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A inovação e a forma como as empresas, organizações e a sociedade em geral criam, utilizam e
difundem conhecimento tem assumido uma importância crescente. Esta importância tem sido
acompanhada pela necessidade – por parte de empresas, associações empresariais, sindicatos,
entidades governamentais e meio académico – de informação que permita caracterizar dinâmi-
cas de inovação e de gestão do conhecimento. Neste âmbito, consideramos por inovação a forma
como as empresas, e os empreendedores, criam valor explorando a mudança. É neste contexto
que essa informação é cada vez mais importante para a tomada de decisões, nos domínios públi-
cos e privado, e para uma vasto conjunto de estudos, desde trabalhos de consultoria a estudos
académicos.

A recolha de informação estatística sobre inovação e conhecimento encontra-se, de momen-
to, numa acelerada fase de evolução. Existem já várias iniciativas de recolha sistemática de infor-
mação sobre inovação e conhecimento mas, ao mesmo tempo, têm sido identificadas lacunas
importantes, sobretudo porque os conceitos de inovação e de conhecimento são ainda algo con-
troversos. De facto, tem havido propostas e um esforço de sistematização de organizações como
a OCDE e o EUROSTAT, mas o processo está ainda longe da universalidade.

Neste contexto de acentuada necessidade de informação e de fluxo de conceitos e tipo de
dados disponíveis, enfrentar o desafio de propor um mapeamento de indicadores para inovação
e conhecimento – que é a proposta deste documento – exigiu uma estratégia assente em três
princípios:

1. Clareza conceptual: o mapeamento de indicadores foi baseado numa estrutura concep-
tual que se impôs ser de leitura fácil e simples. Este enquadramento conceptual serviu para orga-
nizar o tipo de informação pretendida em torno de questões concretas baseadas em pressupos-
tos claros. Deu origem a uma tipologia que diferencia quatro tipos de dados estatísticos, a saber,
indicadores de: 

i) Caracterização (incluindo desempenho e investimento); 
ii) Incentivos para a inovação; 
iii) Capacidades para inovar (incluindo capacidades individuais, colectivas, organizativas e

TIC´s); 
iv) Contexto de desafio e oportunidades para a inovação.
2. Proposta concreta de valor acrescentado: o mapeamento identificou os dados estatísti-

cos já existentes, tendo estes sido organizados de acordo com a estrutura conceptual escolhida.
Esta identificação e organização permitiu não só perceber que tipo de informação está disponív-
el e de que forma pode ser utilizada para caracterizar dinâmicas de inovação e de conhecimen-
to, mas também identificar as lacunas existentes e a necessidade de nova informação a recolher.

3. Parcimónia e inovação na informação adicional a recolher: o mapeamento foi feito
tendo em conta a necessidade de ser realista no tipo de informação que é possível recolher num
contexto em que as empresas são já sujeitas a um grande número de pedidos, e procurou pro-
por metodologias alternativas às que são usadas, para originar não só informação adicional rel-
evante, mas abordagens metodológicas complementares, e não redundantes com o que existe.

Desta estratégia resultou um mapeamento de 68 indicadores, incluindo um conjunto de 16
indicadores considerados como principais, com indicação expressa da forma como podem ser
utilizados para dar informação sobre inovação e conhecimento. Este é o primeiro output con-
creto do projecto. Em segundo lugar, o mapeamento resultou na identificação de 36 indicadores



que se verificou serem necessários para complementar a informação disponível. Finalmente, em
terceiro lugar, propõe-se uma metodologia concreta, inovadora face ao que existe, para recolha
da informação. 

Todos os indicadores a compilar são compostos por um indicador de valor absoluto e de um in-
dicador dinâmico, que medem respectivamente o valor para o período referido (ex: semestral; anual;
para um período de 3 anos; etc.) e a taxa de variação entre os períodos de recolha de dados.

