
Os Desafios da Indústria de 

Software Portuguesa no 

Sec. XXI 
Considerações para um Caminho 
Congresso da Ordem dos Engenheiros 



in·dús·tri·a 

(latim industria, -ae, aplicação, zelo, trabalho, esforço) 

• substantivo feminino 

1. Arte, manha ou destreza para atingir os objectivos. = ARGÚCIA, ENGENHO 

2. Engenho ou habilidade para fazer algo. = ARTE, DESTREZA, PERÍCIA 

3. Actividade profissional. 

4. Conjunto das actividades que visam a manipulação e transformação de matérias-primas para 

a produção de bens de consumo. 

5. Cada uma dessas actividades (ex.: indústria petrolífera). 

6. Fábrica. 

7. Conjunto das pessoas e dos processos envolvidos no fabrico ou na produção de algo (ex.: 

indústria musical) 

industria", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa 



Software 

(palavra inglesa, de soft, mole + ware, mercadoria) 

• substantivo masculino 

[Informática]  Conjunto de programas, processos, 

regras e, eventualmente, documentação, relativos ao 

funcionamento de um conjunto de tratamento de 

informação (por oposição a hardware) 

"Software", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa 



Matérias Primas e 

Recursos 











Facto: 

Vivemos num mundo Desigual 

! 



Criatividade 

Inteligência 
Distribuição Uniforme 

nos Humanos 



Indústria de Software 

Portuguesa  

TIs em Portugal representam menos de 3% PIB 

Industria de Software Portuguesa <0,1% do PIB 

Ausência de dados é um dado em si ! 



Desafios 
Ou 

Como tornar relevante a Industria de 

Software Portuguesa? 

1. O desenvolvimento dos Recursos Humanos 
disponíveis  

2. A Escala das empresas 

3. Os Modelos de Financiamento aplicados à 
Industria de Software Portuguesa 



Recursos 

Humanos 

 
Que povo é este? 

Origem genética Europeia, 

Paleolítica, razoavelmente 

estável nos últimos 40 milénios 

com influências culturais 

significativas celta, romana, 

germana, moura, africana, 

asiática, americana, ... 

Tradicionalmente emigrantes 





A Língua Franca das TIC 

“De Pequenino se Torce o Pepino” 





Endereçar Todos os Temas 

Nos Vários Niveis de Ensino 

Design 

Programação 

User Experience (o que o utilizador vê e experimenta) 

Gestão de Projecto 

Gestão de Producto 

Gestão de Performance 

Gestão de IP (Marcas em particular) 

.... 



O que outros estão a fazer 

hoje: 

UK example 
Design and technology is linked to innovation and 

digital industries. Pupils will learn about 3D printing and 

robotics 

Computing will teach pupils how to write code. Pupils 

aged five to seven will be expected to "understand what 

algorithms are" and to "create and debug simple 

programs". By the age of 11, pupils will have to "design, 

use and evaluate computational abstractions that model 

the state and behaviour of real-world problems and 

physical systems" 





Escala 



Industria de Software   

GRANDE e GLOBAL 

Factura US$407B no mundo (são 2 x PIB Português) 

De 1988 a 2010 foram anunciadas 41.136 Fusões & 

Aquisições com valor total de US$1,451T 

A maior Empresa TIC Portuguesa (HW,Sw e 

Serviços) factura menos de US$500M 

 



As Maiores Empresas de Sw do Mundo 



Ganhar Escala 

É Imperativo! 

Ativar todos os recursos internos e externos e colocá-

los ao serviço das empresas para que cresçam no 

mercado internacional 

Criação de condições para que operações de 

concentração no sector aconteçam em Portugal 

Fusões, Aquisições, Parcerias, Licenciamentos, ..... 

 



Modelos 



O Que Temos Hoje 

Portugal é um País do "Primeiro Mundo" 

Todos os modelos estão teoricamente disponiveis 

"Portugal dos Pequeninos"  

A dimensão é menor e a dificuldade é maior no 

acesso a Financiamento às diferentes fases das 

empresas e dos projectos 



O Que Temos Hoje … 
Há Capital Disponivel !? 

Business Angel – 114 empres <3 anos 21,5M  

+ 21,5M até Jun /2015 

Somos Terceiro País da Europa em termos de ecosystema de Buisness 

Angels 

Saidas bolsistas e empréstimos obrigacionista dificeis 

Demasiada Dependência de Entidades Fundos Publicos 

4 Sec. Estado  com responsabilidade no sector (Economia, 

Empreeendedorismo, Justiça e Cultura) 

Parte substancial do que existe depende do orçamento de Estado 

Não existe um fio condutor  



O que dá bons sinais 

Dinamismo do Movimento de Startups 

Disponibilidade de apoio não financeiro/mentorship 

Fundos "Revitalizar" 

 



The Secret of Getting Ahead is 

Getting Started. 

 
Mark Twain (1835-1910) 


