturais; 74842 

– Outras Actividades de Serviços Prestados a Empresas; 72200 – Consultoria e Programação 

Informática; 30020 – Fabricação de Computadores e Outro Equipamento Informático; 51840 – Comércio 

por Grosso de Computadores, Periféricos e Outro Equipamento Informático; 72600 – Outras Actividades 

Conexas a Informática; 45230 – Construção de Estradas, Vias Férreas, Aeroportos e Instalações 

Desportivas; 74202 – Actividades de Engenharias e Técnicas Afins; 74140 – Actividades de Consultoria 

para os Negócios e Gestão; 71330 – Aluguer de Máquinas e Equipamento de Escritório.  

 

Tipo de Empresa Empresa CAE 

Alfama 73100 

Tterra 74842 

VHB 72200 

Convex 30020 

Microsoft 72200 

Ethertel 51840 

Portugal Telecom 72600 

Repasfalt 45230 

Almadesign 74842 

MSI 72200 

WS Energia 73100 

Empresas entrevistadas 
instaladas no Taguspark 

Percentil 74202 

Swisspro 74140 Empresas entrevistadas 
anteriormente localizadas no 

Taguspark RENTSU 71330 
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Anexo 9 - Nº de estabelecimentos na AML  sobre o nº de estabelecimentos em Portugal 
segundo o sector de actividade e o nível de intensidade tecnológica, 2004 

 

Fonte: elaborado a partir de informação desagregada do MTSS (2004), aplicando a classificação conjunta da 

OCDE/Eurostat (2005, 2006)  

  CAE  AML Portugal % do Total 
244 93 145 64,1 
30 1 1 100,0 
32 62 151 41,1 
33 170 488 34,8 

353 11 17 64,7 

Alta Tecnologia 

TOTAL 337 802 42,0 
24 353 1014 34,8 
29 485 2258 21,5 
31 185 582 31,8 
34 58 388 14,9 
35 108 275 39,3 

Média Alta Tecnologia 

TOTAL 1189 4517 26,3 
23 2 6 33,3 
25 141 908 15,5 
26 677 3688 18,4 
27 65 351 18,5 
28 1407 7543 18,7 

351 84 183 45,9 

Média Baixa Tecnologia 

TOTAL 2376 12679 18,7 
15 1334 7399 18,0 
16 1 6 16,7 
17 118 3027 3,9 
18 372 6106 6,1 
19 36 2035 1,8 
20 406 4572 8,9 
21 60 403 14,9 
22 1267 2974 42,6 
36 633 5222 12,1 
37 58 225 25,8 
45 10449 47536 22,0 

Secundário 

Baixa Tecnologia 

TOTAL 14734 79505 18,5 
64 458 1712 26,8 
72 1088 2163 50,3 
73 47 107 43,9 

Serviços Intensivos em 
Conhecimento e Alta 

Tecnologia 
TOTAL 1593 3982 40,0 

61 29 106 27,4 
62 52 97 53,6 
65 1712 5711 30,0 
66 257 842 30,5 
67 496 1691 29,3 
70 3090 7801 39,6 
71 384 1478 26,0 
74 9518 25283 37,6 
80 1428 3994 35,8 
85 4308 14345 30,0 
92 1212 3452 35,1 

Serviços Intensivos em 
Conhecimento 

TOTAL 22486 64800 34,7 
50 3968 18344 21,6 
51 9034 30523 29,6 
52 18484 65873 28,1 
55 11698 38380 30,5 
60 3685 12214 30,2 
63 1114 2930 38,0 
75 176 787 22,4 
90 77 292 26,4 
91 1005 3481 28,9 
93 3275 9964 32,9 
95 0 0 0,0 
99 2 4 50,0 

Terciário 

Serviços Pouco 
Intensivos em 
Conhecimento 

TOTAL 52518 182792 28,7 
TOTAL 95233 349077 27,3 
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Anexo 10- Nº de estabelecimentos em Oeiras sobre o nº de estabelecimentos em 
Portugal segundo o sector de actividade e o nível de intensidade tecnológica, 2004 