Os 16 indicadores principais a serem compilados incluem:
· Vendas de Produtos Inovadores novos para o Mercado no último ano (% de Volume de
Vendas de Produtos Inovadores novos para o Mercado)

· Produtividade do trabalho medida em termos do Valor Acrescentado Bruto por hora 
· Número de novos doutoramentos em Ciência e Tecnologia em permilagem da População
entre os 25 e 34 anos no último ano

· % de Empresas Inovadoras nos últimos 3 anos (total de empresas inovadoras / total de empresas)
A – Inovadoras de Processo
B – Inovadoras de Produto
C – Inovadoras de Produto e Processo

· Despesa empresarial em I&D
A – Despesa empresarial em I&D (BERD em percentagem do PIB) no último ano
B – Despesa Pública em I&D em percentagem do PIB (GERD – BERD) (% PIB) no último ano
C – Despesa agregada em I&D (% PIB) no último ano
D – Despesa Extramuros em I&D em função da despesa total em I&D no último ano

· Fracção não bancária no total de investimento das empresas (Formação Bruta de capital
fixo no sector privado subtraído do financiamento bancário às empresas para investimen-
to, em função do PIB no último ano)

· Localização principal de Mercados Internacionais (% de empresas que declaram como mer-
cado principal o mercado internacional no desenvolvimento de actividades de inovação nos
últimos 3 anos)

· Barreiras à Inovação (% de empresas que declaram os factores económicos, os Factores
Internos, ou Outros Factores com grau de importância elevado no desenvolvimento de
actividades de inovação)
A – Factores Económicos: riscos económicos excessivos, custos demasiado elevados e

fontes de financiamento nos últimos 3 anos
B – Factores Internos: Barreiras à Inovação: Estrutura organizacional pouco flexível, falta

de pessoal qualificado, falta de informação sobre tecnologia, falta de informação sobre
mercados

C – Outros Factores: regulamentação e normas, falta de receptividade dos clientes às orga-
nizações

· % da População com Educação Terciária no último ano (25-64)
· Fluxo de Graduados em Ciência e Engenharia em função da população com idade entre
20-29 anos no último ano

· Cooperação em Projectos de I&D com outras empresas ou instituições (% de empresas que
declaram ter cooperado com outras empresas ou instituições no período de referência)
A - Cooperação em Projectos de I&D com outras empresas
B - Cooperação em Projectos de I&D com instituições do sistema científico

· Percentagem de empresas envolvidas em processos de Inovação Organizacional (Execução
de processos de organização e/ou gestão da empresa/organização ou de parte desta, reco-
nhecido como novo num determinado contexto, e susceptível de reformar ou melhorar
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processos empresariais e de trazer valor acrescentado para a empresa e para trabalhadores)
· Despesa em TIC’s em percentagem do PIB no último ano

A – Despesa em Tecnologias de Informação (software e hardware)
B – Despesas em Comunicação

· Número de Computadores (PC’s) por 100 Habitantes 
· % de empresas com acesso à Internet no último ano
· % de Famílias com acesso à internet no domicílio no último ano

Esta bateria de indicadores permitirá representar a dinâmica dos principias aspectos associa-
dos ao desempenho e investimento (i.e., caracterização) das empresas em inovação e conheci-
mento, assim como aos incentivos para a inovação e às capacidades para inovar (incluindo ca-
pacidades individuais, colectivas, organizativas e TIC´s). No entanto, a análise de cada um destes
aspectos deverá ser completada com base no total dos 68 indicadores listados na tabela seguinte. 

1 Todos os indicadores a compilar a partir de informação estatística existente são compostos por um indicador de valor absoluto (IAi) e de um
indicador dinâmico (IDi), que medem respectivamente o valor para o período referido (ex: anual, para um período de 3 anos, etc.) e a taxa
de variação entre os períodos de recolha de dados. Os indicadores a “bold” são os indicadores principais.

I1 – Vendas de Produtos Inovadores novos para o Mercado no último ano CIS 
(% de Volume de Vendas de Produtos Inovadores novos para o Mercado)

I2 – Produtividade do trabalho medida em termos do Valor Acrescentado INE
Bruto por hora

I3 – Número de novos doutoramentos em Ciência e Tecnologia em INE/OCES
permilagem da População entre os 25 e 34 anos no último ano

I4 – % de Empresas Inovadoras nos últimos 3 anos CIS
(total de empresas inovadoras / total de empresas)

I4A – Inovadoras de Processo

I4B – Inovadoras de Produto

I4C – Inovadoras de Produto e Processo

I5 – Produtividade do Trabalho medida em termos de Volume de Vendas INE 
por hora trabalhada

