
	

	 1	

11.º Encontro PME Inovação (2021) 
 
Intervenção de Abertura:  
Presidente da Direcção  
Isabel Furtado  
 
 
Caros Empresários, Gestores  
Comunidade de Inovadores COTEC 
 
Bem-vindos ao 11º Encontro PME Inovação, desta vez realizado em Braga, neste 
emblemático Espaço VITA onde nos encontramos.  
 
Estamos pela primeira vez em Braga, uma cidade que se destaca pela jovialidade da sua 
população, pela pujança científica da sua Academia e pelo dinamismo dos seus 
empresários e das suas empresas. 
 
Já é comum dizer que vivemos um dos períodos mais complexos e exigentes da nossa 
história recente. Enfrentamos uma intensa turbulência económica decorrente da 
instabilidade ao nível da situação sanitária, das cadeias de abastecimento e dos serviços 
logísticos e inflação generalizada com riscos de subida das taxas de juro.  
 
A novas medidas de contenção sanitária, acresce a situação caótica dos factores de 
produção e das cadeias de abastecimento globais. A lista de RISCOS é já bem conhecida e 
repetida: Escassez de matérias primas e componentes, atrasos significativos nos prazos, 
custos de energia em subida vertiginosa e logística refém da especulação. 
 
Estes múltiplos obstáculos, que se vão acumulando, anunciam uma “tempestade perfeita” 
cujos efeitos poderão ser devastadores, mas para a qual ninguém tem uma solução à vista.  
 
Mas como aconteceu noutras crises, a necessidade aguça o engenho. É o momento de 
olhar para o negócio sob todas as perspectivas. De questionar como é possível fazer 
diferente e neutralizar os riscos. E jogar em antecipação na mudança que terá que 
acontecer mais cedo ou mais tarde, por mais dolorosa que possa parecer no imediato. 
 
Foi isto que já fizeram muitas empresas, obrigadas a introduzir mudanças nos seus 
processos que não concebiam fazer tão rapidamente. Ao anteciparem impactos duradouros 
da mudança da envolvente, ganharam vantagens. Ao não “congelarem” a inovação, 
mobilizaram o espírito criativo e inventividade das equipas; a Inovação foi assim uma arma 
para neutralizarem riscos e obstáculos que se posicionavam no caminho. 
 
São estes exemplos que queremos dar destaque, sinais de encorajamento às PMEs em 
geral, aos seus dirigentes e trabalhadores de que é possível resistir e vencer este momento 
de incerteza dramática. Com a crença no poder das empresas Portugueses, nas suas 
competências, Paixão e perseverança. 
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Com espírito de sacrifício acrescido num contexto sempre muito exigente, a vida 
empresarial tem mostrado a força vital  para continuar a progredir, não desanimar nem 
desistir e assim ultrapassar dificuldades incomensuráveis vividas todos os dias.  
 
Pese todas a dificuldades, registamos que a participação nas actividades da Rede PME 
Inovação não diminuiu. Pelo contrário, sentimos que mantivemos neste contexto complexo 
o nosso poder de convocatória, sinal inequívoco que as nossas associadas reconhecem 
valor intrínseco nas actividades e serviços que lhes oferecemos.  
 
E assim, reconheço e agradeço,  de forma muito especial, a vossa disponibilidade nestes 
tempos difíceis para contribuírem para o dinamismo da REDE PME Inovação. 
 
Destaco três iniciativas que têm mobilizado as nossas PMEs inovadoras:  

• Mais de duas dezenas de sessões Xperience 4.0 baseados em casos reais de 
inovação com mais de 1500 participantes;  

• O programa COACHING 4.0 que apoiou mais de duas centenas na aplicação dos 
referenciais de gestão de inovação da COTEC.  

• E finalmente, o Inovadora COTEC, selo de garantia atribuído mais de 500 PMEs, 
das quais mais de  1/5 Associadas COTEC, que se traduz por vantagens na relação 
com a Banca e um reforço da reputação no mercado.  

