
 
Discurso de encerramento, conferência de 20 de Novembro de 2013 

“A inovação, factor de competitividade. O caso das empresas francesas” 
 

 
 Senhor Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Carlos Moedas, 
 
 Senhor Presidente da Caixa Geral de Depósitos, José de Matos, 
 

Senhores Presidente e Vice-Presidente dos Conselheiros do Comércio Externo 
francês, Pierre Debourdeau e Diogo da Silveira, 
 

 Senhor Presidente da Câmara do Comércio e da Indústria luso-francesa, Bernard 
 Chantrelle, 
 

Senhores Professores José Mata e Luís Filipe Lages, 
 

 Senhoras e Senhores, 
 
 
Antes de mais, é com uma grande satisfação que me exprimo hoje, aqui, pela primeira vez 
como Embaixador de França em Portugal. Foi apenas há algumas horas que tive a honra 
de entregar ao Presidente da República as minhas cartas credenciais e, assim, tomar posse 
oficialmente das minhas funções. 
 
Inicio esta nova missão com grande entusiasmo, com a consciência dos laços antigos, 
profundos e únicos que unem os nossos dois países e sobretudo com a vontade de fazer 
progredir a nossa relação bilateral, já muito densa, em todas as suas dimensões. Nestes 
tempos difíceis, face à crise que Portugal atravessa - e também a União Europeia no seu 
conjunto - a dimensão económica adquire naturalmente uma grande importância. A este 
respeito, não poderia esperar ter uma melhor oportunidade para uma primeira intervenção. 
 
Tenho o grande prazer de encerrar os trabalhos desta manhã. Não pude assistir à sua  
totalidade, pela razão imperiosa que já evoquei, mas não duvido minimamente da sua 
grande riqueza. Em primeiro lugar, porque pude apreciar a pertinência deste novo estudo 
dos Professores José Mata e Luís Filipe Lages, da Universidade Nova, sobre o 
investimento francês. Depois, porque me apercebi – e isto, pouco tempo depois da minha 
chegada a Portugal – da grande qualidade de cada um dos intervenientes.   
 
 
Ano após ano, tentamos colectivamente identificar porque é que as empresas francesas 
inovam em Portugal, que benefícios retiram disso, com que obstáculos se vêm 
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confrontadas. Colocamo-nos todas estas perguntas para podermos responder a uma 
preocupação maior que deve orientar a nossa acção: como poderemos nós contribuir para 
aumentar, com uma lógica de benefício mútuo, a competitividade das nossas economias, 
ao serviço do crescimento e do emprego? 
 
Há precisamente um ano, no mesmo dia, a Embaixada de França e a comunidade francesa 
empresarial organizavam a primeira conferência franco-portuguesa sobre o tema do 
investimento francês em Portugal, tendo já por base um estudo dos Professores José Mata 
e Luís Filipe Lages. Queríamos, nessa altura, ter uma visão nova e completa da presença 
económica francesa em Portugal e saber mais sobre a apreciação das nossas empresas 
instaladas no país. Foi o que se fez. 
 
Ficou demonstrado que a presença francesa em Portugal era forte e vantajosa para os 
nossos dois países. Ela é antiga – não o esqueçamos – e representa actualmente um peso 
importante para a economia portuguesa: 2,5% do valor acrescentado e 4% das suas 
exportações. Os resultados também são positivos em termos de emprego. As empresas 
francesas contratam trabalhadores qualificados que remuneram de maneira adequada; 
desta forma, contribuem para reter em Portugal qualificações adquiridas pelos jovens 
licenciados do país que, por vezes, se sentem tentados pela emigração. Sobretudo, e apesar 
da crise, as empresas francesas presentes em Portugal consideram-se, no seu conjunto, 
satisfeitas, positivas e confiantes. Isto traduz-se no prosseguimento dos seus projectos de 
investimento e no desejo de manter a sua presença. Por fim, a conferência revelou que 
Portugal podia servir à França como “plataforma para ir mais longe”, ou seja, à conquista 
de novos mercados, designadamente lusófonos. 
 