I6 – Extensão da utilização de recursos medida em termos de Horas INE
trabalhadas por trabalhador

I7 – Balança Tecnológica de Pagamentos em percentagem do PIB INE
no último ano 

I8 - Despesa em alta tecnologia em percentagem do PIB no último ano INE

I8A – Importações

I8B – Exportações

I8C – Consumo Aparente (importações + Produção – Exportações)

I9 - Valor acrescentado bruto anual gerado por novas empresas INE
no último ano (com 3 anos ou menos de existência)

I10 - Renovação Empresarial INE

I11- Emprego em Serviços baseados em Conhecimento Científico IPCTN 
no último ano

I12 - Patentes requeridas ao European Patent Office – EPO Eurostat
(por milhão de habitantes) no último ano

Tipo de indicadores a compilar a partir de informação estatística existente1 Fonte
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I13 - Patentes requeridas ao United States Patent Office - USPTO Eurostat
(por milhão de habitantes) no último ano

I14 - Produção científica referenciada internacionalmente por milhão OCES/ ISI, 
de habitantes no último ano Science

Citation Index

I15 - Percentagem de Pessoas a frequentarem Pós graduações OCES

I16 - Despesa empresarial em I&D IPCTN

I16A - Despesa empresarial em I&D (BERD em percentagem do PIB) 
no último ano

I16B – Despesa Pública em I&D em percentagem do PIB (GERD – BERD) 
(% PIB) no último ano

I16C – Despesa agregada em I&D (% PIB) no último ano

I16D – Despesa Extramuros em I&D em função da despesa total em I&D 
no último ano

I17 – Fracção não bancária no total de investimento das empresas INE
(Formação Bruta de capital fixo no sector privado subtraído do 
financiamento bancário às empresas para investimento, 
em função do PIB no último ano)

I18 - Investimento em capital de risco nas fases “semente” e criação INE, Eurostat
(“start-up”), por permilagem do PIB no último ano

I19 - Despesa em Inovação no último ano (% do volume de vendas CIS
do valor total de despesa em inovação declarado por uma empresa, 
para um ano de referência)

I19A – Fracção da despesa em I&D

I19B – Fracção da despesa em Aquisição de Maquinaria e Equipamento

I19C – Fracção da despesa em Aquisição de Outros conhecimentos 
Externos, Formação, Marketing, Design e outras preparações para 
a produção ou distribuição de inovações

I20 - Localização principal de Mercados Internacionais  CIS
(% de empresas que declaram como mercado principal o mercado 
internacional no desenvolvimento de actividades de inovação 
nos últimos 3 anos)

I21 - Barreiras à Inovação (% de empresas que declaram  CIS
os factoreseconómicos, os Factores Internos, ou Outros Factores 
com grau de importância elevado no desenvolvimento 
de actividades de inovação)

I21A - Factores Económicos: riscos económicos excessivos, custos 
demasiado elevados e fontes de financiamento nos últimos 3 anos

I21B - Factores Internos: Barreiras à Inovação: Estrutura organizacional 
pouco flexível, falta de pessoal qualificado, falta de informação sobre 
tecnologia, falta de informação sobre mercados

I21C - Outros Factores: regulamentação e normas, 
falta de receptividade dos clientes às organizações

I22 - Atracção de Incentivos fiscais pelas empresas (“B Index”) [a construir, 
Canada 
Statistics]

I23 - Nível de Protecção de Propriedade Intelectual no último ano IMD
(média de uma escala de 1-10)

I24 – Abertura ao Comércio Internacional no último ano (X+M)/Y INE

I25 - Investimento Directo Estrangeiro em percentagem do PIB INE
no último ano
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I26 - % da População com Educação Terciária no último ano(25-64) INE

I27 – Fluxo de Graduados em Ciência e Engenharia em função OCES/INE
da população com idade entre 20-29 anos no último ano

I28 – Taxa de Saída Precoce do Ensino Secundário no último ano ME/Eurostat
(Total de indivíduos, no momento censitário, com 18-24 anos que não 
concluíram o ensino secundário e não se encontram a frequentar a escola, 
por cada 100 indivíduos do mesmo grupo etário) 