 
  CAE  Oeiras Portugal % do Total 

244 12 145 8,3 
30 1 1 100,0 
32 4 151 2,6 
33 9 488 1,8 

353 0 17 0,0 

Alta Tecnologia 

TOTAL 26 802 3,2 
24 21 1014 2,1 
29 26 2258 1,2 
31 12 582 2,1 
34 1 388 0,3 
35 4 275 1,5 

Média Alta Tecnologia 

TOTAL 64 4517 1,4 
23 0 6 0,0 
25 7 908 0,8 
26 9 3688 0,2 
27 3 351 0,9 
28 33 7543 0,4 

351 3 183 1,6 

Média Baixa Tecnologia 

TOTAL 55 12679 0,4 
15 80 7399 1,1 
16 0 6 0,0 
17 2 3027 0,1 
18 12 6106 0,2 
19 4 2035 0,2 
20 8 4572 0,2 
21 2 403 0,5 
22 93 2974 3,1 
36 27 5222 0,5 
37 2 225 0,9 
45 475 47536 1,0 

Secundário 

Baixa Tecnologia 

TOTAL 705 79505 0,9 
64 40 1712 2,3 
72 168 2163 7,8 
73 5 107 4,7 

Serviços Intensivos em 
Conhecimento e Alta 

Tecnologia 
TOTAL 213 3982 5,3 

61 0 106 0,0 
62 0 97 0,0 
65 120 5711 2,1 
66 19 842 2,3 
67 22 1691 1,3 
70 194 7801 2,5 
71 25 1478 1,7 
74 754 25283 3,0 
80 90 3994 2,3 
85 247 14345 1,7 
92 96 3452 2,8 

Serviços Intensivos em 
Conhecimento 

TOTAL 1567 64800 2,4 
50 151 18344 0,8 
51 638 30523 2,1 
52 873 65873 1,3 
55 617 38380 1,6 

    
60 114 12214 0,9 
63 48 2930 1,6 
75 7 787 0,9 
90 2 292 0,7 
91 36 3481 1,0 
93 226 9964 2,3 
95 0 0 0,0 
99 0 4 0,0 

Terciário 

Serviços Pouco 
Intensivos em 
Conhecimento 

TOTAL 2712 182792 1,5 
TOTAL 5342 349077 1,5 

Fonte: elaborado a partir de informação desagregada do MTSS (2004), aplicando a classificação conjunta da 

OCDE/Eurostat (2005, 2006)  
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Anexo 11 - Nº de estabelecimentos em Oeiras sobre nº de estabelecimentos na AML 
segundo o sector de actividade e o nível de intensidade tecnológica, 2004  

 
  CAE  Oeiras AML % do Total 

244 12 93 12,9 
30 1 1 100,0 
32 4 62 6,5 
33 9 170 5,3 

353 0 11 0,0 

Alta Tecnologia 

TOTAL 26 337 7,7 
24 21 353 5,9 
29 26 485 5,4 
31 12 185 6,5 
34 1 58 1,7 
35 4 108 3,7 

Média Alta Tecnologia 

TOTAL 64 1189 5,4 
23 0 2 0,0 
25 7 141 5,0 
26 9 677 1,3 
27 3 65 4,6 
28 33 1407 2,3 

351 3 84 3,6 

Média Baixa Tecnologia 

TOTAL 55 2376 2,3 
15 80 1334 6,0 
16 0 1 0,0 
17 2 118 1,7 
18 12 372 3,2 
19 4 36 11,1 
20 8 406 2,0 
21 2 60 3,3 
22 93 1267 7,3 
36 27 633 4,3 
37 2 58 3,4 
45 475 10449 4,5 

Secundário 

Baixa Tecnologia 

TOTAL 705 14734 4,8 
64 40 458 8,7 
72 168 1088 15,4 
73 5 47 10,6 

Serviços Intensivos em 
Conhecimento e Alta 

Tecnologia 
TOTAL 213 1593 13,4 

61 0 29 0,0 
62 0 52 0,0 
65 120 1712 7,0 
66 19 257 7,4 
67 22 496 4,4 
70 194 3090 6,3 
71 25 384 6,5 
74 754 9518 7,9 
80 90 1428 6,3 
85 247 4308 5,7 
92 96 1212 7,9 

