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TECNOLOGIA. INOVAÇÃO [ FORMAÇÃO 

PREFÁCIO 

Pretendendo que as Instituições de Ensino Superior tivessem uma maior 
intervenção junto da sociedade civil, nomeadamente junto das empresas, 
através da passagem e partilha do conhecimento que são gerados nestas 
Instituições, em Março de 2005 a Agência de Inovação (ADI) lançou um programa 
a nível Nacional de criação de gabinetes com essa missão específica, com a 
designação de Oficinas de Transferência de Inovação e Conhecimento (OTIC), 
podendo candidatar-se a este programa todas as Universidades e Institutos 
Politécnicos Nacionais. O Instituto Politécnico de Beja (IPB) entendeu que 
deveria candidatar-se ao Programa (uma vez que se enquadrava na sua política 
de aproximação com as entidades regionais), tendo a proposta apresentada 
merecido acolhimento na instituição promotora, em Abril de 2006. Dois meses 
mais tarde foi formalizado e assinado o contrato programa com a ADI. 

Assim, desde Junho de 2006 o IPB possui um Gabinete com o propósito de 
dar resposta a solicitações das empresas e instituições regionais em áreas 
como a inovação, a transferência de tecnologia, a prestação de serviços, a 
consultadoria e a formação. 

De acordo com programa proposto na candidatura apresentada para a 
criação da OTIC-Beja, considerou-se desde logo essencial, para a prossecução 
dos seus objectivos, desenvolver um estudo que permitisse identificar as 
necessidades das empresas e instituições situadas na sua zona de acção 
preferencial, em termos de formação, inovação e tecnologia, de modo a mais 
facilmente poder ir de encontro às suas necessidades. É esse estudo que 
agora se apresenta neste pequeno volumé\ 

Sendo um trabalho fe~o com base i'tuma amostragem considerada 
significativa, tendo em conta a dimensão do tecido empresarial da região, 
espera-se que ele constitua um retrato fiel da realidade e, sobretudo que 
as manifestações de intenções de colaboração entre as entidades, que se 
apresentam no estudo, não ,sejam apenas isso mesmo, mas que no futuro se 
traduzam em realizações concretas, para bem de todas as partes envolvidas, 
mas em especial para as empresas e instituições regionais que são o objecto 
principal desta iniciativa. 

O Coordenador da OTIC 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo pretende dar resposta a uma preocupação desde há 
muito sentida no Baixo Alentejo e Alentejo Litoral (BAAL) e que se prende com 
o fraco desempenho, a nível de produtividade, do tecido económico. 

Pensa-se que intensificando a utilização de novas tecnologias, adoptando 
novos métodos de gestão e qualificando os recursos humanos, toda a estrutura 
económica da região poderá aumentar a sua competitividade face a outras 
regiões do país. 

A criação e o desenvolvimento de uma Oficina de Transferência de Tecnologia 
e Conhecimento (OTIC) no âmbito do Instituto Politécnico de Beja (IPB), constitui 
uma excelente oportunidade para melhorar a perfomance das empresas 
existentes e para incentivar a criação de futuras unidades produtivas. 

A qualidade dos recursos humanos e dos equipamentos existentes no IPB/ 
OTIC, aliados ao conhecimento dos empresários, podem permitir, através de 
múltiplas parcerias, a necessária transferência de tecnologia e de conhecimento 
para o campo empresarial. 

Considerandd que as parcerias apenas dão frutos quando todos os parceiros 
beneficiam desse contrato, parece-nos ser importante, também para o IPB/ 
OTIC, a realização deste estudo, uma vez que o mesmo pode incentivar a 
investigação aplicada a realizar pelos docentes do Instituto e pode, também, 
orientar esta Instituição no sentido da modernização das suas formações, quer 
de curta, quer de longa duJação, para alé,~e poder conduzir à intensificação 
da interligação entre o meio académico e o meio empresarial. 

O presente estudo é composto por cinco partes distintas. Na primeira parte 
definem-se os objectivos gerais e específicos. Na segunda parte define-se e 
caracteriza-se, em termos socioeconómicos, o âmbito geográfico do estudo. 

' Seguidamente, descreve-se a metodologia segyida, quer em termos de plano de 
investigação, de universo e população-alvo, quer em termos de instrumentação 
e de procedimentos levados a cabo na análise dos dados. Na quarta parte são 
apresentados e discutidos os resultados do estudo_ Finalmente, apresentam-se 
as conclusões que o estudo nos permitiu retirar e analisa-se a sua adequação 
aos objectivos inicialmente propostos. 
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1. OBJECTIVOS 

Considera-se como objectivo geral deste estudo o levantamento das 
necessidades das empresas/instituições com vista ao aumento da sua 
produtividade, o que comporta, necessariamente, o levantamento das suas 
necessidades quer em termos de tecnologia, de conhecimento e de investigação 
aplicada, quer em termos de formação de recursos humanos. 

Quanto aos objectivos específicos, consideraram-se os seguintes: 

- Desenvolver actividades de extensão educativa e de investigação aplicada 
direccionadas para a actividade económica da região; 

- Desenvolver parcerias entre o IPB/OTIC e as empresas/instituições da 
região que incentivem a transferência de tecnologia e de conhecimento, 

entre estas entidades; 

- Contribuir para a formação de técnicos qualificados em áreas em que é 
manifesta a sua falta, promovendo cursos de curta e/ou longa duração que 
valorizem o mercado de trabalho regional; 

- Fomentar a cooperação entre o IPB/OTIC e a comunidade empresarial/ 
institucional da região e estimular a capacidade de inovação e de análise 
crítica dos participantes. 

2. ÂMBITO GEOGRÁFICO DO ESTUDO E SUA CARACTERIZAÇÂO 

SOCIOECONÓMICA 

2.1. Âmbito Geográfico 

O presente estudo centra-se nas regiões do Baixo Alentejo e do Alentejo 
Litoral (NUT's Ili), que fazem parte de uma região mais vasta denominada 
Alentejo (NUT li). 

A região do Baixo Alentejo ocupa 9.3% do território nacional, enquanto o 
Alentejo Litoral representa 5.5% desse território. A área ocupada por estas 

TECNOLOGIA. INOVAÇÃO E róRf.MÇAO 

regiões corresponde a cerca de 44% do território ocupado pelo Alentejo'. Tal, 
significa que o universo territorial (13 798 Km2) sobre o qual incide O presente 
estudo, representa 15% do território nacional, sendo que o Baixo Alentejo 
corresponde a 63% dessa área e o Alentejo Litoral a 37%. 

2.2. Caracterização Socioeconómica 

A População 

Tomando por base o Anuário Estatístico do Alentejo 2004 (INE), construiu-
se o quadro abaixo, relativo à distribuição da população total e da população 
por escalão etário, o qual nos permite concluir que, em 2004, apenas 2,1% da 
população portuguesa reside em 15% do território nacional (área do estudo), 0 

que representa uma baixíssima densidade populacional (16,5 habitantes/Km2, 
contra uma densidade média nacional de 114,3 habitantes/Km2). 

QUADRO 1- População 

100,0 15,6 12,6 54,8 17,0 

7,3 13,4 11,7 52,0 22,9 

0,9 12,5 12,0 52,7 22,8 

1,2 13,4 11,9 50,8 23,9 

2,1 ' 13,0 12,0 51,6 23,4 

Fonte: INE 2004 

1 Desde 2002 que a região Alentejo compreende o Baixo Alentejo, o Alentejo Litoral, o Alentejo 
Central, o Alto Alentejo e a Lezíria do Tejo. 

11 



._. __ 12_ 

É, igualmente, observável o envelhecimento da população do Baixo Alentejo 
e do Alentejo Litoral, uma vez que a percentagem de população no escalão 
etário correspondente a 65 ou mais anos é bastante superior ao nacional 
(respectivamente, 23,4% e 17 ,0%), sendo também superior ao do Alentejo 
(22,9%). De 'salientar que, também, o escalão etário relativo à população 
dos 0/14 anos é desfavorável ao BAAL, quer comparativamente com o valor 
nacional quer com o do Alentejo, pois este revela que o número de crianças é 
aqui inferior. 

Se conjugarmos os dados do quadro anterior com alguns indicadores da 
população, podemos constatar que, em termos demográficos, a situação da 
região em estudo é bastante preocupante. 

Com efeito, verifica-se que no Baixo Alentejo e no Alentejo Litoral as taxas 
de crescimento efectivo e de crescimento natural são ambas negativas, o que 
indicia a perda de população por parte destas regiões, verificando-se também 
que, se essa perda não é mais acentuada, tal fica a dever-se a um saldo 
migratório positivo nas duas zonas abrangidas pelo estudo (saldo esse que 
também é positivo para o país). De realçar que em qualquer uma destas regiões, 
tal como acontece no Alentejo, para além do acentuado envelhecimento da 
população, a taxa de natalidade é bastante inferior à taxa de mortalidade, o 
que leva a que o crescimento natural não permita assegurar a renovação das 
gerações. 

QUADRO 2 - Taxas Demográficas 

0,52 0,07 10,4 9,7 

0,02 -0,38 9,2 13,0 

- 0,16 -0,39 8,8 12,7 

- 0,42 -0,61 9,0 15,2 

Fonte: INE 2004 
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Ensino 

Importa, ainda, fazer uma caracterização da região em termos educativos 
uma vez que o presente estudo não poderá deixar de levar em linha de cont~ 
a frequência escolar da sua população. 

Assim, podemos observar através do Quadro 3, que a parcela de alunos que 
frequentava o ensino secundário e profissional no ano lectivo de 2002/2003 
e o ensino superior no ano lectivo de 2004/2005, nas regiões consideradas, 
era inferior ao valor observado no Continente. 

QUADRO 3 - População Escolar 

Fonte: INE 2004 

No que respeita à frequência dos diversos níveis de ensino, pode verificar-se 
que os indicadores dispon,veis, embora muito concludentes, demonstram 
a barxa percentagem da população escolar do BAAL que se encontra a 
frequentar o ensino superior, comparativamente com os valores encontrados 
para o Continente. Estes valores têm que ser interpretados com algum 
cuidado, uma vez que se referem aos alunos matriculados na região, não 
levando em linha de conta; sobretudo no ensino superior, a maior ou menor 
mobilidade de estudantes que existe, nem o número de estabelecimentos de 
ensino existentes em cada região, sabendo-se que essa distribuição não é 
homogénea no Continente. 



Economia 

O contributo regional do Alentejo para o Produto Interno Bruto (PIB) nacional 
foi de 6,5% em 2003, tendo sido de 1,1% o contributo do Alentejo Litoral e 
de 0,9% o qo Baixo Alentejo, para esse agregado macroeconómico (últimos 
valores disponibilizados pelo INE- Anuário Estatístico do Alentejo 2004). 
Conjuntamente, o contributo destas duas regiões (2 ,0%) é inferior ao contributo 
da Lezíria do Tejo (2,2%) para o PIB nacional, e representa apenas 30% do PIB 

do Alentejo. 

