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Impacto da ciência pode demorar décadas … ou …

Charles Kao

- propagação da luz 
numa fibra óptica
(1965)

Willard Boyle e George 
Smith

- CCD – charged 
coupled device 
(1969)

Nobel da Física em
2009
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Podemos “inventar coisas que as pessoas queiram usar”
Thomas Edison

Telégrafo multiplexado (1870) Sistema de registo e 
contagem automática de 
votos (1868)

sucesso de marcado falhanço épico



Portugal: investimento consistente em C&T

5

• Máximo
histórico de 3 
mil milhões € de 
investimento
em I&D em 2019    
(1,41% PIB)

• 1,58% PIB em
2020

• Aumento de 
43% desde 2015

• Nas empresas
aumento de 
75% desde 2015



Investimento (de décadas) nas competências endógenas

• Investimento consistente em C&T

• Abertura do Sistema de Ensino superior a um número
crescente de estudantes

• Aumento da qualificação da população jovem

• Nomeadamente em áreas de carência na Europa e no 
mundo (biotech, saúde, informática, quase todas as 
engenharias …)
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Êxodo de talento na crise do sub-prime – 2008 …

• Beneficiou as empresas dos países do centro/norte da Europa

7



… seguido de resiliência e recuperação …

• Em vez de emigrarem, talentos em centros de I&D 
e engenharia de empresas europeias em Portugal

• Exportações aumentaram de 27% do PIB em 2009 
para 44% do PIB em 2019

• Exportações 2019 (bens transaccionáveis –
mercado global)

- metalomecânica e máquinas: 20 mil milhões €

- têxtil e vestuário: 5 mil milhões €  - calçado: 2 mil milhões €; 

- fileira florestal: 4 mil milhões € (cortiça: mais de mil milhões de €)

• Portuguese Tech Unicorns8

2018



… até à inversão da Balança de Pagamentos Tecnológica!
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Apesar de tudo, o maior setor exportador e 
com maior crescimento, foi …
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Falamos amanhã sobre isto? 

• Baixa
complexidade

• Nível
moderado de 
inovação

• Recurso
endógeno
diferenciado

• Disperso no 
território

Fonte: https://atlas.cid.harvard.edu/

https://atlas.cid.harvard.edu/


Agro-tech no perfil de complexidade das exportações – 2018
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Fonte: https://atlas.cid.harvard.edu/

Azeite Papel Vinho

https://atlas.cid.harvard.edu/


Crescimento das exportações / níveis de complexidade – 2018
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Fonte: https://atlas.cid.harvard.edu/

https://atlas.cid.harvard.edu/


Espaços de oportunidade ...produtos de maior complexidade
- potencial impacto elevado no crescimento económico
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Fonte: https://atlas.cid.harvard.edu/

https://atlas.cid.harvard.edu/
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Pessoas
(demografia, 

tendências de 
consumo, 

urbanização) 

Ambiente 
(clima, água, solo, 
desperdício/perda 

alimentar)

Tecnologia
(agricultura 4.0, 
biotecnologia)

Forças de m
udança

Acordos 
Comerciais

Margem na cadeira 
de valor

Transformação do 
canal de venda

Inovação nos 
sistemas de 

produçãoM
eg

at
en

dê
nc

ia
s

O
BJ

EC
TI

VO
S

Segurança Alimentar
Saúde

Sustentabilidade 
Ambiental

Rentabilidade da cadeia de valor & Economia Circular

Enquadramento 
Legal

FACTO
RES

Sector agro-alimentar e florestal
Megatendências Forças de mudança
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Tendências transformadoras

