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MUDANÇA E MODERNIZAÇÃO NAS EMPRESAS PORTUGUESAS

João Freire

O pre sen te tex to apre sen ta de uma for ma mu i to sin te ti za da os re sul ta dos de um in -
qué ri to so ci o ló gi co às em pre sas por tu gue sas, re a li za do em 2001, com o ob jec ti vo
de ca rac te ri zar o pro ces so em cur so de mu dan ças, no tri plo pla no da tec no lo gia, da
or ga ni za ção e dos (mi cro) sis te mas so ci a is.1

O con ce i to de mu dan ça foi aqui alar ga do tam bém para o de “mu dan ça ino va -
tó ria” (ou ino va ção), para dar con ta das suas even tu a is im pli ca ções mais me di a ti -
za das, pro lon ga das e pro mo to ras de auto e he te ro-de sen vol vi men tos, como de res -
to tem vin do a ser pro pos to em mu i tas aná li ses da evo lu ção con tem po râ nea dos
sis te mas eco nó mi cos e so ci a is. E foi tam bém es ten di do até à no ção de “mo der ni za -
ção” — clás si ca na li te ra tu ra his to ri o grá fi ca e so ci o ló gi ca — para cap tar o cum pri -
men to da fun ção so ci al da em pre sa de hoje e para res pon der à in qui e tan te ob ser va -
ção de que a ac tu a li za ção do apa re lho pro du ti vo por tu guês po de ria es tar a ser fe i ta
sem uma cor res pon den te as sun ção das ver ten tes qua li ta ti vas — no fun do, de me -
lho ria da qua li da de de vida das pes so as — que po de ri am ter.

O tex to que se gue apre sen ta a se quên cia de di men sões (oito, no to tal) e in di -
ca do res (33) re ti dos na con cep ção do pro jec to e do in qué ri to e na aná li se dos seus
re sul ta dos.2 Os da dos apu ra dos fo ram aqui con ver ti dos em nú me ros numa es ca la
de 1 a 10, em or dem cres cen te da im por tân cia do fac tor de mu dan ça (ou de ino va -
ção ou de mo der ni za ção) con si de ra do. Estes re sul ta dos apa re cem de sa gre ga dos
por sec to res de ac ti vi da de eco nó mi ca.

Mudanças tecnológicas

De acor do com o mo de lo teó ri co adop ta do, esta di men são de aná li se re fe re-se a
me ras al te ra ções dos equi pa men tos e dis po si ti vos exis ten tes na em pre sa, que não
con fi gu ram con tu do nem si tu a ções de ino va ção nem de mo der ni za ção, se gun do as 
con cep tu a li za ções cor ren tes. Inclui, as sim, al te ra ções de (ou em) má qui nas e dis -
po si ti vos me câ ni cos, ins ta la ção de au to ma tis mos, in for ma ti za ção, mu dan ças nos
ma te ri a is uti li za dos, nas for mas de ener gia em pre gues e nos pro du tos ou ser vi ços
pres ta dos, e ain da nos edi fí ci os ou ins ta la ções. Os in di ca do res es co lhi dos
in clu í ram:

— os in ves ti men tos fe i tos nos úl ti mos três anos (e tam bém os pre vis tos fa zer nos
pró xi mos três);

— a for ma de in tro du ção ou con du ção des sas mu dan ças, no to can te ao seu acom -
pa nha men to com ac ções de for ma ção do pes so al;

— as re sis tên ci as por ven tu ra en con tra das (ou an tes, a sua au sên cia);
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— e os seus re sul ta dos po si ti vos (me di dos pelo au men to da pro du ção ou pro du -
ti vi da de e pela di mi nu i ção dos cus tos de pro du ção).

Mudanças organizacionais

O con ce i to de mu dan ça aqui uti li za do tem o mes mo sig ni fi ca do do an te ri or, só que
res pe i tan te aos mo dos de or ga ni za ção da em pre sa. Eis os in di ca do res es co lhi dos
para tal:

— in ves ti men tos fe i tos em me lho ri as na or ga ni za ção do tra ba lho ou do pro ces so pro -
du ti vo fe i tos nos úl ti mos três anos e pre vis tos fa zer nos pró xi mos três;

— uti li za ção de no vas tec no lo gi as de in for ma ção e co mu ni ca ção, que ten dem sem pre
a al te rar de ci si va men te a or ga ni za ção (fo ram re ti dos, para este efe i to, os usos
de e-mail, da Inter net, de te le tra ba lho e de tec no lo gi as de in for ma ção in te gra -
das per mi tin do si mu la ções e apren di za gem no pos to de tra ba lho);