Tomando como referência o PIB per capita de Portugal e atribuindo-lhe 
o índice 100, constatamos que o índice de disparidade é de 87, 7 para o 
Alentejo, de 72,2 para o Baixo Alentejo e de 103,5 para o Alentejo Litoral, 
sendo esta a única região do Alentejo que apresenta um PIB per capita superior 

ao nacional. 

QUADRO 4 - PIB per capita 

Fonte: CCDRA 2005 

Relativamente à taxa de crescimento médio anual do PIBpm, para o 
período 1995/2002, e de acordo com um estudo publicado pela Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA), em Maio 
de 2005, verifica-se que o Alentejo apresenta um valor ligeiramente inferior ao 
de Portugal (respectivamente, 6,7% e 6,8%), sendo a taxa de crescimento de 
5,1% no Alentejo Litoral e de 4,4% no Baixo Alentejo, como se pode observar 

através do Quadro 5. 
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QUADRO 5 - Taxa de Crescimento do PIB 

Fonte: CCDRA 2005 

Se levarmos em· linha de conta as taxas de crescimento médio real do PIBpm 
avaliadas a preços constantes de 1995, as conclusões são semelhantes, embor~ 
estas taxas apresentem valores inferiores aos observados anteriormente, como 
seria de esperar. 

Quanto ao Valor Acrescentado Bruto (VAB), o Alentejo contribuiu, em 2002, 
com 6,5% para o VAB nacional, (valor idêntico ao do PIB), sendo os contributos 
do Alentejo Litoral e do Baixo Alentejo inferiores a esse valor (respectivamente, 
1,0% e 0,9%). 

Sectorialmente, a distripuição do VAB'\ a constante, como se observa no 
Quadro 6: 
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QUADRO 6 - Distribuição Sectorial do VAB 

4,2 27,6 68,2 

16,1 28,4 55,5 

17,7 36,6 45,7 

18,4 17,4 64,2 

Fonte: CCDRA 2005 

Em quase todas as unidades territoriais o sector terciário era, em 2002, 
responsável por mais de metade da riqueza gerada, com excepção para o 
Alentejo Litoral, por se tratar de uma região em que o sector secundário tem 
um peso ainda acima da média nacional. Verifica-se, igualmente, a grande 
importância do sector agrícola, em termos de VAB, em todo o Alentejo. 

No Quadro 7 pode observar-se a produtividade nas várias regiões, calculada 
através do quociente entre os valores do VAB e do Emprego, publicados nas 
Contas Regionais do INE de 2004: 

QUADRO 7 - Produtividade 

Fonte: INE 2004 

Verifica-se que o Alentejo Litoral é a região que apresenta maior produtividade 
e que o Baixo Alentejo apresenta, em termos de produtividade, um diferencial 
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de quase 3 000 euros relativamente à produtividade nacional, que por sua vez 
se encontra abaixo da produtividade média europeia. 

Sectorialmente, e de acordo com o citado estudo da CCDRA, é também 0 
Alentejo Litoral a região que apresenta uma melhor perfomance, em termos de 
produtividade, e acima dos valores observados para o conjunto do Alentejo, 
como se pode verificar pelo Quadro 8. 

QUADRO 8 - Produtividade Sectorial 

Fonte: CCDRA 2005 

É de realçar a elevada produtividade do sector da Indústria, Energia e 
Construção revelado pelo Alentejo Litoral. 

Quanto ao emprego, os dados disponív@is apenas se referem à agregação 
das NUTS 11, pelo que no :.º trimestre de 'íiQo6 é referenciada uma taxa de 
desemprego de 7,4% para Portugal, enquanto a região Alentejo se encontra 
acima da média nacional com um valor de 8, 7%. 

' 
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QUADRO 9 - Número de Empresas por CAE-Rev. 2.1 

77788 3878 3932 7 810 

1 823 14 7 21 

120 855 747 1 069 1 816 

542 5 3 8 

220068 2232 2103 4335 

416 266 3 827 4889 8 716 

125 702 1787 2198 3 985 

33528 280 281 561 

30 089 190 298 488 

120 251 805 766 1271 

74643 535 695 1230 

Fonte: INE 2004 

CAE DESCRIÇÃO 
A- Agricultura, produção animal, caça e silvicultura 
B- Pesca 
C- Indústrias extractivas 
D- Indústrias transformadoras 
E- Produção e distribuição de electricidade, gás e água 
F- Construção 
G- comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos 
H- Alojamento e restauração (restaurantes e similares) 
1- Transportes, armazenagem e comunicações 
J- Actividades Financeiras 

10,0 
1.2 
1,5 
1,5 
2,0 
2,2 
3,2 
1,7 
1,6 
1,1 
1,6 

K-Actividades Imobiliárias, alugueres e serviços prestados a empresas 
L- Administração Pública, defesa e segurança social obrig. 

M- Educação 
N- Saúde e acção social 
o- outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 
P- Actividades das famílias com empregados domésticos 
Q- organismos internacionais e outras instituições extra-territoriais 
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Como se pode verificar, através do quadro anterior, a região em estudo, 
embora represente 15% do território nacional, somente consegue atrair 2,5% 
das empresas que se instalam em Portugal. Em termos da Classificação das 
Actividades Económicas (CAE), verificamos que o Baixo Alentejo e o Alentejo 
Litoral possuem 10% das empresas agrícolas do país, sendo a categoria A+B a 
única em que a região tem alguma representatividade no conjunto nacional. 

Em termos sectoriais, definiu-se o sector primário (1) como incluindo as 
empresas da categoria A+B, o sector secundário (li) agregando as categorias 
C a F e o sector terciário (Ili) englobando as categorias G a O, excluindo a 
categoria 2.1. L (Administração Pública, Defesa e Segurança Social). Com os 
dados do quadro anterior construiu-se o Quadro 10. 

QUADRO 10 - Distribuição Sectorial das Empresas 

6,4 28,1 65,5 

27,2 20,9 51,9 

24,2 19,7 56,1 

25,6 20,2 54,2 

Fonte: Quadro 9 

Em termos sectoriais, o "sector agrícola"'~resenta mais de um quarto das 
empresas instaladas na região em estudo, valor este que é sensivelmente 
quatro vezes superior à média nacional. Já o sector relativo à Indústria, Energia 
e Construção apresenta no BAAL uma representatividade inferior à média 
nacional, enquanto o sector dos Serviços indica a terciarização da economia 
desta região, embora inferior à verificada na economia nacional. 

Em suma, podemos afirmar que a região em estudo se caractériza por 
ter uma fraca densidade populacional, ao mesmo tempo que apresenta um 
forte envelhecimento da sua população, com um tecido económico com baixo 
contributo para o VAB nacional, e em que o número de empresas sedeadas é 
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superior à média nacional apenas no sector da agricultura, produção animal, 

caça, silvicultura e pesca. 

3. METODOLOGIA 

3.1. Delineamento geral e procedimentos de investigação 

Face aos objectivos propostos para o projecto de investigação, assim 
como a própria natureza do objecto em estudo, considera-se que o mesmo 
se enquadrará nas característ'1cas de uma abordagem de natureza não 
experimental, uma vez que, globalmente, o seu principal fim consiste em 
descobrir, descrever e compreender acontecimentos e fenómenos de carácter 

social (Silva e Pinto, 1986; Goode e Hatt, 1979). 

Esta investigação pode ser, igualmente, considerada uma pesquisa de 
carácter quantitativo-descritivo, porque se procurou analisar as características 
dos factos e fenómenos ligados às empresas/instituições do Baixo Alentejo e 
Alentejo Litoral. Utilizaram-se, para isso, artifícios quantitativos (questionário 
e procedimentos de amostragem), tendo como fim a recolha sistemática de 

dados sobre a população seleccionada. 

Para realizar os objectivos da presente investigação, isto é, realizar o 
levantamento das necessidades das empresas/institu·1ções do Ba·1xo Alentejo 
e Alentejo Litoral com vista ao aumento da sua produtividade, optou-se pelos 

seguintes procedimentos de investigação: 

- Recolha bibliográfica para a elaboração e fundamentação do corpo 
teórico - conceptual do projecto, bem como para a componente empírica, em 
particular no que diz respeito à construção dos instrumentos de recolha de 

dados. 

- Pesquisa documental, nomeadamente de dados de carácter estatístico 
de forma a elaborar uma caracterização socioeconómica das empresas/ 
instituições do Baixo Alentejo e do Alentejo Litoral. 
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- Elaboração de uma lista de entidades a contactar para a definição dos 
elementos a incluir nos grupos - alvos e definição dos critérios a considerar 
na selecção da amostra; 

- Elaboração da estrutura do inquérito por questionário; 

- Validação da metodologia; 

- Realização do trabalho de campo; 

- Análise dos resultados; 

- Disseminação dos resultados; 

- Elaboração do relatório final. 

3.2. População-Alvo e Amostra 

Tendo em consideração a dimensão da população alvo e tendo em linha de 
conta o que implica inquirir toda a população em termos de recursos financeiros 
e temporais, optou-se, pela utilização do método da amostragem. São vários 
os métodos de ~mostragem que estão ao dispor do investigador social, mas 
tendo em conta as características da população - alvo e os objectivos do 
estudo, considerou-se que a amostra não probabilística intencional seria a 
mais adequada. 

A amostra seleccionada para esta investigação é constituída por 125 
unidades, incluindo-se nessa amostra t~s as Câmaras Municipais dos 
dezoito concelhos que integram a região. Assim, dos 125 elementos que 
compõem a amostra, 107 são representados por empresas e por associações 
representativas dos diversos sectores económicos e sociais da região do BAAL 
(opção que foi tomada não tanto pelo critério da sua representatividade mas ' ' 
mais pelo da qualidade da resposta). Destas 107 empresas, 67 localizam-se 
no Baixo Alentejo e 40 no Alentejo Litoral, o que respeita o critério da dimensão 
geográfica relativa entre estas duas regiões (o Baixo Alentejo ocupa- 63% da 
área do BAAL e o Alentejo Litoral ocupa 37% dessa área). 

A construção da amostra obedeceu também aos critérios da distribuição 
sectorial do VAB, a qual consta do Quadro 6 e da distribuição sectorial do 
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número de empresas sedeadas na região, que está patente no Quadro 11. 
A amostra do número de empresas a inquirir por sector de actividade, foi 
encontrado atribuindo um peso de 70% ao critério que utiliza o VAB e 30% 
ao que utiliza O número de empresas, uma vez que se considerou que o VAB 
representa 0e forma mais rigorosa o tecido económico existente, do que 
propriamente o número de empresas, uma vez que através do VAB se conhece 
a criação de riqueza que cada um dos sectores traz para a região. 

QUADRO 11 - Construção da Amostra 

36,6% 45,7% 27,2% 20,9% 51,9% 8 13 19 40 

17,4% 64,2% 24,2% 19,7% 56,1% 13 12 42 67 

21 25 61 107 

Fonte: Quadros 6 e 10 

o Quadro 10 mostra as 40 empresas a inquirir no Alentejo Litoral, distribuídas 
pelos sectores de actividade, bem como as 67 do Baixo Alentejo. A título de 
exemplo expõe-se a fórmula de cálculo das oito empresas do sector 1, no 
Alentejo Litoral: 

(0. 7 X 0.17 + 0.3 X 0.272) X 40 8 

As empresas inquiridas situam-se em três dos cinco concelhos do Alentejo 
Litoral e em seis dos 13 concelhos do Baixo Alentejo. Optou-se por realizar as 
entrevistas apenas em nove (50%) dos 18 concelhos que integram a região 
em estudo (por questões orçamentais e geográficas) e o número de concelhos 
foi encontrado a partir da proporcionalidade territorial de 63% para o Baixo 
Alentejo e 37% para o Alentejo Litoral. 