I29 – Número de alunos matriculados no ensino secundário ME/Eurostat
no agrupamento Científico-Naturais por cada 100 alunos matriculados 
no ensino secundário no último ano

I30 - Investigadores por 1000 habitantes no último ano IPCTN

I31 – % da população entre 25-64 anos que tenha participado em DETFP/Eurostat
actividades de aprendizagem ao longo da vida no último ano

I32 – Cooperação em Projectos de I&D com outras empresas IPCTN
ou instituições (% de empresas que declaram ter cooperado com 
outras empresas ou instituições no período de referência)

I32A - Cooperação em Projectos de I&D com outras empresas

I32B - Cooperação em Projectos de I&D com instituições 
do sistema científico

I33 – Execução de actividades de I&D integradas em programas/redes IPCTN
de investigação internacionais

I34 - Cooperação institucional em actividades de inovação nos últimos CIS
3 anos (% de empresas que declaram ter efectuado acordos de cooperação 
para actividades de inovação com outras empresas ou instituições 
no período de referência)

I35 – Percentagem de empresas envolvidas em processos de Inovação INOFOR
Organizacional (Execução de processos de organização e/ou gestão (Rede RIO)
da empresa/organização ou de parte desta, reconhecido como novo 
num determinado contexto, e susceptível de reformar ou melhorar 
processos empresariais e de trazer valor acrescentado para a empresa 
e para trabalhadores)

I36 - Percentagem de Pessoal em Marketing, Design e Vendas sobre Total INE
de Pessoal da Produção

I37 - Mudanças Estratégicas e organizacionais importantes: Marketing CIS
(% de empresas que declaram ter efectuado mudanças significativas nas 
estratégias ou conceitos de Marketing das empresas nos últimos 3 anos)

I38 – Qual a percentagem de trabalhadores que desenvolveu uma fracção DETFP/
significativa do seu trabalho em equipas no último ano Eurostat /

European
Foundation for 
Working 
Conditions

I39 – Qual a percentagem dos trabalhadores da sua empresa que muda DETFP/
frequentemente de tarefas no último ano Eurostat /

European
Foundation for 
Working 
Conditions

I40 – Qual a percentagem de trabalhadores cujas funções requerem DETFP/
a aprendizagem de novos conhecimentos no último ano Eurostat /

European
Foundation for 
Working 
Conditions
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I41 - Despesa em TIC’s em percentagem do PIB no último ano UMIC/INE/
I41A – Despesa em Tecnologias de Informação Eurostat
I41B – Despesa em Tecnologias de Comunicação

I42 -  Número de Computadores (PC’s) por 100 Habitantes UMIC/INE/
Eurostat

I43 - % de empresas com acesso à Internet no último ano UMIC/GEE/
Eurostat

I44 - % de Famílias com acesso à internet no domicílio no último ano UMIC/GEE/
Eurostat

I45 - % de empresas com acesso de banda larga no último ano UMIC/
eEurope 
2005/Eurostat

I46 - Número de serviços públicos básicos totalmente disponibilizados UMIC/
na Internet no último ano eEurope 2005/

Eurostat

I47 - Percentagem de empresas que compraram produtos/serviços UMIC/
via Internet, desde que estas sejam maiores que 1% do total eEurope 2005/
de compras no último ano Eurostat

I48 - Percentagem de empresas que receberam ordens de compra UMIC/
de produtos/serviços via Internet, desde que estas sejam maiores eEurope 2005/
que 1% do total de Vendas no último ano Eurostat

I49 – Produto Interno Bruto per capita em PPP relativamente à média GEE/INE
Europeia no último ano

I50 – Taxa de Variação Anual do Emprego no último ano GEE/INE

I51 – Taxa de Risco de Pobreza Eurostat

I52 - Percentagem da População nos dois principais pólos Urbanos INE
no último ano

I53 - População Urbana sobre a População Rural no último ano INE

I54 – Despesa em Pensões em função do PIB (Envelhecimento INE
da População) no último ano

I55 – Entrada de imigrantes qualificados em percentagem da população GEE/INE
activa (25-64 anos) no último ano 

I56 – Entrada Directa de Materiais sobre o PIB no último ano (Ton/1000 €) INE/Eurostat
(todos os materiais sólidos, líquidos e gasosos, excluindo a água e o ar 
mas incluindo por exemplo o conteúdo de água dos Materiais, que entram 
na economia para posterior uso nos processos de produção e consumo)