— e, por úl ti mo, a di ver si fi ca ção das áre as de ne gó ci os ocor ri da nos úl ti mos três
anos.
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Mudanças tecnológicas

Sectores

Indústria e
energia

Const. civil 
e serviços

Comércio
e restauração

Micro-empresas

1 Investimentos em tecnologias 6,1 5,5 4,7 1,9
2 Condução de mudanças com formação 8,4 7,0 9,2 1,2
3 Ausência de resistências 6,6 7,9 7,5 10,0
4 Resultados positivos 7,7 6,8 2,1 0,8

Média 7,2 6,8 5,1 3,5

Quadro 1 Mu dan ças tec no ló gi cas por sec tor de ac ti vi da de

Mudanças organizacionais

Sectores

Indústria
e energia

Const. civil
e serviços

Comércio
e restauração

Micro-empresas

5 Investimentos em organização 5,7 6,2 6,2 1,6
6 NTIC 5,4 6,4 5,0 1,3
7 Diversificação dos negócios 2,6 3,0 3,3 0,4

Média 4,6 5,2 4,8 1,1

Quadro 2 Mu dan ças or ga ni za ci o na is por sec tor de ac ti vi da de



Uma pa la vra deve ser dita so bre a “mu dan ça so ci al”, nes te qua dro de aná li se apli -
ca do às em pre sas e ou tras or ga ni za ções de tra ba lho. É que par ti mos do pres su pos -
to de que a en ti da de eco nó mi ca e so ci al que é a em pre sa não tem con di ções para,
por me ros fe nó me nos de mu dan ça, pro vo car al te ra ções na so ci e da de glo bal, cons -
ti tu in do, ao in vés, um es pa ço de re cep ção e in cor po ra ção de mu dan ças que pro -
vêm des sa mes ma so ci e da de glo bal (com por ta men tos dos in di ví du os, ide i as, etc.).
Há aqui, en tre em pre sa e so ci e da de, uma re la ção es sen ci al men te as si mé tri ca e uní -
vo ca. Por tal ra zão, a qua drí cu la “mu dan ça so ci al” da nos sa gre lha de aná li se fi cou
va zia e não foi ope ra ci o na li za da no in qué ri to. Po rém, o mes mo já não acon te ce no
que toca aos con ce i tos de “ino va ção so ci al” e de “mo der ni za ção so ci al”, como ve re -
mos adi an te.

Inovação tecnológica

O con ce i to de “ino va ção” dis tin gue-se da “mu dan ça” pelo fac to de, en quan to esta
pro duz me ros re sul ta dos ime di a tos, tra du zi dos por um output quan ti ta ti vo acres -
ci do (au men to da pro du ti vi da de, etc.), a ino va ção po ten cia al te ra ções tam bém
qua li ta ti vas en ri que ce do ras da pró pria or ga ni za ção (autode sen vol vi men to), bem
como al te ra ções em en ti da des ter ce i ras (he te rode sen vol vi men tos). É, por tan to,
uma mu dan ça com con di ções de pro vo car al te ra ções mais com ple xas e a pra zo
mais di la ta do.

Tal como no caso das mu dan ças, tam bém as ino va ções po dem dis tin guir-se
en tre tec no ló gi cas, or ga ni za ci o na is e so ci a is. Para a aná li se da ino va ção tec no ló gi -
ca uti li zá mos um dis po si ti vo clás si co que dis tin gue os se guin tes in di ca do res:

— a re a li za ção de ac ti vi da des de in ves ti ga ção e de sen vol vi men to (R&D), in clu in do
in ves ti men tos (fe i tos e a fa zer) nes tes do mí ni os, par ti ci pa ção em pro jec tos de
pes qui sa con jun tos com ins ti tu i ções uni ver si tá ri as ou ins ti tu tos de in ves ti ga -
ção e a cri a ção de es tru tu ras de I&D;

— o re gis to de pa ten tes;
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Inovações tecnológicas

Sectores

Indústria
e energia

Const. civil
e serviços

Comércio
e restauração

Micro-empresas

8 Actividades R&D 3,8 2,8 1,6 0,6
9 Registo de patentes 0,6 0,9 0,0 0,0
10 Inovação radical 5,0 4,2 3,3 0,4
11 novação incremental 8,0 7,3 7,3 1,6

Média 4,3 3,8 3,0 0,6

Quadro 3 Ino va ções tec no ló gi cas por sec tor de ac ti vi da de



— a cri a ção de al gum novo pro du to ou ser vi ço, con cre ti zan do a cha ma da ino va -
ção ra di cal;

— e o aper fe i ço a men to de al gum pro du to ou ser vi ço já exis ten te, tra du zin do a
de no mi na da ino va ção in cre men tal.