Para a escolha dos concelhos atendeu-se à sua localização geográfica (de 
forma a minimizar os custos de percurso dos entrevistadores), e às suas 

características de maior ou menor ruralidade. Assim, de entre os concelhos 
escolhidos, consideraram-se como urbanos os de Beja, Moura e Sines, porque 
são os que apresentam maior percentagem de empresas no sector Ili. Como 
concelhos rurais consideraram-se Mértola, Ferreira do Alentejo e Odemira, 
pois são aqueles que entre os escolhidos em cada uma das regiões, têm 
maior percentagem de empresas do sector 1. Os restantes concelhos foram 
considerados como semi-rurais: Castro Verde, Serpa e Santiago do Cacém. 

Tendo em linha de conta os critérios acima referidos, para a construção 
da amostra, e as limitações do próprio estudo (dispersão geográfica, poucas 
unidades industriais, pouca representatividade de determinados sectores) 
tornando, assim, muito difícil a selecção de uma amostra aleatória, concluiu-
se que a amostra intencional seria a mais adequada porque: 

1 º Permite obter uma amostra de dimensão reduzida, mediante a selecção 
de apenas alguns casos considerados mais importantes e ilustrativos da 
realidade a estudar; 

2° Permite ouvir, intencionalmente, as sugestões de indivíduos e/ou 
colectividades que estejam a par e que detenham algum conhecimento sobre 
a realidade que se pretende estudar. 

3.3. Conceptualização e Operacionalização das Variáveis 

Pode dizer-se que o modelo de análi:~doptado se fundamentou numa 
articulação de conceitos que se consideraram ser os determinantes para 
dar resposta aos objectivos desta investigação. Desta forma, e para a 
conceptualização e posterior operacionalização das variáveis que constituem o 
modelo de análise (fundamento do instrumento de recolha de dados utilizado), 
optou-se pela definição dos conceitos de formação, inovação e cooperação. 

Com as mudanças constantes da sociedade, a formação tem vindo a assumir 
um novo papel no processo de aprendizagem do indivíduo, isto porque deixou de 
ser concebida como uma etapa (ou etapas sucessivas) isoladas de aquisição 



de conhecimentos, capacidades técnicas e competências específicas para o 
exercício de determinadas funções, para adquirir uma nova dimensão: a de 
um processo contínuo de desenvolvimento profissional de cada indivíduo, a 
fim de o habilitar a responder às diversas situações profissionais com que se 
deparará ao' longo da vida activa, numa sociedade em permanente mudança 
(Batalha, 1999). 

A formação profissional define-se como a aquisição sistemática de 
competências, normas, conceitos ou atitudes que origina um desempenho 
melhorado em contexto profissional (Goldstein e Gessner, 1988). Ela inclui 
duas modalidades complementares (Lagarto, 1994): 

- Formação Inicial - segue-se a uma formação geral de base que se pretende 
sólida e que em Portugal se adquire numa escolaridade obrigatória de nove 
anos. De uma forma geral, esta formação inicial é efectuada numa filosofia 
de espectro largo, habilitando o jovem para o desempenho de actividades 
profissionais numa determinada área de actividade. 

- Formação Contínua - é normalmente assumida pelas entidades 
empregadoras, associações profissionais ou empresas especialmente 
vocacionadas para tal, utilizando em maior ou menor grau apoios de carácter 
público ou comunitário. Esta formação pode mesmo ser reconhecida através 
de certificação, desde que os objectivos, conteúdos, estrutura e aspectos 
organizativos estejam de acordo com o estipulado na lei. 

A formação profissional inicial, inclui (Cruz, 1998): 

- a formação profissional de base, que visa a aquisição de conhecimentos 
fundamentais, capacidades práticas, atitudes e formas de comportamento que 
constituem base indispensável para o exercício duma profissão ou grupo de 
profissões, com vista a uma especialização posterior ou à ocupação imediata 
do posto de trabalho; 

- a especialização profissional que visa reforçar, desenvolver e aprofundar 
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capacidades práticas, atitudes, formas de comportamento ou conhecimentos 
adquiridos durante a formação profissional de base, necessários ao melhor 
desempenho de certas tarefas profissionais. 

A formação profissional contínua, inclui (Cruz, 1998): 

- o aperfeiçoamento que se segue à formação profissional inicial e visa 
complementar e melhorar conhecimentos, capacidades práticas, atitudes e 
formas de comportamentos, no âmbito da profissão exercida; 

- a reconversão que visa dar uma qualificação diferente da já possuída, 
para exercer uma nova actividade profissional. Pode implicar uma formação 
profissional de base seguida de especialização. 

- a reciclagem que visa actualizar ou conferir novos conhecimentos, 
capacidades práticas, atitudes e formas de comportamento dentro da mesma 
profissão devido, nomeadamente, aos progressos científicos e tecnológicos 
e; 

- a promoção que visa dar um nível de qualificação mais elevado no 
escalonamento hierárquico profissional. 

Conclui-se, deste modo, que a formaçã'\pode ser definida como o processo 
de aquisição dos conhecim'tlntos necessáriõ,; para o exercício de determinada 
função, através da formação escolar ou extra-escolar, considerando-se esta 
última forma como a formação informal, nos postos de trabalho (Kovács, 
1999): 

O conceito de inovação, com grande pertinência neste estudo, assume-se 
como determinante para o sucesso organizacional, e será o alicerce para que 
os produtos e serviços se «equilibrem», de forma sustentada, num mercado 
cada vez mais sujeito a «oscilações». A inovação é uma ferramenta específica 
dos empresários, através da qual eles exploram a mudança como oportunidade 
para um negócio ou serviço diferente (Drucker, 1986). 



o processo de inovação é sempre um meio de transformação tanto das 
realidades físicas dos materiais e produtos, como das formas de comunicação 
dos modos de organização e das relações de poder entre as pessoas. 
Concretamente, o objecto da inovação é a criação de novos bens e serviços 
que satisfaçam as novas necessidades do mercado (Gageiro, 1999). 

A inovação inclui tanto as melhorias em tecnologia como melhores métodos 
de fazer as coisas. Nesta perspectiva, podem ser identificadas algumas 
causas típicas de inovações: novas tecnologias, novas necessidades dos 
consumidores, emergências de um novo segmento de indústria, custos 
ou disponibilidade dos inputs em mudança e alteração dos regulamentos 
governamentais (Leal, 1994). 

A inovação pode, também, ser vista como um processo que implica uma 
realização original detentora de atributos geradores de valor aceite no 
mercado. 

Por fim, mas não menos importante na presente investigação, o conceito 
de cooperação. Em concreto, não se pode falar em cooperação sem explorar, 
um pouco mais a fundo, o conceito de eficiência colectiva. Segundo Schimitz 
(1996): 

"competir em mercados globalizados exige cooperação o que pode 
ocorrer através da estratégia de eficiência colectiva, que nada mais é que 
empresas organizadas sob a forma de cooperação, e conseguem obter ganhos 
que num nível individual não seriam possíveis alcançar". 

De facto, o próprio conceito é de grande amplitude, tomando várias formas 
e graus de formalidade e torna-se evidente que o mundo organizacional está 
impregnado ou marcado pelo fenómeno da cooperação (Silva, 2004). Deve-se 
fazer uma distinção mais clara entre a cooperação no domínio interempresarial 
e a cooperação ao nível do próprio desenvolvimento do território, aos seus 
vários níveis (local, regional, nacional e internacional). Começando por 
considerar a perspectiva da cooperação na vertente empresarial é importante 
apresentar aqui a definição do conceito segundo o Instituto de Apoio às 
Pequenas e Médias Empresas (IAPMEI), o qual considera a cooperação como 

T[rnOLOGIA, INOVi\ÇÀO E FORMAÇÍ\O 

um acordo que institui alianças estratégicas, as quais permitem aos diferentes 
actores, não só reduzir a incerteza e turbulência dos mercados, mas também 
conjugar vantagens, numa óptica em que o benefício global é superior ao da 
acção individual. Deste modo, a cooperação pode ter um carácter temporal, 
indefinido ou limitado, ou seja, uma vez atingidos os objectivos, poder-se-á pôr 
fim à colaboração. 

Ao nível da cooperação inter-empresarial pode destacar-se uma grande 
diversidade de formas que responde aos âmbitos em que esta se desenvolve 
(Silva, s.d.): 

- Financeira - quando se trata de juntar recursos com fins diversos; 

- Produtiva ou tecnológica - quando o intento é suprir capacidade ou 
especialidades produtivas; 

- Comercial ou distribuição - para explorar a entrada num mercado. 

E é também importante citar a presença de cooperação segundo as 
funções (Silva, 2004): 

- pesquisa e,desenvolvimento 

- produção 

- marketing 

- assistência técnica/serviços e distribuição. 

A "l' d - • '\ ana 1se a cooperaçao na perspectiva dos governos locais e regionais 
(institucional), é muito mais abrangente e multifacetada. Normalmente, 
apontam-se duas grandes vantagens para as autoridades locais cooperarem 
no desenvolvimento (Kõppinger, et ai, 2006): 

' 
- a cooperação ao nível local e regional implica pessoas que estão 

preocupadas, atentas, com experiência diária em tarefas de administração e 
de desenvolvimento local. 

- os actores dos governos locais e regionais no desenvolvimento dos 
territórios são parceiros genuínos para o diálogo entre eles; têm credibilidade 
porque são pares. 



Quando se fala em cooperação é importante defender a ideia de que a 
cooperação é muito mais bem sucedida se iniciada voluntariamente (Baker, 1992). 
A cooperação voluntária torna-se mais fácil em comunidades que têm elevados 
stocks de capital social em formas de reciprocidade e redes de ligações cívicas 
(Putnam, 1993). Outros autores, porém, referem que a imposição ou pressão e os 
incentivos especiais desencadeados por agentes externos são necessários para 
qualquer actividade de cooperação, porque criam um ímpeto inicial para alguma 
mudança em termos de comportamento (Olson, 1965 e Axelrod, 1984). 

Em função do referido anteriormente, pode dizer-se que num processo 
de cooperação há princípios que são fundamentais (para qualquer forma de 
cooperação), nomeadamente as normas de reciprocidade (a cooperação pode 
envolver pequenos "clusters" de indivíduos que baseiam os seus esforços na 
reciprocidade), os sentimentos de confiança e as redes de ligação cívica. 

3.4. Instrumentação 

Tendo em conta o contexto e os objectivos do presente estudo, considerou-se 
como estratégia mais adequada para a recolha de dados, o recurso ao inquérito 
por questionário, o qual foi complementado com uma exaustiva pesquisa 
documental. 

