
 

 

PORTUGALClusters – Agregar para Desenvolver 

 

No dia 5 de Março 16 Pólos e Clusters nacionais marcaram presença no lançamento da iniciativa 

PORTUGALclusters.  

Os Pólos e Clusters têm sido nos últimos anos na União Europeia e um pouco por todo o mundo 

entidades centrais na  dinamização das diversas fileiras ou cadeias de valor da economia, 

promovendo  sinergias entre os seus membros (principalmente empresas, centros de I&D e outras 

instituições públicas e privadas). Portugal tem sido um exemplo dessa boa prática, desde que em 2009 o 

Governo reconheceu um conjunto de Pólos e Clusters de Tecnologia e Competitividade, que desde então 

têm reforçado a sua ligação às fileiras que representam, com o envolvimento ativo dos seus diferentes 

membros. 

Esta iniciativa tem como objetivo reunir os Clusters portugueses numa rede de cooperação, a fim de 

explorar as sinergias e projetos em áreas de interesse comum ligadas à inovação, internacionalização e 

competitividade das entidades das diferentes cadeias de valor. Visa também coordenar estas atividades de 

interesse estratégico e contribuir para o desenvolvimento económico nacional de forma concertada, 

informando periodicamente os esforços e conquistas ao governo português, bem como, promover 

atividades de formação sobre clusterização e contribuir para a divulgação e relações internacionais dos 

clusters portugueses e seus membros. 

Desde 2010 que os Pólos e Clusters se reúnem de forma periódica e informal para discutir problemas 

operacionais comuns e projetos e iniciativas conjuntas, com a finalidade de potenciar espaços de inovação 

e competitividade das diferentes cadeias de valor, experiências e conhecimentos entre clusters, contribuir 

para o esforço de desenvolvimento económico nacional, entre outras áreas de interesse comum.  

Após 3 anos de reuniões e encontros conjuntos decidiu-se formalizar e partilhar esta disposição de 

trabalhar em conjunto para com os Associados de cada um, as entidades institucionais e com a sociedade 

civil.  

O Evento de Lançamento desta iniciativa teve lugar no Pavilhão do Conhecimento no Parque das Nações 

em Lisboa onde, para além da assinatura formal do Acordo de Parceria, contou com a participação de um 

perito europeu em Clusters de competitividade, Alberto Pezzi, de um perito da DG Enterprise, José 

Freitas e, ainda, do Secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade, Dr. Pedro 

Gonçalves. 



Alberto Pezzi, conhecido especialista Internacional, demonstrou a importância Estratégica dos Clusters 

como instrumento ativo de Competitividade, baseado  na experiencia de Sucesso da Catalunha  e nas 

fortes expectativas positivas suscitadas pelo exemplo de cooperação Portuguesa. 

Jose Freitas, responsável da Comissão Europeia. reforçou o apoio concreto do próximo período financeiro 

para o desenvolvimento das estratégias de clusters, com enfoque no Programa Cosme e em ações de 

parceria bilateral com países como o Brasil. 

O Secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade, Dr. Pedro Gonçalves, reconheceu 

que a iniciativa PORTUGALclusters é fundamental e que o Ministério da Economia a apoia, salientou a 

importância e a oportunidade da iniciativa e o envolvimento ativo que o governo coloca no segundo ciclo 

de clusterização. 

O Secretário de Estado reforçou ainda o papel dos clusters numa perspetiva de cadeia de valor, 

conjugando estas Estratégias de Eficiência Coletiva com outros parceiros por forma a potenciar entre 

outros, as exportações, o emprego e a articulação entre o mundo empresarial e científico.   

É fundamental avançar com o segundo processo de reconhecimento que permita consubstanciar as 

diretrizes para os próprios clusters ao nível do quadro comunitário. 

Os Pólos e Clusters aderentes a esta iniciativa são: Cluster Agroindustrial do Centro, Cluster 

Agroindustrial do Ribatejo, Cluster da Pedra Natural, Cluster das Empresas de Mobiliário 

de Portugal, Cluster das Indústrias Criativas na Região do Norte, Cluster do Conhecimento 

e da Economia do Mar, Cluster Habitat Sustentável, Pólo de Competitividade da Energia, 

Pólo de Competitividade da Saúde, Pólo de Competitividade das Tecnologias de 

Informação, Comunicação e Eletrónica, Pólo de Competitividade das Tecnologias de 

Produção, Pólo de Competitividade e Tecnologia Agroindustrial, Pólo de Competitividade 

e Tecnologia das Indústrias da Mobilidade, Pólo de Competitividade e Tecnologia das 

Indústrias de Base Florestal, Pólo de Competitividade e Tecnologia das Indústrias de 

Refinação, Petroquímica e Química Industrial, Pólo de Competitividade e Tecnologia 

Engineering & Tooling. 

 

 

 

 

 

 

 