Inovação organizacional

O con ce i to de ino va ção apli ca do à or ga ni za ção foi ope ra ci o na li za do atra vés dos se -
guin tes in di ca do res:

— ex ter na li za ção de ac ti vi da des (no vas sub con tra ta ções fe i tas nos úl ti mos três
anos e ma i or re cur so ao ser vi ço de es pe ci a lis tas ou con sul to res ex ter nos nos
úl ti mos cinco anos);

— adop ção de me di das de fle xi bi li za ção (au men to da con tra ta ção nos úl ti mos
cinco anos de tra ba lha do res a tem po par ci al ou a meio-tem po, e di mi nu i ção
da li nha hi e rár qui ca ou ali ge i ra men to/fle xi bi li za ção do fun ci o na men to or -
ga ni za ti vo nos úl ti mos três anos);

— au men to do nú me ro de es pe ci a lis tas na em pre sa (pre sen ça de téc ni cos não-só -
ci os na ad mi nis tra ção da em pre sa e re cru ta men to de es pe ci a lis tas qua li fi ca -
dos de ní vel mé dio ou su pe ri or nos úl ti mos três anos);

— ac ti vi da des de for ma ção para o pes so al (per cen ta gem mé dia de tra ba lha do res
en vol vi dos);

— e, por úl ti mo, me lho ria no ní vel de qua li fi ca ção pro fis si o nal dos tra ba lha do res
(me di do pela per cen ta gem de em pre sas que têm mais de me ta de dos seus tra -
ba lha do res com for ma ção su pe ri or).
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Inovações organizacionais

Sectores

Indústria
e energia

Const. civil
e serviços

Comércio
e restauração

Micro-empresas

12 Externalização 4,2 3,4 2,9 1,2
13 Flexibilização 3,1 4,3 4,1 0,8
14 Especialistas 5,2 5,6 3,3 0,6
15 Abrangência da formação 2,6 2,7 2,3 0,8
16 Maioria pessoal c/ qualificação superior 0,2 1,2 1,0 1,6

Média 3,1 3,4 2,7 1,0

Quadro 4 Ino va ções or ga ni za ci o na is por sec tor de ac ti vi da de



Inovação social

O con ce i to de “ino va ção so ci al” pro cu ra tra du zir os con tri bu tos ino va tó ri os que a
em pre sa, com as suas prá ti cas ac tu a is, pode ex por tar para além das suas fron te i ras
e mes mo para além da es fe ra eco nó mi ca, aju dan do as sim a al te rar com por ta men -
tos e re pre sen ta ções no âm bi to da so ci e da de glo bal. Este con ce i to foi aqui ope ra ci o -
na li za do atra vés dos se guin tes in di ca do res:

— in ves ti men to (e pro jec tos de in ves ti men to) em ac ti vi da des de mar ke ting, pu -
bli ci da de, apre sen ta ção de pro du tos ou ser vi ços e ima gem, di ri gi dos fun da -
men tal men te ao pú bli co con su mi dor;

— me lho ri as ob ser va das nas re la ções com os cli en tes, al me jan do a sua
fi de li za ção;

— me lho ri as re gis ta das na ges tão de stocks, au men tan do a efi cá cia do pro ces so de 
cir cu la ção no sen ti do do just in time;

— e uso de ho rá ri os de tra ba lho fle xí ve is, o que ten de a des con cen trar toda uma
gama de ac ções de for te im pac te so ci al.

Modernização tecnológica

O con ce i to de mo der ni za ção foi tra zi do para esta aná li se a par tir da sus ten ta ção
teó ri ca de que a em pre sa será, nas so ci e da de de sen vol vi das de hoje, uma ins ti tu i -
ção não ape nas eco nó mi ca mas tam bém so ci al, e isto no sen ti do de que no seu âm -
bi to se ge ram pro ces sos es pe cí fi cos de so ci a li za ção dos in di ví du os, cu jos re sul ta -
dos os mes mos in di ví du os par ci al men te trans por tam para as ou tras es fe ras da
sua in ser ção so ci al (fa mí lia, meio de con ví vio, etc.). Assim, é por esta for ma re co -
nhe ci do que a em pre sa mo der na é tam bém ca paz de cri ar, de sen vol ver e ex por tar
re fe rên ci as e va lo res de mo der ni da de, não ape nas no que toca à (so be ja men te co -
nhe ci da) ra ci o na li za ção, mas igual men te no que res pe i ta à in di vi du a li za ção
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Inovações sociais