Na elaboração do instrumento de recolha de dados, foram utilizadas questões 
fechadas e questões abertas, bem como escalas de tipo Likert (com uma escala 
unidimensional com uma amplitude de 1 a 5 itens) em conformidade com o 
grau de importância atribuído a algumas razões que permitem justificar nunca ter 
realizado acções de formação na empresa/instituição; grau de importância atribuído 
às perspectivas de evolução futura da empresa/instituição e por fim, o grau de 
importância que a empresa/instituição atribui à cooperação com instituições de 
ensino no seu sector de actividade. 

A validade do instrumento de recolha de dados utilizado foi, primeiramente, 
assegurada pelo critério de conteúdo (validade de conteúdo), tendo esta sido 
aferida por um painel de especialistas. Para além disso, o questionário foi, 
igualmente, aplicado a cinco representantes das empresas/instituições que, 
posteriormente, não fizeram parte da amostra, uma vez que o objectivo desta 
acção, não era o de recolher informação sobre os mesmos, mas essencialmente 
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"determinar a clareza e eficácia do instrumento" (Ilhéu, 1987), bem como estimar 
o grau de resposta e a fiabilidade do mesmo. 

De forma a responder aos objectivos específicos que norteiam a presente 
investigação, foram consideradas como necessárias as variáveis de natureza 
sociodemográfica e organizacional, as que se relacionam com os aspectos 
relacionados com a formação, e, por fim, as que se relacionam com os processos 
de cooperação empresarial/institucional. Sendo assim, o instrumento final ficou 
organizado nos seguintes blocos ou partes: 

· A Parte I tem como objectivo recolher informação geral sobre a empresa/ 
instituição, nomeadamente o ramo de actividade, concelho e distrito onde se 
insere, actividade principal de acordo com o CAE (Classificação das Actividades 
Económicas) e o ano de início de actividade. Procurou-se, ainda, saber O espaço 
geográfico abrangido pela mesma, ou seja, onde vendeu bens e/ou prestou 
serviços, tendo como possíveis respostas: localjregional, nacional, outros países, 
solicitando-se que mencionasse esses outros países, caso assinalasse esta 
opção. Questionou-se, igualmente o número total de colaboradores existentes 
na empresa/instituição e a sua distribuição por habilitações literárias. De 
salvaguardar o facto do questionário ser anónimo e não se solicitar a identificação 
(nome/designação) da empresa/instituição inquirida. 

· A Parte 11 do instrumento procurou apurar informação sobre a formação na 
empresa/instituição. Se é costume a empresa/instituição interpelada promover 
acções de formação para os colaboradores; os tipos de formação que mais se 
praticam na mesma; as entidades que colaboram nas acções de formação; a 
opi~ião acerca do_ apoio prns?do a um colab~dor que pretende frequentar uma 
acçao de formaçao; a opin1ao sobre as principais carências de formação dos 
colaboradores da empresa/instituição. No caso do responsável da empresa/ 
instituição seleccionada ter respondido afirmativamente ao facto de nunca ter 
promovido acções de formação na empresa/instituição que lidera, foram, ainda, 
indicadas afirmações por gráu de importância, que justifiquem esta opção e 
perguntando se a formação constitui um item futuro do plano de investimentos 
da empresa/instituição. 

· A Parte 111 refere-se à cooperação entre a empresa/instituição inquirida e 
outras entidades. Assim, as questões formuladas são: se a empresa/instituição 
já estabeleceu algum acordo de cooperação; com que tipo de organizações; no 
caso da empresa/instituição questionada já ter cooperado com uma instituição 
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de ensino superior, quais os objectivos pretendidos; o grau de sucesso dessa 
cooperação; se, pelo contrário, nunca cooperou com uma instituição de ensino 
superior, quais as razões; a perspectiva de evolução futura da empresa/ 
instituição; as principais necessidades de inovação; as áreas/actividades em 
que a empr~sa/instituição poderia cooperar com uma instituição de ensino 
superior; de quem deve partir a iniciativa da cooperação; se gostaria de 
receber informação sobre a tecnologia e os serviços que as instituições de 
ensino da região têm para oferecer; como gostaria de ver essa informação 
disponibilizada; o grau de importância que a empresa/instituição atribui à 
cooperação com instituições de ensino; se a empresa/instituição interpelada 
gostaria de cooperar com O Instituto Politécnico de Beja e, aproximadamente, 
dentro de que espaço temporal; se essa cooperação deverá ser enquadrada num 
programa co-financiado pela empresa/instituição e o Estado/União Europeia; 
e, 0 que seria necessário fazer para promover ou facilitar a cooperação da 
empresa/instituição e as instituições de ensino superior. 

Depois de devidamente formulado e pré-testado, o inquérito foi aplicado, 
com recurso à entrevista à amostra seleccionada, durante o mês de Dezembro 

de 2006 e Janeiro de 2007. 
Em função da devolução dos respectivos questionários (111 inquéritos) 

procedeu-se ao cálculo da taxa de retorno, obtendo-se um valor significativo 

de 89%. 

3.5. Procedimento de análise de dados 

A informatização dos dados foi efectuada através do programa de análise 
estatística SPSS (Statistical Package for Social Sciences) para WINDOWS, 

versão 15. 

Face aos objectivos específicos da presente investigação, o tratamento 
estatístico dos dados foi orientado por uma abordagem de natureza quantitativa. 
Neste sentido, procurou-se uma estratégia estatística que desse resposta aos 

seguintes aspectos: 

_ Desenvolver actividades de extensão educativa e de investigação aplicada 

direccionadas para a actividade económica da região; 
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- Desenvolver parcerias entre o IPB/OTIC e as empresas da região que 
incentivem a transferência de tecnologia e de conhecimento, entre estas 
entidades; 

- Contribuir para a formação de técnicos qualificados em áreas em que é 
manifesta a sua falta, promovendo cursos de curta e/ou longa duração que 
valorizem o mercado de trabalho regional; 

- Fomentar a cooperação entre o IPB/OTIC e a comunidade empresarial 
da região e estimular a capacidade de inovação e de análise crítica dos 
participantes. 

De modo a dar resposta ao primeiro objectivo específico, ou seja, propor 
desenvolver actividades de extensão educativa e de investigação aplicada 
direccionadas para a actividade económica da região foram utilizadas as 
seguintes variáveis no questionário: carências de formação dos colaboradores e 
principais necessidades de inovação na empresa/instituição e áreas/actividades 
em que a empresa/instituição poderia cooperar com as instituições de ensino. 

Para a concretização do segundo objectivo desta investigação em que se 
pretende desenvolver parcerias entre o IPB/OTIC e as empresas/instituições 
da região ao nível da transferência de tecnologia e de conhecimento, recorreu-
se mais uma vez às seguintes variáveis: principais necessidades de inovação na 
empresa/instituição e áreas/actividades em que a empresa/instituição poderia 
cooperar com as instituições de ensino. ..,\ 

Quanto ao terceiro objectivo, através do qual se visa contribuir para a 
formação de técnicos qualificados em áreas em que é manifesta a sua falta, 
através da promoção de cursos de curta e/ou longa duração que valorizem 
o mercado de trabalho regiónal, considerou-se como pertinente o recurso às 
seguintes variáveis: tipos de formação que mais se praticam na sua empresa/ 
instituição; investimento na formação e principais carências de form~ção dos 
colaboradores da empresa/instituição. 
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Por fim e quanto ao quarto objectivo desta investigação, em que se procura 
fomentar a cooperação entre o IPB/0TIC e a comunidade empresarial/ 
institucional da região considerou-se como relevante considerar as seguintes 
variáveis: áreas/actividades em que a empresa/instituição poderia cooperar 
com as instituições de ensino; iniciativa da cooperação; importância que a 
empresa/instituição atribui à cooperação com instituições de ensino; vontade 
de cooperar com o Instituto Politécnico de Beja na elaboração de um produto/ 
serviço/projecto; e meios para promover ou facilitar a cooperação entre 
empresa/instituição e as instituições de ensino. 

Para tal, os procedimentos estatísticos (protocolo analítico dos dados) 
desenvolveram-se em várias fases, cujo fim era dar resposta aos quatro 
objectivos específicos que norteiam esta investigação. Inicialmente, procedeu-
se a um tratamento estatístico de carácter descritivo, considerando-se como 
métodos estatísticos mais adequados, o recurso às medidas de tendência 
central, como frequências, médias, modas e, medianas. Esta análise tem um 
carácter importante, pois permitiu caracterizar, em termos sociodemográficos, 
a população em estudo que era constituída pelas empresas / instituições do 
Baixo Alentejo e do Alentejo Litoral. 

Algumas das questões tiveram também de ser recodificadas: 

- Número total de colaboradores que existe na sua empresa / instituição 
-reclassificada em micro empresas/instituições ( <10 colaboradores), 
pequenas empresas/instituições (11 a 250 colaboradores), médias empresas/ 
instituições (251 a 500 colaboradores) e grandes empresas/instituições (> 501 
colaboradores). 

- Ramo de actividade - reclassificada em sector primário, sector secundário 
e terciário, segundo as indicações definidas para a selecção da amostra. 

- Concelho - reclassificado em rural, urbano e semi-rural, de acordo com 
os critérios definidos para a selecção da amostra. 

Em função dos critérios assumidos para a selecção da amostra e, em 
particular, para verificar eventuais diferenças de opinião em relação às variáveis 
dependentes: promoção de acções de formação, carências de formação, 
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necessidades de inovação, áreas/actividades de cooperação com instituições 
de ensino superior, procedeu-se ao cruzamento com as seguintes variáveis 
independentes: urbanidade/ruralidade; sectores de actividade e dimensão das 
empresas/instituições (após a recodificação, atrás explicada), optando-se por 
apenas apresentar aqueles resultados efectivamente significativos ( em que as 
diferenças de opinião eram mais representativas). 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Um dos propósitos do estudo em questão é o de conhecer mais a fundo a 
realidade empresarial e institucional da região delimitada ao Baixo Alentejo 
e Alentejo Litoral. Desta forma, e em primeiro lugar, procurou-se proceder à 
caracterização organizativa das empresas/instituições que incluem a amostra 
da presente investigação. 

Caracterização das empresas/instituições 

Iniciou-se a análise e tratamento dos dados do questionário com uma 
reclassificação das respostas à questão: "Qual é o ramo de actividade da 
empresa/instituição?". Conclui-se, desta forma e, também, de acordo com a 
amostra seleccionada, que a maior parte das empresas/instituições inquiridas 
(64%) pertencem ao sector terciário, 23% ao sector secundário e 13% ao sector 
primário. 

\, 
Quadro 12. Empresas/Instituições por sectores de actividade 

Sector primário • 12,6 

Sector secundário 23,4 

Sector terciário 64,0 

_lL_ 



Considerando a amostra definida para este estudo e o número de 
inquiridos, verifica-se que a distribuição das respostas em função do distrito, é 
maioritariamente do distrito de Beja, com 78% das respostas (86 empresas/ 
instituições). Os restantes 23% dizem respeito às empresas/instituições 
sedeadas no 'distrito de Setúbal. 

