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PORTUGAL, UM PAÍS INOVADOR!

Portugal é internacionalmente reconhecido pela inovação e talento dos seus recursos humanos, 

fruto de uma forte aposta em investigação e desenvolvimento, tecnologia e formação.

Desde 2016, que Portugal é o quarto país da União Europeia com maior desenvolvimento em ino-

vação, sendo considerado um país “fortemente inovador” pelo European Innovation Scoreboard 

(EIS-2020). Apresenta ainda a maior melhoria de desempenho da União Europeia, assumindo, pelo 

segundo ano consecutivo, a liderança na dimensão “inovação nas PME”.

“A crescente consciencialização da indústria para o conceito da inovação, a aposta no talento e a 

colaboração entre entidades do sistema científico e tecnológico, têm contribuído para que Portu-

gal seja, cada vez mais, reconhecido nos mais prestigiados rankings e prémios internacionais. As 

empresas apresentam como fator diferenciador a capacidade de se adaptarem, maximizando as 

tecnologias a seu favor, resolvendo problemas e oferecendo soluções eficazes e disruptivas”, afir-

ma Luís Castro Henriques, presidente da AICEP. 

De acordo com o relatório do EIS 2020, os pontos fortes do sistema de inovação em Portugal si-

tuam-se ao nível do ambiente para a inovação, atratividade do sistema de investigação e inovação 

empresarial. Ao nível da inovação de produtos, têm surgido soluções arrojadas, de que são exem-

plo os self-healing materials e a transformação digital, incluindo a tecnologia BIM.

As empresas das Fileiras Casa e Materiais de Construção apostam cada vez mais em departa-

mentos de I&D como centros de conhecimento, utilizando as tecnologias para o desenvolvimento 

de soluções eficazes e diferenciadoras, que contribuem para uma melhor qualidade de vida.

Exemplos de produtos que adaptam tecnologia suportada na criatividade, inovação e sustentabi-

lidade:

Tingimento de fibras de algodão com resíduos de folhas de chá verde é a mais recente inova-

ção da JF Almeida. 

Resguardo de colchão com aquecimento e arrefecimento, controlado remotamente através de 

uma app e com zonas com diferentes temperaturas (Lasa).

Intelligent Furniture, com componentes antibacterianos, que reduz a presença de bactérias até 99%, 

resistentes a raios ultravioleta e produzido a partir de matérias-primas 100% recicláveis (Nautilus).

https://www.jfa.pt/pt/
https://www.lasanet.pt
https://www.nautilus.pt
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Placas de comando para autoclismos antibacterianas, de alta resistência, que permitem pou-

pança de água e que utilizam o sistema ColorADD, são uma das soluções inovadoras da OLI. 

Azulejos ecológicos feitos a partir das solas das sapatilhas e outros resíduos industriais, com 

atributos acústicos/térmicos e cores e texturas únicas: Goma (Flowco).

Estas e outras empresas inovadoras podem ser visitados no Showroom Virtual 360º ou consul-

tadas no diretório disponível em http://www.portugalnaturally.pt.

A AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal é a entidade pública 

que promove a captação de investimento produtivo, o aumento das exportações e a internacio-

nalização das empresas e da economia portuguesa, através dos seus escritórios em Portugal 

e de uma rede de Delegações em mais de 50 países. 

Para mais informações:

aicep Portugal Global Tel. Geral: +351 217 909 500

Sónia Cerdeira | sonia.cerdeira@portugalglobal.pt | Tel.: +351 967 843 516

Filipa Prenda | filipa@monstrosecompanhia.com | Tel.: +351 924 139 483
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https://www.oli-world.com/pt/
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https://www.portugalglobal.pt/PT/sobre-nos/rede-externa-aicep/Paginas/rede-externa-aicep.aspx
mailto:sonia.cerdeira@portugalglobal.pt
mailto:filipa%40monstrosecompanhia.com?subject=