Sectores

Indústria
e energia

Const. civil
e serviços

Comércio
e restauração

Micro-empresas

17 Investimento em marketing 6,3 6,7 7,9 1,8
18 Melhoria relações clientes 7,6 8,5 8,3 4,0
19 Melhoria gestão stocks 6,6 3,6 7,5 1,6
20 Horários flexíveis 2,0 3,7 1,7 2,8

Média 5,6 5,6 6,3 2,5

Quadro 5 Ino va ções so ci a is por sec tor de ac ti vi da de



(iden ti da de, au to no mia e res pon sa bi li za ção dos su je i tos-pes so as) e a ou tras re fe -
rên ci as da nos sa con tem po ra ne i da de (qua li da de de vida, se gu ran ça, uni ver sa li da -
de con cre ta).

Apli ca do à di men são tec no ló gi ca, o con ce i to de mo der ni za ção foi aqui tra du -
zi do por via de três in di ca do res:

— ac ções de sen vol vi das para me lho rar a qua li da de dos pro du tos e ser vi ços (in -
ves ti men tos fe i tos e pre vis tos, me lho ria ob ser va da da qua li da de dos pro du -
tos/ser vi ços e exis tên cia de ser vi ço pró prio de con tro lo da qua li da de);

— aqui si ções ob ti das quan to à cer ti fi ca ção ofi ci al da qua li da de dos pro du tos e da
pró pria em pre sa;

— e ac ções con cre tas para o con tro lo am bi en tal dos pro ces sos pro du ti vos (in ves ti -
men tos fe i tos e exis tên cia de uma es tru tu ra ou de es pe ci a lis tas ocu pa dos com
es tes pro ble mas).

Modernização organizacional

A mo der ni za ção or ga ni za ci o nal foi ope ra ci o na li za da por via dos in di ca do res
se guin tes:

— des bu ro cra ti za ção de pro ce di men tos (re a li za ção de me nos re la tó ri os
es cri tos);

— pre o cu pa ções efec ti vas com a sa ú de, a pre ven ção de ris cos e a se gu ran ça no tra ba -
lho dos co la bo ra do res da em pre sa (me di das atra vés da exis tên cia de ser vi ços
pró pri os es pe ci a li za dos, a exis tên cia de re pre sen tan tes le ga is dos tra ba lha do -
res para tais ques tões, e a não ocor rên cia de pro ble mas de ab sen tis mo, aci den -
tes ou do en ças pro fis si o na is, ou ain da de al co o lis mo ou dro ga);

— a in ter na ci o na li za ção ou glo ba li za ção da ac ti vi da de eco nó mi ca da em pre sa (me -
di da pela exis tên cia de ex por ta ções);

— a exis tên cia de uma ori en ta ção de es tra té gia eco nó mi ca mais am pla do que a
sim ples ges tão em pre sa ri al (in te gra ção em gru po eco nó mi co, par ti ci pa ção
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Modernização tecnológica

Sectores

Indústria
e energia

Const. civil
e serviços

Comércio
e restauração

Micro-empresas

21 Melhoria da qualidade dos produtos 8,4 7,2 6,4 2,7
22 Certificação 4,0 1,3 2,1 0,0
23 Qualificação ambiental 7,7 2,7 4,1 0,2

Média 6,7 3,7 4,2 1,0

Quadro 6 Mo der ni za ção tec no ló gi ca por sec tor de ac ti vi da de



em ca pi tal de ou tras em pre sas e adop ção de um pla no es tra té gi co de ori en ta -
ção plu ri a nu al);

— e, fi nal men te, um in di ca dor sin té ti co re la ti vo à me lho ria glo bal da com pe ti ti vi -
da de da em pre sa.