Boja SetUbal 

Distrito 

Figura 1. Distrito a que pertencem as empresas/instituições que 
participaram no estudo 

Em relação à distribuição das empresas por concelho, verifica-se que a 
maioria das empresas/instituições (31%) estão localizadas no concelho de 
Beja, seguindo-se as do concelho de Sines (12%) e de Serpa e Odemira, ambos 
com 9%. Os concelhos que apresentam 0,9% de empresas/instituições da 
amostra, são aqueles em que apenas as Câmaras Municipais responderam ao 
questionário. De notar, também, que existem dois concelhos que representam 
1,8% de empresas/instituições que respondem ao questionário. Esta 
ocorrência decorre do facto de duas das empresas/instituições inquiridas na 
amostra terem as suas sedes nesses concelhos (nomeadamente, em Aljustrel 
e em Grândola). 

Quadro 13. Empresas/Instituições por concelho 

Alcácer do Sal 0,9 

Aljustrel 1,8 

Almodôvar 0,9 

Alvito 0,9 

Barrancos 0,9 

Beja 30.6 

Castro Verde 5,4 

Cuba 0,9 

Ferreira do Alentejo 4,5 

Grândola 1,8 

Mértola 5.4 

Moura 6,3 

Odemira 9,0 

Ourique 0,9 

Santiago do Cacém 8,1 

Serpa 9.0 

Sines 11,7 

Vidigueira • 0,9 

Em função dos critérios da<amostra fez-se uma reclassificação dos concelhos, 
agrupando-os em urbanos (Beja, Moura e Sines), rurais (Mértola, Ferreira do 
Alentejo e Odemira) e semi-rurais (Castro Verde, Serpa e Santiago do Cacém). 
Chegou-se assim, à seguinte distribuição que se pode visualizar nó quadro 
seguinte: 



Quadro 14. Empresas/Instituições segundo critério de urbanidade/ruralidade 

Concelhos Urbanos 

Concelhos Rurais 18.9 

Concelhos Semi-rurais 22,5 

Restantes concelhos do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral 9,9 

Os resultados mostram que a maioria das empresas/instituições inquiridas 
se localizam em concelhos considerados urbanos, com cerca de 49% das 
respostas, seguindo-se aquelas que se localizam em meios considerados 
como semi-rurais, com 23% das respostas e, por fim, as que se localizam nos 
meios rurais, com 19% das respostas. Os restantes concelhos do BAAL são, 
os que não fazendo parte da amostra, foram inquiridos através de empresas/ 
instituições que são as Câmaras Municipais ou que, embora se localizem nos 
concelhos da amostra, têm a sede fora deles. 

Ano de início da actividade 

Da análise efectuada, a grande maioria das empresas/instituições (75%) 

iniciaram a sua actividade após 1975. 

Quadro 15. Ano de início da actividade das empresas/instituições 

<1900 6,3 

1901-1974 17,1 

>1975 74,8 

Não responde 1,8 
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Espaço geográfico em que a empresa/instituição vendeu bens/ serviços ou 
prestou serviços 

No que se concerne ao espaço de intervenção das empresas/instituições 
questionadas, pode-se concluir que em 2005, cerca de 60% dos inquiridos 
vendeu bens ou prestou serviços num espaço local ou regional. Para além 
disso, conclui-se, também, que 18% dos inquiridos teve como espaço geográfico 
de intervenção, tanto o espaço local/regional como o espaço nacional. 

Quadro 16 - Espaço geográfico de intervenção da empresa/instituição (2005) 

Local I Regional 59,5 

Local / Regional / Nacional 18,0 

Nacional 3,6 

Internacional 2,7 

Nacional / Internacional 5,4 

Local/ Regional / Nacional/ Internacional 4,5 

Local / Regional/ Internacional 5,4 

Não Responde 0.9 

No que diz respeito ao espaço interna;~q_al, identificam-se alguns espaços-
alvo, destacando-se a Espanha como principal interlocutor comercial , seguido 
do Reino Unido. Apresentam-se, no quadro seguinte, os resultados obtidos: 
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Quadro 17. Espaço geográfico em que vendeu bens / serviços ou prestou serviços 

(2005): Outros países 

Espanha 9 

Reino Unido 4 

França 3 

Holanda 3 

Alemanha 2 

EUA 2 

Finlândia 2 

Itália 2 

Brasil 2 

Afeganistão 

Angola 

Suíça 

Polónia 

Moçambique 

Marrocos 

Grécia 

Médio Oriente 

União Europeia 

Canadá 

Sérvia 

Noruega 

Número total de colaboradores 

Ao analisar O número total de colaboradores das empresas/instituições, 
verifica-se que O seu número varia entre um mínimo de dois trabalhadores 

até um número máximo de 1083. Em termos globais, constata-se que a grande 
maioria das empresas/instituições inquiridas se classificam como pequenas 
empresas (cerca de 35%) ou micro empresas (27% das respostas). 

Quadro 18. Empresas/instituições por nº de colaboradores 

< 1 O colaboradores 27 

11 a 50 colaboradores 35 

51 a 250 colaboradores 22 

251 a 500 colaboradores 11 

501 colaboradores 5 

Ao comparar o número de colaboradores com a localização geográfica por 
distrito, verifica-se que as empresas/instituições inquiridas com menos de 50 
trabalhadores estão, maioritariamente, localizadas no distrito de Beja (66%) e 
as empresas/instituições com mais de 500 trabalhadores se localizam também 
nesse distrito (7%). 

Habilitações literárias em função do número de colaboradores das empresas/ 
instituições 

A análise às habilitações literárias, de .acordo com a dimensão da empresa 
(número de colaboradore$J, pode ser v1't~lizada na figura 2. Chama-se a 
atenção para o facto de o gráfico ter sido construído a partir do número médio de 
colaboradores com determinada habilitação literária no conjunto das empresas 
de uma dada dimensão, não sendo essa média ponderada de acordo com o 
número de empresas existentes em cada uma dessas dimensões. Os resultados 
obtidos, e que considerámo's mais significativos, foram os seguintes: 

-As empresas com menos de 10 colaboradores apresentam como habilitação 
literária mais frequente, em média, o 12º ano (46,6%) e o grau de bacharel/ 
licenciado (45,7%), embora haja pelos menos uma empresa em que todos 
os colaboradores são portadores de uma habilitação equivalente ao 4º ano. 
Também existe, pelo menos uma empresa em que todos os colaboradores 



têm o 12º ano e uma outra em que todos são bacharéis/licenciados; 

- Nas empresas com 11 a 50 colaboradores predominam, em média, 
os detentores de bacharelato/licenciatura (32,4%), seguindo-se de perto 
os colabor(ãs que apenas detêm como habilitação literária o 4º ano de 
escolaridade (28,1%); 

- As empresas que contam entre 51 e 250 colaboradores, em média, 
apresentam como habilitação mais frequente o 4º ano (28,5%), logo seguido 
do 12º ano de escolaridade (23,2%); 

- Nas empresas que contam entre 251 e 500 trabalhadores, a habilitação 
literária mais frequente é, em média, o 4° ano (28,0%), seguida do 12º ano 
(19,9%); 

- Finalmente, nas empresas com mais de 500 colaboradores, em média, 
predomina como habilitação literária o 12º ano (28,5%), seguindo-se o 4º 
ano de escolaridade (24,5%). 

6ach/Llç 

10,00 20,00 30.00 

% 

40,00 

n~çolilboradoros 
•• ·-· •• <10 

•······· 11 a50 
---- 51 a 250 
--251a500 
---- >501 

Figura 2- Habilitações literárias em função do número de colaboradores das 
empresas/instituições 

Podemos constatar que é nas empresas de menor dimensão que encontramos 
os colaboradores mais habilitados, pois quase metade deles (45,7%) possui 
um bacharelato ou uma licenciatura. Pensamos poder afirmar que tal se fica a 
dever, por um lado, à reduzida dimensão dessas empresas (2-3 colaboradores) 
e, por outro lado, ao espírito empreendedor de alguns jovens empresários, a 
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que, certamente, não será alheio o esforço que o IPB tem vindo a fazer no 
sentido de incentivar os seus bacharéis e licenciados a criarem a sua própria 
empresa. 

Promoção de acções de formação para os seus colaboradores 

Constata-se, da análise efectuada, que mais de 80% (90 respostas) 
das empresas/instituições da região do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral 
realizam acções de formação para os seus colaboradores, 0 que demonstra 
o reconhecimento do papel da formação no desempenho das actividades a 
desenvolver. 

Srn 

Figura 3. Promoção de acções de formação para os colaboradores 

Analisando a distribuição por distrito verifica-se que 63% das empresas/ 
instituições do distrito de ~eja realizaram acções de formação no ano de 
2005, sendo que, no mesmo espaço temporal; apenas 18% (20 respostas) 
das empresas/instituições do distrito de Setúbal efectuaram formação. Uma 
explicação para esta diferença numérica pode ser encontrada na diferente 
dimensão da amostra de cada um destes distritos (86 empresas no distrito de 
Beja e 25 no distrito de Setúbal). 
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Figura 4. Promoção de acções de formação v.s. Distrito 

Analisando os resultados em função da dimensão das empresas/instituições, 
verifica-se que as empresas/instituições que afirmaram não promover acções 
de formação, ou seja, 19% do total das empresas/instituições inquiridas, são 
classificadas como micro ou pequenas empresas/instituições. 

Estes dados indiciam que a dimensão da empresa/instituição tem relevância 
na promoção de acções de formação, verificando-se que, quanto maiores são 
as empresas/instituições, maior é a preocupação em proporcionarem acções de 
formação aos seus colaboradores. 

" 

Sim Não 
Promoç3o de acções de formação para os colaboradores 

nº colab 

muaso 
l!l!IS1a250 
m2s1 a 500 
@>501 

Figura 5. Promoção de acções de formação v.s. Número de colaboradores 

Em função dos concelhos classificados segundo o critério da urbanidade / 
ruralidade, verifica-se que a grande parte das empresas/instituições que, 
usualmente promovem acções de formação para os seus colaboradores, estas 
estão situadas nos concelhos urbanos (43%), valores esses bastante distanciados 
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das empresas/instituições localizadas nos concelhos semi-rurais (15%) e rurais 
(14%). 

. Este dado poderá fornecer leituras distintas para as entidades que prosseguem 
fins formativos. Se, por um lado, é verdade que o principal público-alvo se encontra 
nos concelhos urbanos, pode também percepcionar-se que os concelhos menos 
urbanizados necessitam de uma maior atenção e talvez de uma maior adequação 
dos objectivos formativos à sua realidade geográfica e empresarial. 
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Figura 6. Promoção de acções de formação v.s. Critério ruralidade/urbanidade 

' 
Em função dos sectores" de actividade\onstata-se que a maioria das 

empresas/instituições da região que promovem acções de formação para os seus 
colaboradores pertencem ao sector terciário (54%), o que de forma nenhuma 
contraria os dados obtidos na questão anterior, uma vez que nos concelhos 
urbanos predominam, na amo~tra, as empresas/instituições do sector terciário. 
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Figura 7. Promoção de acções de formação v.s. Sectores de actlvidade 

Tipos de Formação 

Em função dos vanos tipos de formação, verifica-se que a maioria_ d~s 
empresas/instituições inquiridas atribui um maior grau de 1mportanc1a 
(muito importante) ao aperfeiçoamento profissional e à actualiza_ção de 
conhecimentos, com 69% das respostas. Em relação aos outros tipos de 
formação questionados, grande parte dos inquiridos não os consideraram 
relevantes para a sua empresa/instituição. Estes resultados podem v1sual1zar-

se no quadro seguinte: 

Quadro 19. Importância atribuída aos vários tipos de formação 

10 

Reconversão profissional 24 

Formação de formadores 6 8 
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Estes dados são relevantes na medida em que mostram que a grande 
maioria das empresas/instituições dão importância ao aperfeiçoamento 
e actualização dos conhecimentos, pelo que serão, por certo, sensíveis à 
formação que poderá vir a ser promovida pelo Instituto Politécnico de Beja, na 
área do aperfeiçoamento profissional e da actualização de conhecimentos dos 
colaboradores das empresas/instituições. 

