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O que é que estes sectores têm em comum? 



São todos competitivos!

Estão no mercado 
global

Formação qualificada e profissionais diferenciados 



Factores críticos de sucesso 
. Não reinventar a roda 

se já foi inventada 

. Assegurar recursos 

humanos qualificados 
(atrair e reter) 

• Prioridade aos 
verticais em que 
somos lideres ou 

pode haver  
diferenciação (mar, 

logística…) 

• Lógica de Cluster 
(TICE): como setor?  

. Existência de um 

conceito Estratégico 
Nacional 

. Redefinição do que 

são ativos estratégicos 
nacionais

. O Estado definir o seu 

papel: cliente/utilizador, 
regulador, financiador, 

produtor 

. Saber quanto vale 

direta e indiretamente 
o software 



Riscos e interrogações 



Riscos e interrogações 

• Quem financia? 
• Quem lidera? 

• Como se distribui responsabilidades? 
• Como se faz a transferência de 

conhecimento / “patentes”? 
• Quem fica com o quê? 

• Como se trabalha em equipa?
• Quem monitoriza?
• Quem avalia?
• Quem premeia? 



Ou temos uma visão e uma postura de 
paróquia..., tacanha, sem sinergias, sem 

compromissos, com egoísmos… ou temos 
convergências e fazemos compromissos e

Isto é soberania



Da minha aldeia veio quanto da 
terra se pode ver no Universo... 
Por isso a minha aldeia é tão 
grande como outra terra 
qualquer 

Porque eu sou do tamanho do 
que vejo E não, do tamanho da 
minha altura... 

VII – Da Minha Aldeia, in “O Guardador de 
Rebanho”, Alberto Caeiro (heterónimo de 
Fernando Pessoa), 1914

Isto é soberania



SOFTWARE É FACTOR DE COMPETITIVIDADE E DESENVOLVIMENTO, E 
A COMPETITIVIDADE E O DESENVOLVIMENTO SÃO CONDIÇÃO DE 
SOBERANIA. 
Esta existe quando há: 
• Visão
• Estratégia
• Liderança
• Capacidades
• Vontade
• E um pouco de sorte: a nossa localização geográfica estar no lado 

certo da História no espaço e no tempo.
Ou seja, é ter PODER. E nós só temos poder/influência quando temos 
algo que a Europa precisa. Foi assim nos Descobrimentos e foi assim, 
no século XVIII, ou seja, quando estamos ligados ao Índico/Ásia e ao 
Atlântico.

Isto é soberania



Isto é soberania



Obrigado 