Modernização social

Por fim, o con ce i to de mo der ni za ção so ci al foi apli ca do nes te qua dro ana lí ti co com
o re cur so aos cin co in di ca do res se guin tes:

— a res pon sa bi li za ção in di vi du al dos tra ba lha do res (me di da pela exis tên cia de
pré mi os se gun do o de sem pe nho in di vi du al);

— a au to no mia de que be ne fi cia o tra ba lha dor de base da em pre sa (se tem con tac -
to di rec to com o cli en te — o que é sem pre uma si tu a ção exi gen te —, e se tem
ca pa ci da de para de ci dir al gum pro ble ma téc ni co que afec te a exe cu ção das
suas ta re fas);

— a exis tên cia de es tru tu ras de par ti ci pa ção dos tra ba lha do res na or ga ni za ção do
tra ba lho e ou tros as pec tos da vida da em pre sa (tais como cír cu los de qua li da -
de, etc.);

— o grau de re a li za ção de si tu a ções de equi da de en tre os se xos (exis tên cia de mu -
lhe res en tre os qua dros da em pre sa e na sua ad mi nis tra ção);

— e, por úl ti mo, o aco lhi men to fe i to a pes so as por ta do ras de de fi ciên cia (com re fe rên -
cia a uma quo ta má xi ma de 20%) e, por tan to, afec ta das si mul ta ne a men te por
di mi nu i ções ob jec ti vas e pela con di ção de mi no ria so ci al.
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Modernização organizacional 

Sectores

Indústria
e energia

Const. civil
e serviços

Comércio
e restauração

Micro-empresas

24 Desburocratização 2,6 2,4 4,2 0,4
25 Saúde e segurança 5,8 6,0 5,5 5,1
26 Internacionalização 7,8 2,7 4,1 0,0
27 Estratégia 4,4 4,1 3,9 1,3
28 Melhoria competitividade 8,8 8,5 9,2 6,8

Média 5,9 4,7 5,4 2,7

Quadro 7 Mo der ni za ção or ga ni za ci o nal por sec tor de ac ti vi da de



Conclusões

Em sín te se fi nal, no qua dro 9 apre sen ta mos os re sul ta dos mé di os apu ra dos, por di -
men são de aná li se e sem pre de sa gre ga dos por sec to res.

Inte gran do es tes da dos em con jun tos um pou co mais am plos e com sig ni fi ca -
do teó ri co — pro ces sos de mu dan ça, de ino va ção e de mo der ni za ção, por um lado,
e tec no ló gi cos, or ga ni za ci o na is e so ci a is, por ou tro — po de mos ob ter os re sul ta dos
ilus tra dos no qua dro 10.

Uma mé dia fi nal pon de ra da (por ca u sa das di fe ren tes ta xas de son da gem
uti li za das para os di ver sos sec to res de ac ti vi da de) tra du zir-se-ia no ín di ce 2,1
(numa es ca la de 0 a 10), re la ti vo à di nâ mi ca de trans for ma ção em cur so nas em -
pre sas por tu gue sas. É, à evi dên cia, um va lor bas tan te ba i xo, que mos tra até que
pon to o te ci do em pre sa ri al por tu guês é re tar da tá rio, len to e pe sa do, mas que
tam bém es con de o que nele já vi bra e res pon de às no vas exi gên ci as, in ter nas e
ex ter nas, que se vão co lo can do às em pre sas, aos seus res pon sá ve is e aos seus
tra ba lha do res.

146 João Freire

Modernização social

Sectores

Indústria
e energia

Const. civil
e serviços

Comércio
e restauração

Micro-empresas

29 Responsabilização 5,4 6,1 7,5 2,0
30 Autonomia 4,1 6,5 7,0 7,0
31 Participação 3,4 3,3 1,7 0,4
32 Equidade entre sexos 5,5 5,4 5,4 4,8
33 Acolhimento deficientes 8,0 1,5 9,2 2,0

Média 5,3 4,6 6,2 3,2

Quadro 8 Modernização social por sector de actividade

Dimensões de análise

Sectores

Indústria
e energia

Const. civil
e serviços

Comércio
e restauração

Micro-empresas

Mudança tecnológica 7,2 6,8 5,1 3,5
Mudança organizacional 4,6 5,2 4,8 1,1
Inovação tecnológica 4,3 3,8 3,0 0,6
Inovação organizacional 3,1 3,4 2,7 1,0
Inovação social 5,6 5,6 6,3 2,5
Modernização tecnológica 6,7 3,7 4,2 1,0
Modernização organizacional 5,9 4,7 5,4 2,7
Modernização social 5,3 4,6 6,2 3,2

Média geral 5,3 4,7 4,7 1,9

Quadro 9 Re sul ta dos mé di os por di men são de aná li se e sec tor de ac ti vi da d



Mais qua li ta ti va men te, pode ain da avan çar-se com al gu mas ide i as co lhi das
de uma aná li se mais de ta lha da dos da dos apu ra dos nes te es tu do:

— ao con trá rio do que po de ria tal vez es pe rar-se, o sec tor da in dús tria per ma ne -
ce ain da como aque le em que os seus pro ces sos de mu dan ça, nas suas vá ri as
cam bi an tes, são mais vi sí ve is e sig ni fi ca ti vos;

— tal como já ti vé ra mos opor tu ni da de de ob ser var em 1991,3 a di nâ mi ca de mu -
dan ça em cur so num arco sig ni fi ca ti vo de em pre sas por tu gue sas pa re ce con -
ti nu ar bem sus ten ta da, dez anos de po is;

— as mu dan ças tec no ló gi cas con ti nu am a so bre por-se ge ral men te às de na tu -
re za or ga ni za ci o nal e so ci al, mas pro va vel men te me nos do que há 10 anos
atrás;

— é re ve la dor que, nos da dos sin té ti cos cal cu la dos, os pro ces sos so ci a is (re per -
cu ti dos, do ex te ri or, nas nos sas em pre sas) apa re çam com ma i or ex pres são do
que os pro ces sos or ga ni za ci o na is, evi den ci an do as ca rên ci as exis ten tes nes ta
área;

— as mu dan ças ino va do ras e mo der ni za do ras re ve lam uma ex pres são de si gual, 
con so an te os do mí ni os, mas em mu i tos ca sos bem ma i or do que po de ria
su por-se;

— ain da as sim, à luz dos da dos apre sen ta dos, os pro ces sos de ino va ção sur gem
como os que mais di fi cul da de têm em se im por no nos so te ci do em pre sa ri al;

— as di fe ren ças sec to ri a is en tre in dús tria, co mér cio e ser vi ços, se bem que ní ti -
das, pa re cem es tar a es ba ter-se em vá ri os do mí ni os;

— são cla ras e re cor ren tes as di fe ren ças ob ser va das con so an te a di men são
hu ma na da em pre sa, sen do con tu do de re al çar a emer gên cia da clas se das
mi cro-em pre sas onde, a des pe i to da sua es pe ci fi ci da de e evi den tes li mi ta -
ções, já são ne las per cep tí ve is pra ti ca men te to dos os fe nó me nos li ga dos à
mu dan ça, à ino va ção e à mo der ni za ção que se ob ser vam nas or ga ni za ções
ma i o res;

— não obs tan te es tes as pec tos po si ti vos, é ain da mu i to acen tu a do o peso nu mé -
ri co de em pre sas pou co di nâ mi cas, em es pe ci al nos sec to res do co mér cio, res -
ta u ra ção e de al guns ser vi ços e nas de mu i to pe que na di men são.

MUDANÇA E MODERNIZAÇÃO NAS EMPRESAS PORTUGUESAS 147

Processos de mudanças

Sectores

Indústria
e energia

Const. civil
e serviços

Comércio
e restauração

Micro-empresas

Processos de mudança 5,9 6,0 4,9 2,3
Processos de inovação 4,3 4,3 4,0 1,4
Processos de modernização 5,9 4,3 5,3 2,3
Processos tecnológicos 6,1 4,8 4,1 1,7
Processos organizacionais 4,5 4,4 4,3 1,6

Processos sociais 5,7 5,1 6,2 2,8

Quadro 10 Re sul ta dos mé di os por pro ces sos de mu dan ças e sec tor de ac ti vi da de



Notas

1 “Estu do so bre a Ino va ção Empre sa ri al”, fi nan ci a do pelo Obser va tó rio das Ciên ci as 
e Tec no lo gi as (Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia) e re a li za do no âm bi to do Cen tro 
de Inves ti ga ções e Estu dos de So ci o lo gia (CIES)-ISCTE.

2 O in qué ri to foi apli ca do a uma amos tra re pre sen ta ti va de 120 em pre sas do Con ti -
nen te e Re giões Au tó no mas, es tru tu ra da por di men são e sec tor de ac ti vi da de, in -
clu in do a in dús tria ex trac ti va e trans for ma do ra, a ener gia e for ne ci men to de águas, 
a cons tru ção, o co mér cio e res ta u ra ção, os trans por tes, as fi nan ce i ras e os res tan tes
ser vi ços.

3 Inves ti ga ção fi nan ci a da pela JNICT e ou tras en ti da des, da qual se pu bli cou o li vro
A Fun ção de Che fia Di rec ta na Indús tria, Lis boa, IEFP, 1995.
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