Acções de formação desenvolvidas/promovidas na empresa/instituição 

É possível verificar no quadro 20, que no ano de 2005, cerca de 39% das 
empresas/instituições desenvolveram ou promoveram as acções de formação 
na própria organização. 

Quadro 20. Promoção de acções de formação 

•··~ ... ·•·.· ..• 
Concebidas e realizadas na sua empresa/instituição 38,7 

Concebidas fora, mas realizadas na sua empresa/instituição 1,8 

Concebidas e realizadas fora da empresa/instituição 3,6 

Entre as entidades que colaboraram na concepção das acções de formação, 
muitas foram referidas e nas mais diversifi~das áreas. No entanto, destaca-
se, por ter sido mais vezes cftado, o Instituto 6(e Formação Profissional (IEFP). 

Tipo de colaboração ao conceber, executar e avaliar as acções de formação 

1 

Da análise efectuada aos dados colhidos, constata-se que a maioria das 
empresas/instituições (53%) recorre aos meios internos para conceber, 
executar e avaliar as acções de formação. No entanto, também muitas delas 
(36%) recorrem a empresas de formação profissional. Por fim, e com um valor 
idêntico de respostas, as empresas/instituições inquiridas recorrem também, 
à colaboração de Associações e Organismos da Administração Central ou Local 
(31%). Estes valores encontram-se no quadro 21. 
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Quadro 21. Tipo de colaboração ao conceber, executar e avaliar as acções de 

formação 

Recursos Internos 53 

Empresas de Formação Profissional 
36 

Organismos da Administração Central ou Local 
31 

31 
Associações 

Em relação à colaboração das Universidades/Politécnicos na concepção, 
execução ou avaliação da formação constata-se que apenas 22% das 
empresas/instituições recorre a estas organizações. Face aos dados, existe 
um caminho mais ou menos longo a percorrer no sentido das instituições 
de ensino superior participarem mais activamente nas acções de formação 
promovidas pelas próprias empresas/instituições. 

Razões que podem justificar nunca ter realizado acções de formação na 

empresa/ instituição 

Daqueles que não efectuaram acções de formação (19% dos inquiridos), 
verifica-se que cerca de 16% considera que a qualificação dos seus 
colaboradores corresponde às necessidades da empresa/instituição, sendo 
que apenas 3% discorda de tal opinião. Por outro lado, também se constata 
que cerca de 12% das empresas/instituições atravessam uma situação difícil 
e que isso condiciona o financiamento da formação. Por último, observa-se 
que cerca de 11% dos ·inquiridos just'lfica a não participação em acções de 
formação devido ao facto de o pessoal estar ocupado, não havendo assim, 

possibilidade para participar nas mesmas. 

T[CNOlOGll\. INOVAÇA9 E FORMAÇ,\O 

Quadro 22. Justificação para a não participação em acções de formação: 

A qualificação dos colaboradores corresponde às necessidades da 16 empresa/instituições. 3 

A empresa/instituição está em situação difícil o que a impede de 
custear acções de formação 12 8 

O pessoal está ocupado, não havendo possibilidade para participar 
em acções de formação 

11 8 

Investimento futuro na formação 

Daqueles que não realizaram acções de formação no ano de 2005 constata-
se, também, que cerca de 13% (14 respostas) manifesta vontade de investir 
na formação, constituindo um item futuro (a curto ou médio prazo) do plano 
de investimentos dessa empresa/instituição, oportunidade que deve vir a ser 
aproveitada pelas Jnstituições formadoras. 

% 

Sim Não 
Figura 8. Investimento futuro na formação por parte da empresa/instituição 
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Reacção ao pedido do colaborador para fazer formação 

Quando questionados sobre a reacção a um pedido por parte dos 
colaboradores para participar em acções de formação, cerca de 39% dos 
inquiridos affrma que apoiaria o colaborador, custeando integralmente a 
formação, e cerca de 20% diz que o apoiaria, mas apenas flexibilizando o seu 
horário de trabalho. Por fim, cerca de 19% apresentam outras respostas. 

Quadro 23. Reacção ao pedido do colaborador para fazer formação 

Apoiava-o, custeando integralmente a formação 38,7 

Apoiava-o, custeando apenas uma parcela da formação 12,6 

Apoiava-o, mas flexibilizando o seu horário de trabalho 19,8 

Incentivava-o, mas não participa no projecto 4,5 

Outras respostas 18,9 

Não Responde 4.5 

Não Deve Responder 0.9 

Analisando as outras respostas apresentadas pelos inquiridos, conclui-se 
que 14 empresas/instituições apoiariam os seus colaboradores custeando 
totalmente ou parcialmente a formação, mas flexibilizando sempre o horário 
de trabalho desses colaboradores. Este dado parece-nos ser importante, 
uma vez que mostra haver disponibilidade das empresas/instituições para a 
flexibilização do horário de trabalho, o que permite que as acções formativas 
decorram durante parte desse período. 

No quadro seguinte pode-se visualizar a distribuição das outras respostas 
dadas pelos inquiridos: 

Quadro 24. Reacção ao pedido do colaborador para fazer formação. Outras 
respostas 

Apoiava-o com o pagamento total e parcial da formação 

Apoiava-o, custeando integralmente a formação e flexibilizando o seu 
horário de trabalho 

Apoiava-o, custeando integralmente a formação, flexibilizando o seu 
horário de trabalho, incentivava-o mas não participava no projecto 

Apoiava de acordo com as necessidades de formação da empresa! 
instituição 

Apoiava-o, custeando apenas uma parcela da formação, mas 
flexibilizando o seu horário de trabalho 

Depende do tipo de formação/área de formação 

Inscrição na acção de 'formação 

7 

3 

7 

2 

Principais carências de formação dos colaboradores da sua empresa/instituição 

As principais carênciasº de formação
0

'\entificadas e maioritariamente 
indicadas são, em primeiro lugar, as línguas estrangeiras, com 58% de 
respostas. Seguidamente surgem as tecnologias de informação, comunicação 
e informática, havendo 51% de respostas a identificar também esta carência. 
Em terceiro lugar, surge a n~cessidade de gestão de recursos humanos, com 
39% das respostas. No quadro 25 apresenta-SI", por ordem decrescente (em 
percentagem) o tipo de formação que as empresas/instituições necessitam. 
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Quadro 25. Principais carências de formação dos colaboradores da empresa/ 

instituição 

Línguas estrangeiras 58 

Tecnologias de informação, comunicação e informática 51 

Gestão de Recursos Humanos 39 

Higiene e segurança no trabalho 35 

Gestão das Organizações 33 

Gestão da Qualidade 31 

Secretariado e Administração 29 

Ambiente 25 

Vendas e Marketing 15 

Fiscalidade 13 

Internacionalização 9 

Logística e distribuição 7 

Sistemas de produção 6 

Manutenção industrial e Gestão industrial 5 

Metodologia do treino e Pedagógicas 4 

Agricultura 2 

Pecuária 

Estes dados são tanto mais importantes para as entidades formadoras, e 
sobretudo para o Instituto Politécnico de Beja, quanto revelam haver um vasto 
campo de actuação em áreas que se consideram muito necessárias à formação 
dos recursos humanos, como sejam as línguas estrangeiras, as tecnologias de 
informação ou a gestão desses próprios recursos. Embora cerca de 20% das 
empresas/instituições inquiridas se dediquem a actividades do sector I, e a 
maioria dessas sejam representativas da actividade desse sector (associações 
de agricultores, associações de regantes, etc.), a carência de formação nessas 
áreas é pouco significativa, o que julgamos acontecer devido ao facto dessas 

e outras instituições do sector, desde há muito tempo virem a realizar a sua 
própria formação. 

Analisando agora a distribuição das três principais carências identificadas em 
função do critério de urbanidade/ruralidade, conclui-se que é, maioritariamente, 
entre as empresas/instituições dos concelhos urbanos, que aquelas carências 
são identificadas. 

Quadro 26. Principais carências de formação dos colaboradores da 
empresa/instituição v.s. Critérios de urbanidade/ruralidade 

Línguas estrangeiras 46,9 23,4 20,3 9,4 

Tecnologias de informação e 43,9 22,8 19,3 14,0 comunicação e informática 

Gestão de Recursos 44,2 27,9 16,3 11,6 Humanos 

Uma distribuição idêntica verificou-se em função do sector de actividade, ou 
seja, a maioria das três carências de formação mais referidas detecta-se em 
empresas/instituições do s~ctor terciário. ''\ 
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Quadro 27. Principais carências de formação dos colaboradores da empresa/ 

instituição v.s. Sector de Actividade 

Línguas estrangeiras 15,6 20,3 64,1 

Tecnologias de informação e comunicação e 14,0 26,3 59,6 
informática 

Gestão de Recursos Humanos 11,6 20,9 67,4 

A quase totalidade das carências de formação registadas é identificada 
pelas empresas/instituições do sector terciário. No entanto, destacam-se 
as duas únicas excepções, as carências de formação em gestão industrial 
e em logística e distribuição, que foram assinaladas, maioritariamente, por 
empresas/instituições do sector secundário. 

Quadro 28. Principais carências de formação dos colaboradores da empresa/ 

instituição v.s. Sector de Actividade 

Gestão Industrial 0,0 80,0 20,0 

Logística e Distribuição 0,0 62,5 37,5 

Outras carências de formação identificadas 

Entre outras necessidades referidas pelas empresas/instituições destaca-
se, com um maior número de vezes identificado, as tecnológicas; a gestão de 
recursos humanos e relações interpessoais; o marketing; as relações públicas 
e a contabilidade e finanças, informação que não pode deixar de ser tida em 
linha de conta pelas instituições formadoras da região do BAAL. 

Quadro 29. Outras carências de formação dos colaboradores da sua empresa/ 

instituição 

Tecnológicas (tecnologia alimentar ... ) 4 

Gestão de Recursos Humanos/Relações interpessoais 3 

Marketing 2 

Relações públicas/ atendimento ao público 2 

Contabilidade e Finanças 2 

Cooperação com outras empresas/instituições 

No que concerne à questão "A sua instituição já alguma vez estabeleceu 
algum acordo de cooperação com outras empresas/instituições", 83,8% 
das instituições/empresas inquiridas respondeu afirmativamente, sendo 
que apenas 11, 7% responderam de forma negativa à questão. Este dado é 
significativo uma vez que denota que as empresas/instituições têm abertura 
para cooperar com outras instituições. 