I57 - % de Energias Renováveis no Consumo Energia Primária (CEP) DGE/Eurostat
no último ano

I58 - Intensidade energética – Consumo de Energia Final sobre o PIB DGE
(CEF/PIB) no último ano

I59 – Nível dos preços das telecomunicações - Chamadas Internacionais GEE/INE
para os EUA - taxas (em euros/10 minutos)

I60 - Preço de electricidade para as empresas no último ano GEE/INE
(Consumidores Industriais - taxas em euros por kWh)

I61 – Quota de mercado do operador histórico na rede fixa GEE/INE

I62 – Quota de Mercado da maior empresa produtora de electricidade GEE/INE

I63 – Valor dos mercados públicos abertos por concurso em função GEE/INE
do PIB no último ano
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A recolha de informação adicional diferenciar-se-á dos esforços existentes se se basear, como
proposto aqui, num painel de empresas a inquirir regularmente (seis meses) através de um
inquérito simples. O inquérito proposto procurará recolher informação sobre os 36 indicadores
identificados seguidamente. Permitirá aferir dinâmicas de inovação e sensibilidades a mudanças
de contexto ou de políticas. Complementará outros esforços existentes mais extensivos, mas que
não permitem o seguimento longitudinal do comportamento das empresas. Concretamente,
propõe-se que seja estabelecido um painel de empresas que seja inquirido todos os seis meses
de forma a obter informação sobre os indicadores listados na tabela seguinte. Os detalhes
metodológicos sobre o questionário a efectuar e o painel a constituir deverão ser discutidos sub-
sequentemente ou encomendados a uma empresa de sondagens.

2 Todos os indicadores a compilar através de um painel de empresas serão compostos por um indicador de valor absoluto (PAi) e de um
indicador dinâmico (PDi), que medem respectivamente o valor para o período anual anterior e a taxa de variação entre períodos consecutivos
de recolha de dados.

P1 - Percentagem aproximada de exportação de produtos de base tecnológica em função 
do Volume de Vendas no último ano

P2 – Dinâmica de Inovação Empresarial no último ano (Introdução de um novo produto no 
mercado e/ou de uma mudança organizacional significativa; “empresa dinâmica” com resposta 
positiva às duas questões, “empresa estática” com resposta negativa às duas questões)

P3 - Percentagem aproximada que produtos ou serviços novos, ou renovados, nos últimos seis 
meses representam do volume de negócios (% do volume de negócios gerada por inovação) 

P4 – Auto-avaliação do desempenho da empresa, em termos de inovação, relativamente 
aos seus principais concorrentes?

Índice médio de 0 a 100

P5 – Percentagem aproximada da Despesa em I&D em função do Volume de Vendas 
no último ano

P6 - Percentagem aproximada do investimento que no último ano foi dedicada à inovação 
em produtos, processos ou na organização 

P7 – Despesa aproximada em Inovação Extramuros com instituições do Sistema de Ciência 
e Tecnologia em função do Volume de Vendas no último ano

P8 – identificação do tipo de inovação (novos produtos, novos processos, ou mudança 
organizacional) em que os esforços da empresas foram concentrados (focus do investimento 
em inovação)

P9 - Barreiras à Inovação:
riscos económicos excessivos, custos demasiado elevados, Estrutura organizacional pouco 
flexível, falta de pessoal qualificado, falta de informação sobre tecnologia, falta de informação 
sobre mercados, regulamentação e normas, falta de receptividade dos clientes às organizações, 
qualidade do sistema legal, procedimentos administrativos excessivos (% de empresas que 
declaram os factores anteriores como relevantes no desenvolvimento de actividades de inovação)

P10 – Com referência aos últimos 6 meses quais dos seguintes factores foram relevantes 
para estimular a inovação:
contexto concorrencial, relações num cluster geográfico, solicitações do mercado, solicitações 
dos fornecedores ,fontes internas, estímulos públicos, contactos com a Universidade, 
disponibilidade de capital de risco.

P11 – Localização principal de mercados:
Local, Nacional ou Internacional.

