
 
 

 

 

 

 

 

 

A história dos últimos 30 anos provou que não podemos depender de melhorias incrementais para atingir 

o grau de desenvolvimento das médias Europeias, por isso vamos ter que implementar inovações radicais 

para atingir esse objectivo durante a nossa vida.  

As escolas e as empresas necessitam tirar partido de conceitos poderosos como são as ferramentas 

colaborativas digitais. Google Drive, Slack, Asana, são apenas alguns exemplos de ferramentas 

colaborativas poderosas que permitem a uma startup arrancar com custos próximos de zero e 

desenvolver dinâmicas de colaboração intra e inter organizações.Estas ferramentas trazem a vantagem 

da colaboração das equipas e possíveis optimizações do fluxo de trabalho, mas se não as 

experimentarmos logo nas academias as empresas não poderão usufruir de colaboradores bem 

preparados para o trabalho colaborativo. 

 

O FUTURO DEPENDE DO INVESTIMENTO DE HOJE 

O principal desafio para Portugal no século XXI não é 

tecnológico. A nossa industria tem mostrado que consegue 

ser engenhosa e há vários casos de sucesso que mostram o 

que de melhor se faz no mundo. 

O desafio é conseguirmos polarizar todos os actores da 

sociedade numa estratégia comum e desenvolver táticas 

em grupo e propagá-las rapidamente para: testar, falhar 

rápido e aplicar a melhoria contínua. A colaboração e 

cooperação vão ser muito importantes para competirmos 

lá fora. 

Francisco Mendes 

Co-fundador da BEEVERYCREATIVE 



 
 

Fomentar a criatividade é outro grande desafio. 

A grande carga horária dos cursos com currículos 

verticalizados - que muitas das vezes nem oferecem nem 

deixam espaço para complementos extra-curriculares - 

apenas promove o ensino global de uma mesma lição em 

vez de fomentar a tutoria e auto aprendizagem, a tentativa 

e erro e a auto descoberta. 

No seio do MIT, o professor Neil Gershenfeld criou a 

disciplina de como Fabricar quase tudo. Através de um 

conjunto reduzido de equipamentos de fabricação digital, desenvolveu o conceito de ensinar em cascata 

uma quantidade enorme de indivíduos a desenvolverem praticamente sozinhos, mas com o auxílio da 

comunidade, qualquer produto que tivessem em mente.  

Existem em Portugal mentes tão brilhantes quanto as do professor Neil Gershenfeld, no entanto as 

instituições falham ao não perceberem que o apoio destes conceitos disruptivos e transformadores da 

sociedade são essenciais e têm que ser apoiados com grande energia e entusiasmo. 

 

Há apenas 6 anos discutia-se se seria possível em Portugal serem criadas startups de tanto relevo e valor 

como aquelas criadas em Silicon Valley. A Farfetch, após muito trabalho e perseverança, provou que é 

possível ao ter colocado a primeira empresa Portuguesa na lista internacional das startup “unicórnio”, 

com a valorização de 1B$.  

Tirando a época dos descobrimentos, em que a nossa localização geográfica era uma vantagem, em todas 

as revoluções industriais não foi assim. Não só estamos afastados geograficamente do centro da economia 

da europa como o mau aproveitamento e investimento nas infra estruturas logísticas nos impedem de 

ser competitivos num mercado de produção em massa. No entanto, avizinha-se uma época em que isso 

pode mudar. Uma Startup que tenha investimento inicial suficiente pode ter vantagem em instalar-se em  



 
 

Portugal pois o custo de vida mais baixo que noutros países europeus, quando cruzado com uma boa 

qualidade de vida no país, faz com que as startups possam dar remunerações mais competitivas e mas 

ainda muito interessantes aos colaboradores. Este facto pode mesmo contribuir para inverter o processo 

de migração actual, retendo talentos nacionais e até atraindo talentos estrangeiros. 

Há já muitos casos em que isto é uma realidade, como por exemplo a Veniam, que tendo já alcançado 

mais de 22M€ de investimento mantém cá as suas equipas de desenvolvimento e vai continuar a crescer. 

 

A revolução que vai explodir nos próximos anos com a utilização da tecnologia de impressão 3D vai 

permitir aos povos mais criativos e mais livres de o serem, de estarem na vanguarda das soluções de maior 

rentabilidade para todas as áreas de actuação humana. Estamos mal preparados pois continuamos a 

consumir as tecnologias de ponta a outros países e o binómio academia empresas não estimula esta 

descoberta e desenvolvimento interno, mas tenho a certeza que, mediante transformações sociais 

adequadas do país, poderemos através da nossa genialidade inverter a mesa e construir uma Indústria de 

sucesso para o século XXI. 

 

Palavras chave: 

#Cooperação #Criatividade #Design # Marketing #Startups #Fablabs #Movimento Maker #Fabricação 

Digital 
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