• Crescimento da 
população, urbanização 
e envelhecimento

• Crescimento económico 
global, investimento e 
comércio

• Competição por recursos 
naturais

• Alterações climáticas

• Produtividade agrícola e 
inovação

• Pragas e doenças 
emergentes

• Conflitos, crises e 
desastres naturais

• Pobreza, desigualdade e 
insegurança alimentar

• Nutrição e saúde

• Mudanças estruturais e 
emprego

• Migrações e agricultura

• Transformações dos 
sistemas alimentares

• Desperdícios e perdas 
alimentares

• Governança para a 
segurança alimentar e 
nutrição

• Desenvolvimento do 
financiamento

Fonte: FAO - The Future of Food and Agriculture, Trends and Challenges



Alterações 
climáticas
Adaptar a 
produção

Sustentabil
idade

Proteger o 
Ambiente

Bioeconomi
a

Economia 
Circular

Reduzir o 
desperdício

Demografia 
– aumento  
população, 
envelhecim

ento
Produzir 

mais
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Desafios
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Inovação na resposta aos desafios

• Reduzir o desperdício e as 
perdas na cadeia de valor

• Valorização de resíduos e 
subprodutos

• Explorar novas 
aplicações/indústrias 

• Aplicação do princípio da 
biomassa em cascata

• Eficiência produtiva – produzir 
com menos recursos naturais

• Novas fontes proteicas (e.g. 
biotecnologia)

• Novos modos de produção 
(e.g. Vertical farming)

• Substituição de mão de obra 
recorrendo a tecnologia

• Agricultura regenerativa e de 
conservação

• Energias renováveis
• Redução da utilização de 

químicos
• Reduzir as emissões de GEE

• Tecnologia de Produção
• Melhoramento genético
• Eficiência na gestão da água
• Novos meios de luta contra 

pragas e doenças

Alterações 
climáticas
Adaptar a 
produção

Sustentabilida
de

Proteger o 
Ambiente

Bioeconomia -
Economia 
Circular

Reduzir o 
desperdício

Demografia –
aumento da 
população, 

envelheciment
o

Produzir mais
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Objectivos do desenvolvimento sustentável 
– maximizar o impacto do sector agroalimentar
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Transformações para o desenvolvimento sustentável 
– o impacto da transformação digital

Sachs, J.D., Schmidt-Traub, G., Mazzucato, M. et al. Six Transformations to achieve the Sustainable Development Goals. Nat Sustain 2, 805–814 (2019). https://doi.org/10.1038/s41893-019-0352-9
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Impactos das tecnologias digitais

Fonte: Agriculture’s technology future: How connectivity can yield new growth | McKinsey

https://www.mckinsey.com/industries/agriculture/our-insights/agricultures-connected-future-how-technology-can-yield-new-growth
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AgriFoodTech em números

Fonte: 2021 AGRIFOODTECH INVESTMENT REPORT | AGFUNDER.COM
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AgriFoodTech em números

Fonte: 2021 AGRIFOODTECH INVESTMENT REPORT | AGFUNDER.COM
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Digital Transformation Scoreboard
– 9 tecnologias, dimensões de análise, factores de sucesso e resultados na UE 

Source: European Commision - Digital Transformation Scoreboard 2018



Aspetos críticos

• Transferência de Tecnologia, tanto nos equipamentos como no software

- passagem dos baixos níveis de maturidade da tecnologia (TRLs 1-6
“Research” e “Develop”) para a aplicação (TRLs 7-9 “Deploy”)

• Adoção das Tecnologias pelos Utilizadores Finais

- lead users (lead user innovation)

- e nos pequenos e médios agricultores e produtores florestais, com
pequena dimensão e baixa maturidade tecnológica (e digital)
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Perceber a revolução digital na agricultura

• Shaping the digital (r)evolution in agriculture

• Agenda de Inovação (do Ministério da Agricultura) para a Agricultura | 20 | 30
(TERRA FUTURA)

• Estratégia de Digitalização PAC - GPP
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https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/eip-agri_brochure_digital_revolution_2018_en_web.pdf
https://www.gpp.pt/images/Terra_Futura/Brochura_Completa.pdf


Densificação de atividades de inovação com as empresas
- 8 dos 35 CoLABs no setor agro-florestal
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Fonte: ANI, 2021



TEC4 Agro – Parceiros/Competências em I&D
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Empresas Tecnológicas - Tomadores de Tecnologia
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Utilizadores Finais – lead users
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TEC4AGRO-FOOD – modelo de parcerias

Plataforma Regional de Especialização 
Inteligente dos Sistemas Agroambientais 

e Alimentação (CCDR-N)
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