P12 - % de empresas que declaram a protecção do emprego como relevante nas actividades 
de inovação no último ano

Dados a Recolher por Painel2
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P13 - % de empresa que declaram o nível de regulação do mercado como relevante nas 
actividades de inovação no último ano

P14 – Capital de risco angariado em função do Volume de Vendas no último ano

P15 – % de Graduados em Ciência e Engenharia em função do total de empregados 
no último ano

P16 - Número médio de dias de trabalho dedicados a actividades de formação por empregados 
da empresa ao longo do último ano

P17 - Cooperação institucional em actividades de inovação no último ano (% de empresas 
que declaram ter efectuado acordos de cooperação para actividades de inovação com 
outras empresas ou instituições no período de referência)

P18 - Cooperação institucional em actividades de inovação: cooperação com Universidades ou 
outras instituições de ensino superior, Laboratórios do Estado, institutos de I&D governamentais 
ou instituições privadas sem fins lucrativos no último ano (% de empresas que declaram ter 
efectuado acordos de cooperação para actividades de inovação com Universidades ou outras 
instituições de ensino superior, Laboratórios do Estado, institutos de I&D governamentais ou 
instituições privadas sem fins lucrativos no período de referência)

P19 - Cooperação institucional em actividades de inovação: cooperação com empresas ou 
instituições no âmbito do programa quadro da comissão Europeia no último ano 
(% de empresas que declaram ter efectuado acordos de cooperação para actividades 
de inovação com empresas ou instituições da UE no período de referência)

P20 – Percentagem de empresas com acordos de Cooperação com instituições científicas 
internacionais tais como ESA e o CERN no último ano

P21 – Qual a percentagem de trabalhadores que desenvolveu uma fracção significativa do seu 
trabalho em equipas no último ano

P22 – Qual a percentagem dos trabalhadores da sua empresa que muda frequentemente 
de tarefas no último ano

P23 – Qual a percentagem de trabalhadores cujas funções requerem a aprendizagem de novos 
conhecimentos no último ano

P24 - Qual a percentagem de trabalhadores cujas funções passam por desempenhar tarefas 
monótonas/repetitivas no último ano

P25 - Qual a percentagem de trabalhadores cujas funções dependem do desempenho de uma 
máquina ou de um movimento de um produto no último ano

P26 – Qual a percentagem dos trabalhadores da sua empresa cujo ritmo de trabalho depende 
do controlo directo de um chefe no último ano

P27 - Mudanças Estratégicas e organizacionais importantes: Organização no último ano 
(% de empresas que declaram ter implementado estruturas organizacionais novas 
ou significativamente alteradas)

P28 - Mudanças Estratégicas e organizacionais importantes: Marketing no último ano 
(% de empresas que declaram ter efectuado mudanças significativas nas estratégias 
ou conceitos de Marketing das empresas)

P29 - Despesa em TIC’s em percentagem do Volume de Vendas no último ano

P30 - Percentagem de empresas com acesso em banda larga no último ano

P31 - Percentagem de empresas que compraram produtos/serviços via Internet, desde que 
estas sejam maiores que 1% do total de compras no último ano

P32 - Percentagem de empresas que receberam ordens de compra de produtos/serviços 
via Internet, desde que estas sejam maiores que 1% do total de Vendas no último ano

P33 – Percentagem de empresas que usam comércio electrónico no último ano

P34 – Identificação da actividade em que a gestão da empresa focará as suas actividades de 
gestão da inovação:
1. Relações com clientes e fornecedores
2. Novos produtos e serviços
3. Introdução de novas tecnologias de processo
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Sumário Executivo

4. Processamento de dados e informação
5. Métodos de logística e expedição/distribuição
6. Processos de decisão

P35 – Identificação do interesse na cooperação com outras empresas para lançar novos 
produtos ou serviços no mercado, ou introduzir novos processos, durante o próximo ano:
Índice médio: o a 100

P36 – Identificação das tendências do mercado que são esperados representar os principias
incentivos para a empresa inovar no próximo ano:
1. Mais qualidade
2. Mais competição de preços
3. Segurança e fiabilidade
4. Mais “user-friendless” e/ou menos necessidades de serviços
5. Necessidades de lazer dos consumidores
6. Mudanças demográficas e/ou culturais
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