Relativ~mente ao tipo ele instituições\;~m as quais mantiveram essa 
cooperaçao, aquelas que se destacaram por serem as mais procuradas são 
as universidades/politécnicos com 64,9%. 

' 
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Quadro 30. Tipos de instituições com as quais as empresas/ instituições inquiridas 

desenvolveram cooperação 

Universidades!Politécnicos 

Organismos da Administração Central, Regional ou Local 

Associações 

Centros de Formação Profissional do IEFP 

Escolas Profissionais 

Empresas de Formação Profissional 

Instituições de Solidariedade Social 

Consultores Especializados 

Federações 

Organizações fornecedoras de equipamento, materiais, de componentes 
ou de software 

Sindicatos 

Centros Tecnológicos 

64,9 

61,3 

54,1 

52,3 

43,2 

33,3 

32,4 

23,4 

23,4 

21,6 

13,5 

11,7 

Ainda acerca deste item, na questão residual "Outro. Qual?" as opções 
mencionadas foram as seguintes: empresas para fins publicitários, cooperativas, 
ensino secundário, entidades financeiras, Escola Secundária de Moura, Estado, 
Fundação para a Divulgação das Tecnologias Informação / INA, Instituto Português 
da Juventude, Núcleo Empresarial da Região do Baixo Alentejo - NERBE. 

Os valores do quadro 30 são muito relevantes na medida em que dão ênfase 
à actividade e ao relacionamento que as empresas/instituições têm ou podem vir 
a ter no futuro com as instituições de ensino superior, uma vez que são estas as 

TECNOLOGIA. INOVAÇÃO [ FORMAÇÃO 

que obtêm maior número de respostas sobre o tipo de instituições com que as 
empresas/instituições inquiridas cooperaram. 

Objectivos da cooperação entre a empresa/instituição 

No que diz respeito aos objectivos da cooperação entre a empresa/ 
instituição inquirida e uma instituição de ensino superior, podemos verificar no 
quadro 31 que o item mais assinalado foi o "Estágio Profissional" com 53,2% 
de respostas registadas, seguido dos "Protocolos para formação integrada 
na parte académica do curso" com 36,9%, "Realização de Projectos de 
Investigação" (29,7%), "Contratação de pessoal formado nas instituições de 
ensino" (27%), "Formação contínua dos colaboradores" e "Formação inicial dos 
colaboradores" com 10,8% e 8,1%, respectivamente e, finalmente, "Introdução 
de nova tecnologia", representando, apenas, 7,2%. 

Quadro 31. Objectivos da cooperação entre a empresa/ instituição inquirida e uma 
instituição de ensino superior 

Estágio Profissional 53,2 

Protocolos para formação integrada na parte académica do curso 36,9 

Realização de Projectos de Investigação 29,7% 

Contratação de pessoal formado nas instituições de ensino 27% 
' 

Formação contínua dos colaboradores 10,8 

Formação inicial dos colaboradores 8,1 

Introdução de nova tecnologia 7,2 



No que concerne à questão residual "Outros" (quadro 32), podemos verificar 
a existência de algumas outras respostas. 

Quadro 32.:0bjectivos da cooperação entre a empresa/instituição inquirida e uma 

instituição de ensino superior 

Acções divulgação 

Acordos para Doutoramento 

Animação 

Aquisição de serviços 

Ensaios/análises 

Frequência numa formação na ESAB mas ministrada por outra 
instituição 

IEFP (Centros) 

Nunca cooperou 

Organização de Planos Curriculares 

Organização de debates sobre ambiente 

Parcerias para o desenvolvimento de projectos com vista ao 
desenvolvimento locallnacional 

Projectos!Parceria 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

4,5 

0,9 

0,9 

0,9 

0.9 

Com os dados expressos fica evidente que os contactos com as instituições 
de ensino superior fazem-se sobretudo, e fundamentalmente, pela via dos 
estágios que os alunos das Universidades/Politécnicos desenvolvem nas 
empresas/instituições. Pelo que aquelas instituições deverão ter ou manter 
nos seus currículos esta unidade curricular. 

TECNOLOG!t\, INOVAÇÃO E fORMAÇAó 

Como nota negativa deve salientar-se o facto de as empresas/instituições 
recorrerem muito pouco às instituições de ensino superior para as auxiliar na 
introdução de novas tecnologias e de inovação, situação que se deseja venha 
a ser corrigida. 

Grau de sucesso dessa cooperação 

No que respeita ao "Grau de Satisfação da Cooperação", a grande maioria 
dos inquiridos, perante uma escala de "Bem sucedida", "Suficientemente bem 
sucedida" e "Mal sucedida", manifestou satisfação, sendo que as opções 
"Bem sucedida" e "Suficientemente bem sucedida", alcançaram os valores de 
53,2% e 15,3%, respectivamente, e apenas 2, 7% das empresas/instituições a 
consideraram mal sucedida. 

Perspectiva de evolução futura da empresa/instituição 

No quadro 33 encontra-se em percentagem as respostas em termos de 
grau de importância que as empresas deram relativamente a dez aspectos 
considerados importantes para a evolução futura das empresas/instituições. 

\ 
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Quadro 33. Perspectiva de evolução futura da empresa/instituição 

Aquisição de novos 
equipamentos 

Mudança ou 
beneficiação de 
instalações 

Internacionalização 

Formação de Recursos 
Humanos 

Introdução de uma 
Nova Tecnologia 

Desenvolvimento de 
Novos Produtos e/ou 
Novos Serviços 

Contratação de 
Pessoal com 
Habilitações 
Especificas 

Fazer crescer a 
Empresa f Instituição 

Aumentar a qualidade 

Ser líder (ex. de 
mercado) 

Nada Pouco Importante 
Importante(%) Importante(%) (%) 

5,4 9 27,9 

14,4 

20,7 

0,9 1,8 27 

4,5 9,9 21,6 

2,7 15,3 25,2 

5,4 15,3 30,6 

4,5 9,9 18,9 

1,8 0,9 9,9 

5,4 16,2 21,6 

27 

32,4 

17,1 

Muitíssimo 

Importante(%) 

18,9 

18,9 

16,2 

23,4 

25,2 

22,5 

16,2 

Da análise do quadro 33 pode verificar-se que a maioria das questões são 
consideradas como factores importantes para a evolução futura da empresa/ 
instituição inquirida, sendo que a maioria das respostas se situa na escala 
"Muito Importante". 

TECNOLOG!/t JNOVAÇAO E fORMAÇÃO 

Principais necessidades de inovação das empresas/instituições 

Relativamente às principais necessidades de inovação, constata-se 
que os aspectos mais mencionados relacionam-se com a utilização e/ou 
desenvolvimento e/ou manutenção de novas tecnologias de informação 
(62%), o que denota a cada vez maior preocupação das empresas/instituições 
pelo recurso às tecnologias de informação. Logo de seguida destacam-se as 
necessidades de formação inicial com uma percentagem de cerca de 61%, o 
que comprova também a importância atribuída a este tipo de formação dos 
recursos humanos. Em terceiro lugar, destaca-se a realização de projectos de 
investigação conjuntamente com instituições de ensino superior, o que deixa 
desde logo a porta aberta para uma intervenção a este nível e a outros, pois 
a própria contratação de pessoal qualificado ou o apoio técnico representam 
uma percentagem elevada de respostas. 

Quadro 34. Principais necessidades de inovação e prestação de serviços na sua 

empresa/instituição 

Utilização efou desenvolvimento e/ou manutenção de novas tecnologias de informação 62,2 

Formação Inicial 61,3 

Realização de projectos de investigação em conjunto com instituições de ensino 46,8 

Aquisição de software informático 45,9 

Contratação de pessoal qualificado na área de actividade da empresa/instituição 43,2 

Solicitação de apoio técnico {consultoria) para solucionar problemas 43,2 

Desenvolvimento de produtos 28,8 

Utilização de equipamentos os laboratórios externos à empresa / instituição 21,6 

Realização de testes ou análises 10,8 
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No quadro 35 apresentam-se as respostas dadas ao item "Outros". 

Quadro 35. Respostas dadas ao item "Outros" 

Desenvolvimento de produtos sociais 0,9 

Diversificar a oferta cultural 0,9 

Fazer própria formação 0,9 

Melhorar a qualidade/quantidade 0,9 

Melhoria do posto médico 0,9 

Projecto de Investigação com LNEC 0,9 

Requalificação e qualificação; oferta de novos serviços 0,9 

Analisando as principais respostas dadas em função do sector de actividade, 
conclui-se que todas as necessidades de inovação apresentadas, sem 
excepção, foram dadas por empresas/instituições do sector terciário. 

Em função do critério de ruralidade/urbanidade, as diferenças também são 
pouco notórias, sendo que maioritariamente são as empresas/instituições 
dos meios urbanos que apresentam as necessidades de inovação acima 
identificadas. 

T[CNOlOGI<\, INOVAÇÃO E fORMAÇr\O 

Quadro 36. Principais necessidades de inovação e prestação de serviços da 

empresa/instituição v.s. Critérios de ruralidade/urbanidade 

Realização de testes ou análises 58,3 25,0 8,3 8,3 

Desenvolvimento de produtos 50,0 12,5 25,0 12,5 

Utilização de equipamentos ou 41,7 20,8 29,2 8,3 
laboratórios externos à empresa/ 
instituição 

Áreas/actividades de cooperação entre as empresas/instituições e as 
instituições de ensino superior 

Quando questionadas acerca das áreas/actividades nas quais poderiam 
cooperar com as· instituições de ensino superior, as empresas/instituições 
revelaram maior interesse nos "Estudos de satisfação de utentes e empregados" 
(52,3%), nos "Sistemas informáticos interactivos" (45,9%), nos "Estudos de 
marketing (pesquisas de mercado, estudos de comportamento do consumidor, 
publicidade de lançamento)" (39,6%) e em "Projectos e sistemas de segurança 
de rede_s d,:' computado~es" J' "Consultoria ~formação (concepção, execução 
ou avalIaçao de formaçao), ambos atingindo os 36,9%. Os valores assumidos 
pelas outras opções de resposta foram os seguintes: 

- "Análises físico-químicas, microbiológicas de águas (consumo humano, 
águas de regas, águas resjduais) - 27 ,9%; 

- "Administração de sistemas informáticos''- 26,1%; 

- "Apoio pedagógico (ex. em desporto)" - 24,3%; 

- "Projectos de redes locais sem fios" - 21,6%; 

- "Análises de solos" - 20,7%; 

61 



- "Ensaios/ testes de produtos" - 16,2%; 

- "Ensaios de materiais" - 14,4%; 

- "Exame:' e análises de nutrição e alimentação animal" -11,7%; 

- "Análises de sementes" - 8,1% 

As outras sugestões de áreas/actividades passíveis de cooperação 
indicadas pelas empresas/instituições inquiridas foram: áreas de turismo, 
bases de dados, captar atletas/participar, certificação de qualidade, estágios 
académicos, estágios profissionais, estudos de manutenção, parcerias nas 
áreas culturais e ambientais, projecto de investigação educação/cultura, 
realização de projectos de investigação, contratação de pessoal das instituições, 
protocolos para formação, solicitações pontuais, tecnologia e gestão de rega. 