Serviços Intensivos em 
Conhecimento 

TOTAL 1567 22486 7,0 
50 151 3968 3,8 
51 638 9034 7,1 
52 873 18484 4,7 
55 617 11698 5,3 
60 114 3685 3,1 
63 48 1114 4,3 
75 7 176 4,0 
90 2 77 2,6 
91 36 1005 3,6 
93 226 3275 6,9 
95 0 0 0,0 
99 0 2 0,0 

Terciário 

Serviços Pouco 
Intensivos em 
Conhecimento 

TOTAL 2712 52518 5,2 

TOTAL 5342 95233 5,6 

 

Fonte: elaborado a partir de informação desagregada do MTSS (2004), aplicando a classificação conjunta da 

OCDE/Eurostat (2005, 2006)  
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Anexo 12 - Nº de estabelecimentos no Taguspark (2007) sobre o nº de estabelecimentos 
em Portugal segundo o sector de actividade e o nível de intensidade tecnológica, 2004  

  CAE  Taguspark Portugal % do Total 
244 0 145 0,0 
30 1 1 100,0 
32 2 151 1,3 
33 2 488 0,4 

353 0 17 0,0 

Alta Tecnologia 

TOTAL 5 802 0,6 
24 0 1014 0,0 
29 0 2258 0,0 
31 1 582 0,2 
34 0 388 0,0 
35 0 275 0,0 

Média Alta Tecnologia 

TOTAL 1 4517 0,02 
23 0 6 0,0 
25 0 908 0,0 
26 0 3688 0,0 
27 0 351 0,0 
28 1 7543 0,01 

351 0 183 0,0 

Média Baixa 
Tecnologia 

TOTAL 1 12679 0,01 
15 0 7399 0,0 
16 0 6 0,0 
17 0 3027 0,0 
18 0 6106 0,0 
19 0 2035 0,0 
20 0 4572 0,0 
21 0 403 0,0 
22 0 2974 0,00 
36 0 5222 0,0 
37 0 225 0,0 
45 6 47536 0,01 

Secundário 

Baixa Tecnologia 

TOTAL 6 79505 0,01 
64 7 1712 0,4 
72 33 2163 1,5 
73 5 107 4,7 

Serviços Intensivos 
em Conhecimento e 

Alta Tecnologia 
TOTAL 45 3982 1,1 

61 1 106 0,9 
62 0 97 0,0 
65 3 5711 0,1 
66 0 842 0,0 
67 0 1691 0,0 
70 1 7801 0,01 
71 1 1478 0,1 
74 39 25283 0,2 
80 1 3994 0,0 
85 7 14345 0,05 
92 2 3452 0,03 

Serviços Intensivos 
em Conhecimento 

TOTAL 55 64800 0,1 
50 0 18344 0,0 
51 21 30523 0,1 
52 7 65873 0,0 
55 9 38380 0,02 
60 0 12214 0,0 
63 1 2930 0,03 
75 1 787 0,1 
90 0 292 0,0 
91 4 3481 0,1 
93 4 9964 0,0 
95 0 0 0,0 
99 0 4 0,0 

Terciário 

Serviços Pouco 
Intensivos em 
Conhecimento 

TOTAL 47 182792 0,03 

  Não responde   8     

TOTAL 168 349077 0,05 

 

Fonte: elaborado a partir de informação desagregada do MTSS (2004), aplicando a classificação conjunta da 

OCDE/Eurostat (2005, 2006)  
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Anexo 13 - Nº de estabelecimentos no Taguspark (2007) sobre o nº de estabelecimentos 
na AML segundo o sector de actividade e o nível de intensidade tecnológica, 2004  

  CAE  Taguspark AML % do Total 
244 1 93 1,1 
30 1 1 100,0 
32 2 62 3,2 
33 2 170 1,2 

353 0 11 0,0 

Alta Tecnologia 

TOTAL 5 337 1,5 
24 0 353 0,0 
29 0 485 0,0 
31 1 185 0,5 
34 0 58 0,0 
35 0 108 0,0 

Média Alta Tecnologia 

TOTAL 1 1189 0,1 
23 0 2 0,0 
25 0 141 0,0 
26 0 677 0,0 
27 0 65 0,0 
28 1 1407 0,1 

351 0 84 0,0 

Média Baixa Tecnologia 

TOTAL 1 2376 0,04 
15 0 1334 0,0 
16 0 1 0,0 
17 0 118 0,0 
18 0 372 0,0 
19 0 36 0,0 
20 0 406 0,0 
21 0 60 0,0 
22 1 1267 0,1 
36 0 633 0,0 
37 0 58 0,0 
45 6 10449 0,1 