O estudo de 2013 consagrado à inovação das empresas francesas em Portugal parece-me 
igualmente esclarecedor. Ele aborda um aspecto mais específico da presença económica 
francesa, como as práticas de inovação, mas há imensas  conclusões no mesmo sentido: as 
empresas francesas instaladas em Portugal trazem incontestáveis benefícios aos nossos 
dois países. Elas inscrevem-se num relatório que se qualificaria em francês de “gagnant-
gagnant” (ganhador-ganhador). 
 
O estudo demonstrou-o bem: são muitas as empresas francesas em Portugal a inovar, 
fazem-no quase na totalidade dos sectores, sob aspectos muitos diversos e por razões 
diferentes mas sempre com excelentes resultados. Para elas, a inovação é a chave para 
corresponder às expectativas sempre maiores dos seus clientes, para melhorar a qualidade 
dos seus serviços, descobrir novos mercados, aumentar a motivação dos seus 
colaboradores mas também – e sobretudo – criar novos empregos. 
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Uma outra conclusão importante deste estudo é que Portugal é um bom sítio para inovar. 
Pelo lado da oferta, as nossas empresas podem contar muito especialmente com uma mão-
de-obra qualificada, motivada e apoiada em boas infra-estruturas de telecomunicações. 
Pelo lado da procura, as empresas dirigem-se a clientes receptivos, dotados de uma 
formidável capacidade de adaptação e de um verdadeiro gosto pela novidade. Por todas 
estas razões, Portugal representa um bom “mercado-teste”. As empresas francesas só têm a 
ganhar ao inovar em Portugal; podem apoiar-se nas experiências conclusivas, estendê-las a 
outros mercados e aumentar, assim, as suas performances. 
 
Portugal é um bom sítio para inovar mas, ainda assim, é sempre possível fazer melhor. 
A este propósito, penso que um diálogo estreito entre empresas francesas e autoridades 
portuguesas – em que este evento participa directamente – só pode ser frutuoso. Uma 
protecção totalmente efectiva da propriedade intelectual, uma fiscalidade mais inteligível, 
mais atractiva e mais previsível a favor da investigação e do desenvolvimento, a redução 
da burocracia, constituem muitas outras tarefas que, implementadas, dariam a ganhar a 
Portugal, dizem-nos as empresas francesas. São realmente condições favoráveis à 
inovação, um “factor de competitividade” - para usar o título desta conferência - e como 
também o lembraram os nossos Chefes de Estado reunidos em Bruxelas no mês passado. 
Pelo seu lado e sobre um plano importante do nosso tema, a França comprometeu-se em 
contribuir para a melhoria das condições de financiamento da economia em Portugal. É 
este o sentido da prioridade que damos hoje à união bancária; trata-se de reforçar a 
arquitectura da zona euro no seu conjunto mas, como sabem, Portugal é actualmente um 
dos primeiros países penalizado pela fragmentação financeira na Europa.  
 
Assim, o apoio da França a Portugal é forte. A França deseja o sucesso de Portugal. Mas o 
apoio da França a Portugal não se manifesta só nos meios europeus. A retoma das nossas 
economias passa pelas nossas empresas. Ora, no plano económico a França está, mais do 
que nunca, presente. A presença da França em Portugal é antiga, rica, inovadora e 
competitiva, está confiante no futuro do país e está para durar. Este evento é mais uma 
demonstração disso. 
 
Gostaria, novamente, de agradecer calorosamente a todos quantos tornaram possível esta 
conferência. Obrigado, em primeiro lugar a José de Matos pelo apoio financeiro da Caixa 
Geral de Depósitos e por ter colocado à nossa disposição este magnífico auditório. 
Obrigado aos representantes da comunidade empresarial francesa pelo seu forte empenho, 
Pierre Debourdeau e Diogo da Silveira pelos Conselheiros do Comércio Externo da França 
e Bernard Chantrelle pela Câmara de Comércio e da Indústria Luso-Francesa. Obrigado 
aos Professores José Mata e Luís Filipe Lages da Universidade Nova pela qualidade do 
seu estudo. Obrigado a todos os intervenientes nesta sessão pela sua contribuição muito 
enriquecedora. Obrigado a todos pela vossa participação. 
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Irei concluir convidando-vos a dirigirem-se à sala que se encontra ao cimo das escadas, 
para o almoço. Vamos reunir-nos junto do Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, que 
nos deu a grande honra de responder ao nosso convite. 
  