Ao analisar as áreas nas quais poderiam cooperar com as instituições de 
ensino superior em função do ramo da actividade, verificam-se, ao contrário 
do que até aqui aconteceu, uma distribuição de respostas, bastante mais 
diversificada que se pode visualizar no quadro seguinte: 
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Quadro 37. Áreas/ actividades nas quais poderiam cooperar com as instituições 

de ensino superior v.s. Sector de Actividade 

Análises físico-químicas, microbiológicas de águas 

Administração de sistemas informáticos 

Apoio pedagógico 

Projectos de redes locais sem fios 

Análises de solos 

Ensaios/ testes de produtos 

Ensaios de materiais 

Exames e análises de nutrição e alimentação animal 

Análises de sementes 

Serviços informáticos interactivos 

Estudos de marketing 

Estudos de satisfação de utentes e empregados 

Projectos e sistemas de segurança de redes de 
computadores, 

Consultoria em formação 

25,8 19,4 

13,8 13,8 

11,1 7,4 

8,3 25,0 

30.4 26,1 

33,3 22,2 

37,5 

30,8 

22,2 

17,6 

27,3 

19,0 

17,1 

22,0 
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Estes dados vêm confirmar muito do que foi inquirido anteriormente, dando 
mostras que as possibilidades de cooperação entre empresas/instituições e as 
instituições de ensino superior existem e em áreas muito diversificadas. 

Iniciativa lia cooperação 

Perante a questão "Na sua opinião quem deve ter a iniciativa da cooperação", 
82 ,9% respondeu que deve partir de ambas as partes, quer da empresa/ 
instituição, quer da instituição de ensino superior (universidade/politécnico), 
tal como se esperaria, uma vez que aos inquiridos esta surge como sendo a 
resposta "mais correcta" a transmitir aos questionadores. Cerca de 11% das 
empresas/instituições inquiridas afirmam que essa iniciativa deveria partir das 
instituições de ensino superior e, apenas, 5,4% diz que a iniciativa deve advir 

da empresa / instituição. 

Tendo em conta que a questão 3.9 do inquérito por questionário aplicado 
(Se nunca cooperou com uma instituição de ensino superior, indique a principal 
razão), apenas foi respondida pelas empresas/instituições que haviam 
respondido anteriormente que nunca tinham cooperado, verifica-se que as 
respostas não variam muito, sendo que as opções "Nunca pensou nisso", 
"Não teve necessidade disso" e "Devido aos custos inerentes à cooperação", 
assumem o mesmo valor (3,6%). Com apenas 1,8% surge a resposta "Não 
conhece as instituições de ensino superior". Na opção "Outra razão. Qual?", as 
razões assinaladas são: falta de abertura das instituições de ensino superior, 
não surgiu oportunidade e não teve propostas. Estas respostas, embora em 
número pouco significativo, deverão ser levadas em linha de conta em projectos 
futuros de colaboração entre o Instituto Politécnico de Beja e as empresas/ 

instituições da região. 

Quando questionadas acerca de pretenderem receber informação sobre a 
tecnologia e a prestação de serviços que as instituições de ensino da região 
têm para oferecer, a totalidade das empresas/instituições respondeu sim. 
Sendo que os meios mais escolhidos, por ordem de preferência, para receber 
tal ·informação são: Internet, boletim informativo, contacto pessoal e contacto 

telefónico. 

Quanto ao grau de ·importância que a empresa/instituição atribui à cooperação 
com instituições de ensino no seu sector de actividade, podemos verificar que 

a escala "Muito Importante" é aquela que assume O maior valor (35,1%), 
seguindo o "Muitíssimo Importante" (33,3%), "Importante" (28,8%) e, apenas, 
2, 7% diz considerar pouco importante a cooperação. 

Quando interpeladas com a questão "A sua empresa/instituição gostaria 
de cooperar com o Instituto Politécnico de Beja na elaboração de um produto/ 
serviço/projecto?" a esmagadora maioria (92,8%) dá uma resposta afirmativa, 
acrescentando que o gostaria de fazer dentro de um prazo de seis meses a 
um ano e integrar um programa co-financiado pela empresa/instituição e 0 

Estado/União Europeia. 

Por fim, no que diz respeito à última questão do instrumento de recolha de 
informação "Na sua opinião, o que seria necessário fazer para promover ou 
facilitar a cooperação entre a sua empresa/instituição e as instituições de 
ensino?", registaram-se as respostas que constam do Quadro 38. 

Quadro 38. P:omover ou facilitar a cooperação entre a empresa/instituição 

inquirida e as instituições de ensino superior 

Diálogo/ comunicação entre as instituições 28 

Disponibilização de informação/ Apresentação de projectos 18 

Aproximação do ensino à realidade do mercado 5 

* Incentivos do Estado/ Subsidiar os projectos 

Visão proactiva / estratégica 3 

Trabalho em parceria 8 

Qualificação / formação 2 
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5. CONCLUSÕES 

Tendo por base a análise e discussão dos resultados dos 111 questionários 
que foram aplicados às empresas/instituições da região do Baixo Alentejo e 
Alentejo Litotal, apresentam-se seguidamente as principais conclusões deste 

estudo. 

Assim, considerando a amostra definida para este estudo, conclui-se que 
a maior parte das empresas/instituições ·1nquir'1das se situam em concelhos 

urbanos. 

As empresas/instituições inquiridas exercem maioritariamente a sua 
actividade no sector terciário, têm menos de 30 anos, são de média dimensão 
e vendem bens ou prestam serviços essencialmente no espaço local/regional. 
As que se relacionam com o mercado internacional, e são apenas 18% da 

amostra, fazem-no sobretudo com Espanha. 

Quanto às habilitações literárias dos colaboradores das empresas/ 
instituições inquiridas, concluímos que são, sobretudo, as empresas de menor 
dimensão que contam com colaboradores que detêm maiores habilitações 
literárias. Nas empresas com mais de 500 colaboradores predomina, como 

habilitação literária, o 12º ano. 

Relativamente à formação ministrada a grande maioria das empresas 
realizaram acções de formação, em 2005, para os seus colaboradores. Destas, 
a maioria situa-se no distrito de Beja dedicam-se à actividade terciária e são 

de dimensão média. 

Quanto aos tipos de formação e às carências sentidas nessa área, 
pareceram-nos de extrema importância para este estudos, as respostas 
obtidas, uma vez que as mesmas proporcionam ao IPB/OTIC conhecimento 
sobre as áreas em que existe manifesta necessidade de formação de técnicos, 
podendo esta Instituição vir a promover actividades de extensão educativa e/ou 
cursos de curta, média e longa duração que valorizem o mercado de trabalho 
regional. Assim, ficou a saber-se que a maior parte das empresas considera 
como muito importante o tipo de formação que visa o aperfeiçoamento 
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profissional/actualização de conhecimentos. Ficou, igualmente, a saber-se que 
das empresas/instituições que realizaram acções de formação em 2005 

' realizaram-nas na própria empresa/instituição, com recursos internos e que 
um número significativo tem disponibilidade para apoiar a formação dos seus 
colaboradores, custeando-a integralmente. As maiores carências a nível da 
formação encontram-se nas áreas das línguas estrangeiras, das tecnologias da 
informação, comunicação e informática e na gestão de recursos humanos. De 
notar que estas carências fazem, essencialmente, sentir-se nas empresas/ 
instituições que se dedicam a actividades terciárias. As empresas do sector 
industrial consideram como áreas carenciadas de formação a gestão industrial 
e a logística e distribuição. 

Em termos de experiência de cooperação entre as empresas/instituições 
inquiridas e outras entidades, pudemos constatar que à frente surgem as 
instituições de ensino superior, universidade e politécnico, seguindo-se 
os organismos da administração central, regional e local, as associações 
e os centros de formação profissional, sendo que a maioria dos inquiridos 
considerou essa cooperação como bem sucedida. 

Relativamente às principais necessidades de inovação e prestação de 
serviços, questão que se reveste de particular relevância neste estudo, o qual 
pretende conhecer as actividades de investigação a desenvolver e serviços a 
prestar, por forma a contribu·1r para o crescimento da actividade económica da 
região, bem como as parcerias a desenvolver entre o IPB/OTIC e as empresas/ 
instituições da região, ao nível da transfl:l{ência de tecnologia e prestação de 
serviços verificou-se que s

0
ão cinco as área~mais solicitadas pelas empresas: 

(1) utilização e/ou desenvolvimento e/ou manutenção de novas tecnologias 
de informação; (2) formação; (3) aquisição e desenvolvimento de software 
informático; (4) consultadoria; (5) desenvolvimento de novos produtos. 

1 

Quando as empresas/instituições foram questionadas sobre as áreas/ 
actividades que considerariam como importantes para alargarem a sua 
cooperação com as instituições de ensino superior foram apontadas· 28 áreas 
passíveis de cooperação, um número bastante significativo, que denota desde 
logo uma grande predisposição para uma aproximação entre ambas as partes, 
tendo sido apontadas nomeadamente a realização, por parte da OTIC/IPB, 
de estudos de satisfação de utentes e empregados, estudos de marketing, e 



projectos na área dos sistemas de segurança e redes de computadores. 
Sendo um dos objectivos específicos do presente estudo alargar a 

cooperação entre o \PB/OTIC e a comunidade empresarial/institucional do 
Baixo Alentejo e do Alentejo Litoral, os dados recolhidos indicaram que as 
empresas/in~títuições têm interesse em receber informação sobre a tecnologia 
e a prestação de serviços que as instituições de ensino superior da região 
têm para oferecer, privilegiando, como meio de divulgação dessa informação, 
a Internet e o Boletim Informativo. Além deste aspecto as respostas obtidas 
consideram ser muito importante ou muitíssimo importante a cooperação com 
instituições de ensino superior, no seu sector de actividade, e que a grande 
maioria das empresas gostariam de ter uma experiência de cooperação com o 
Instituo Politécnico de Beja, no prazo de um ano, através de um programa que 
pudesse ser co-financiado pelo Estado/união Europeia. 

É de notar que actualmente a forma mais comum de contacto entre as 
Instituições de ensino superior e as empresas ocorre fundamentalmente através 
dos estágios curriculares que os a/unas fazem nas empresas (pelo que este tipo 
de unidades curriculares devem manter-se nos curricula dos cursos ministrados 

no IPB). 

Pensamos que a recolha de informação realizada através das 111 
empresas/instituições inquiridas no Baixo Alentejo e Alentejo Litoral nos 
permitiu identificar, de uma forma geral, as suas necessidades, em termos 
de formação, de tecnologia, de investigação aplicada e prestação de serviços 
por forma a que, partindo desta identificação, o IPB/OTIC possa dar o seu 
contributo para que estas empresas/instituições conheçam, num futuro que 
se quer próximo, um maior desenvolvimento e venham a apresentar maiores 
níveis de produtividade. 
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