Secundário 

Baixa Tecnologia 

TOTAL 6 14734 0,04 
64 7 458 1,5 
72 33 1088 3,0 
73 5 47 10,6 

Serviços Intensivos em 
Conhecimento e Alta 

Tecnologia 
TOTAL 45 1593 2,8 

61 1 29 0,0 
62 0 52 0,0 
65 3 1712 0,2 
66 0 257 0,0 
67 0 496 0,0 
70 1 3090 0,0 
71 1 384 0,3 
74 39 9518 0,4 
80 1 1428 0,1 
85 7 4308 0,2 
92 2 1212 0,2 

Serviços Intensivos em 
Conhecimento 

TOTAL 55 22486 0,2 
50 0 3968 0,0 
51 21 9034 0,2 
52 7 18484 0,04 
55 9 11698 0,1 
60 0 3685 0,0 
63 1 1114 0,1 
75 1 176 0,6 
90 0 77 0,0 
91 4 1005 0,4 
93 4 3275 0,12 
95 0 0 0,0 
99 0 2 0,0 

Terciário 

Serviços Pouco 
Intensivos em 
Conhecimento 

TOTAL 47 52518 0,1 

  Não responde   8     
TOTAL 168 95233 0,2 

Fonte: elaborado a partir de informação desagregada do MTSS (2004), aplicando a classificação conjunta da 

OCDE/Eurostat (2005, 2006)  
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Anexo 14 - Nº de estabelecimentos no Taguspark (2007) sobre o nº de estabelecimentos 
em Oeiras segundo o sector de actividade e o nível de intensidade tecnológica, 2004  

  CAE  Taguspark Oeiras % do Total 
244 1 12 8,3 
30 1 1 100,0 
32 2 4 50,0 
33 2 9 22,2 

353 0 0 0,0 

Alta Tecnologia 

TOTAL 5 26 19,2 
24 0 21 0,0 
29 0 26 0,0 
31 1 12 8,3 
34 0 1 0,0 
35 0 4 0,0 

Média Alta Tecnologia 

TOTAL 1 64 1,6 
23 0 0 0,0 
25 0 7 0,0 
26 0 9 0,0 
27 0 3 0,0 
28 1 33 3,0 

351 0 3 0,0 

Média Baixa Tecnologia 

TOTAL 1 55 1,8 
15 0 80 0,0 
16 0 0 0,0 
17 0 2 0,0 
18 0 12 0,0 
19 0 4 0,0 
20 0 8 0,0 
21 0 2 0,0 
22 1 93 1,1 
36 0 27 0,0 
37 0 2 0,0 
45 6 475 1,3 

S
ec

u
n

d
ár

io
 

Baixa Tecnologia 

TOTAL 6 705 0,9 
64 7 40 17,5 
72 33 168 19,6 
73 5 5 100,0 

Serviços Intensivos em 
Conhecimento e Alta 

Tecnologia 
TOTAL 45 213 21,1 

61 1 0 0,0 
62 0 0 0,0 
65 3 120 2,5 
66 0 19 0,0 
67 0 22 0,0 
70 1 194 0,5 
71 1 25 4,0 
74 39 754 5,2 
80 1 90 1,1 
85 7 247 2,8 
92 2 96 2,1 

Serviços Intensivos em 
Conhecimento 

TOTAL 55 1567 3,5 
50 0 151 0,0 
51 21 638 3,3 
52 7 873 0,8 
55 9 617 1,5 
60 0 114 0,0 
63 1 48 2,1 
75 1 7 14,3 
90 0 2 0,0 
91 4 36 11,1 
93 4 226 1,8 
95 0 0 0,0 
99 0 0 0,0 

T
er

ci
ár

io
 

Serviços Pouco 
Intensivos em 
Conhecimento 

TOTAL 47 2712 1,7 

  Não responde   8     
TOTAL 168 5342 3,1 

Fonte: elaborado a partir de informação desagregada do MTSS (2004), aplicando a classificação conjunta da 

OCDE/Eurostat (2005, 2006) 
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