Portugal Inovador

alar das empresas de metalurgia e metalomecânica portuguesas, é apresentar hoje um
sector moderno, competitivo e verdadeiramente global.
A AIMMAP - Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins
de Portugal, orgulha-se de acompanhar o sector e as empresas há mais de 60 anos,
defendendo-as, apresentando soluções e caminhos, guiando-as no sentido da internacionalização e do mercado livre e concorrencial.
Claro que este caminho é fundamentalmente percorrido pelas empresas e pelos empresários. Eles são os heróis deste percurso difícil e aventureiro que é ser empreendedor.
A metalurgia e metalomecânica nacional tem hoje um peso significativo na economia
portuguesa, tendo atingido em 2017 números verdadeiramente extraordinários.
São já mais de 15.000 empresas activas, suportadas por uma força de trabalho
superior a 218.000 colaboradores e responsável por 14% do PIB e por 31% das exportações da indústria transformadora.
O número explosivo de 16,4 mil milhões de euros em valor exportado, é bem
revelador de um sector que exportou no ano passado para todo o mundo, num quadro
quantificável de 199 mercados.
Como se conseguem estes números? Procurando diariamente a qualidade e excelência dos produtos e serviços, apostando na inovação e “time to market” e finalmente, sendo
capaz de apresentar soluções diferenciadoras e adaptadas as necessidades dos clientes.
Esta postura, não só tem permitido que a imagem do sector seja cada vez mais forte
internacionalmente como também facilitou a procura de novos mercados com base nas
valências reconhecidas.
Não posso deixar de referir que, mais uma vez, para este reconhecimento, concorreu
a resiliência (devo dizer “teimosia”?) de milhares de empresários que, de norte a sul do
país e em diversas geografias, nunca deixaram de acreditar no potencial do país e das
suas empresas, nunca parando de investir mesmo (sobretudo?) em tempos conturbados
que felizmente, parece que já lá vão.
A diversidade de produtos e serviços das empresas do sector posicionam-no numa
posição central para a economia portuguesa, sendo muitas vezes apelidados de a “indústria
das indústrias”.
Na verdade, se pensarmos na nossa vida quotidiana vemos que há uma panóplia de
produtos que usamos diariamente e que são representativos do sector. Uma indústria que
produz, máquinas e equipamentos que utilizamos nas nossas cozinhas ou restaurantes e
hotéis, que produz material eléctrico, cutelaria e loiça metálica, produtos metálicos e estruturas
metálicas para a construção e mobilidade, peças técnicas de elevado valor acrescentado
para automóveis, comboios, aviões, barcos, para a energia eólica, nuclear, eléctrica ou
finalmente, que presta serviços de engenharia e sistemas de produção para diversas indústrias da manufactura aos serviços, facilmente se compreende o alcance do sector e o seu
impacto na vida dos cidadãos.
É por isso que nos orgulhamos do que temos feito, valorizamos o que fazemos e
buscamos soluções para o futuro. Um futuro que tem tanto de admirável como de incerto.
Os desafios da globalização são hoje facilmente assumidos por todos os empresários
que querem crescer e mudar Portugal. Mas as mudanças que já se estão a verificar no mundo
industrial com a digitalização dos processos, a alteração para um paradigma de economia
circular e sustentável, a necessidade de recursos humanos com competências digitais e ainda
desconhecidas e finalmente, a utilização de enormes quantidades de dados que facilitarão a
inter-operacionalidade de quase tudo o que nos rodeia, estas mudanças, dizia, terão naturalmente impacto na vida das empresas e dos empresários.
A AIMMAP, enquanto associação sectorial mais representativa do sector, tudo fará
para ajudar as empresas a enfrentar estes desafios. Aliás, como já o fez no passado com as
questões da qualidade, da normalização, da inovação, da formação e da internacionalização.
Queremos, pois, continuar a ser a indústria exportadora por excelência, representando
orgulhosamente o país e respeitando o mercado e a concorrência. Mas sempre, mesmo sempre,
de olhos postos no futuro para, tal como refere a marca METAL PORTUGAL, lhe podermos
dar forma e consistência.
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