 
Ao longo do dia de hoje iremos realizar uma reflexão sobre os factores que compõem a 
Malha do Negócio e como é possível reinventa-la para vencer os desafios que 
enfrentamos. Vamos procurar respostas, quiçá sem sucesso, a questões complexas: como 
estabilizar as cadeias de abastecimento, reduzir os custos e reforçar as condições de 
competitividade para continuar a produzir e exportar de Portugal para o Mundo. Mas vamos 
certamente conhecer bons exemplos de que  é possível fazer diferente, mais e melhor, com 
menos recursos, com maior rapidez e qualidade. 
 
No centro da batalha que travamos, o talento e o capital humano são condições essenciais 
para alcançar estes desígnios. Hoje, as empresas portuguesas têm que competir com o 
mundo pelos melhores. Sendo o maior desafio ao desenvolvimento das empresas, captar, 
desenvolver e reter o Talento exigirá ultrapassar dogmas e modelos passados e olhar para 
as realidades de um mercado de trabalho em profunda mutação. 
 
Convidamos que nos acompanhem nesta reflexão como “Reinventar a Malha do 
Negócio”, através de diferentes perspectivas e realidades empresariais, de diferentes 
sectores, que esperamos que atraiam a vossa atenção e sejam úteis.  
 
Uma última nota para assinalar que encerraremos este Encontro com a entrega do Prémio 
PME Inovação à empresa que mais se destacou em 2021. Tivemos a concurso 120 
candidaturas e metade pela primeira vez. Para a entrega do Prémio, teremos o privilégio e a 
honra de contar com a presença em Braga SE o Presidente da República a quem agradeço 
o apoio e estímulo permanente e a sua disponibilidade para estar connosco uma vez mais 
este ano. 
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A todos os participantes, sejam os que nos seguem através da Plataforma digital COTEC, 
sejam aqueles que teremos o prazer de encontrar pessoalmente mais logo, desejo os votos 
de um excelente dia de reflexão, partilha e debate neste 11º Encontro PME Inovação. 
 
Obrigado. 
 
 
*********** 
 
A robustez e elasticidade desta Malha é o teste à adaptabilidade e inventividade das 
empresas portuguesas, e em especial as PMEs.  
 
Esta reflexão é crucial porque poderá contribuir para reduzir a incerteza e compreender 
melhor os riscos à sobrevivência percebidos pela comunidade empresarial. Esta 
compreensão será crucial para combater a hesitação e relutância em investir e assim não 
reduzir o poder inovador do tecido empresarial português. 
 
Muitas empresas já aprenderam lições no ultimo ano, e já introduziram mudanças criativas 
e flexíveis de modo a adaptar os seus sistemas de negócio às novas realidade.  Nascidas 
da necessidade, esta vaga de inovação será importante de partilhar e alargar.  
 
Os Empresários Portugueses são competentes e profissionais. Fazem do seu espírito 
inventivo uma arma eficaz para neutralizarem desvantagens e barreiras. Tem consciência 
social da função das suas empresas e provam-no todos os dias através do emprego que 
sustentam e impostos que pagam. 
 
Temos que aproveitar este momento para repensar a situação. Alguns da escalada de 
custos factores produtivos podem não ser meramente conjurais e demorar muito tempo a 
normalizar. Outros farão parte de mudanças estruturais que vieram para ficar. Como 
responder a estes desafios é a reflexão que vos propomos.  
 
Termino agradecendo ao Senhor Presidente da República e nosso Presidente Honorário a 
disponibilidade para nos dar o privilégio de encerrar mais logo este 11 Encontro PME 
Inovação e entregar o Prémio PME inovação no emblemático espaço VITA em Braga, 
cidade que nos acolhe este ano.  
 
A todos que participarão e contribuirão para esta reflexão, tão necessária como premente, 
deixo o meu maior agradecimento.  
 
Desejo a todos um excelente Encontro.  
 
 
 
 


