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Anexo A41:

Innovation índex: 
breve nota sobre os 

resultados para Portugal 
O Innovation Index (II; também chamado de “Porter Index”) tem sido usado em várias regiões
nos EUA, mas também na Europa, tendo sido publicado em Março de 1999 pelo Council of
Competitiveness (dos EUA), um “think-tank” vocacionado para a reforçar a posição competitiva
e a liderança dos EUA nos mercados mundiais, em especial sustentando e reforçando a sua capaci-
dade de inovação. Este “Innovation Índex” tem sido frequentemente referido em benchmarking
internacionais, em que se pretende ordenar as posições relativas (“rankings”) dos vários países.
Fortemente influenciado pelas teorias e visões de Michael Porter, na linha dos seus trabalhos sobre
a competição entre sectores industriais e a competitividade entre países, o Innovation Índex pre-
tende reflectir contribuições fundamentais para a performance inovativa de um país: 

· a qualidade da infraestrutura de suporte à inovação económica (investimento em ciência
básica, por exemplo), estimado com base em

· a mão-de-obra agregada envolvida em I&D
· o investimento total ou agregado em I&D
· a abertura da economia à competição internacional (comércio e investimento)
· a força dos mecanismos de defesa da propriedade intelectual 
· a  fracção do produto interno bruto dispendido em educação secundária e terciária

· o PIB nacional per capita, ajustado numa base de paridade do poder de compra (e que re-
flecte a história anterior das escolhas públicas e privadas e dos investimentos feitos, ou seja,
a “legacy” económica do país)

· as condições específicas de clusterização como suporte à inovação em certos grupos liga-
dos de industrias (industrias automóvel ou tecnologias da informação, por exemplo), ba-
seada em

· a fracção do investimento total em I&D financiado pelo sector privado
· a força e a qualidade das ligações (“linkages”) entre os actores do sistema, medido por
· a fracção do investimento em I&D realizado no sector Universitário

Os resultados apresentados na tabela seguinte mostram que o desempenho dos USA, quan-
do medidos pelo II, distancia-se claramente de todos os outros países, pois o índice foi con-
struído de forma a medir a competitividade da produção e comercialização de tecnologia de
fronteira, onde a liderança americana não se discute.

Portugal, tal como a Espanha, mostra nestes últimos vinte anos um crescimento acentuado
do índice, embora partindo de valores muito baixos. O índice sugere que nos últimos vinte anos
Portugal e a Espanha se começaram a integrar no jogo da alta tecnologia internacional, apesar
de continuarem em posição frágil.

1 A compilação de dados apresentada neste anexo foi adaptada de Beira (2004)



A Irlanda aproximou-se muito do Reino Unido nos últimos vinte anos. O índice reflecte o
papel que a Irlanda tem hoje nos mercados internacionais de fronteira, especialmente tecnolo-
gias da informação, comunicação e electrónica.

Anexo A4: Innovation índex: breve nota sobre os resultados para Portugal 
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Anexo A4: Innovation índex: breve nota sobre os resultados para Portugal 

Em termos de crescimentos relativos, as performances de Portugal, Espanha e Irlanda desde
1980 são notáveis, enquanto que os índices dos USA e do Reino Unido sugerem posições ma-
duras, mas sustentadas, de economias liderantes.
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Anexo A5:
Principais trabalhos 

publicados recentemente
pelos autores com 

relevância para o sistema de 
indicadores proposto

Livros

· P. Conceição, M. V. Heitor, (2004, forthcoming), Innovation for All? Learning from the
Portuguese path to technical change and the dynamics of innovation. Westport and London:
Praeger.

· M. Heitor, J.M.B. Brito e M.F. Rollo (eds), (2004, forthcoming), “Momentos de Inovação e
Engenharia em Portugal no seculo XX”, Lisboa: Dom Quixote

· D. Gibson, C. Stolp. P. Conceição, and M. V. Heitor (eds.), (2003), Systems and Policies for
the Global Learning Economy. Westport and London: Praeger.

· P. Conceição, M. V. Heitor, B.-A. Lundvall (eds.), (2003), Innovation, Competence Building,
and Social Cohesion in Europe- Towards a Learning Society, London: Edward Elgar.

· P. Conceição, D. Gibson, M. V. Heitor, G. Sirilli, F. Veloso (eds.), (2002), Knowledge for
Inclusive Development. Westport and London: Quorum Books.

· J.M.B. Brito, M. Heitor, M.F. Rollo (eds), (2002), “Engenho e obra: uma abordagem á história
da engenharia em Portugal no seculo XX”, Lisboa: Dom Quixote

· Heitor, M. V. (2001) Avaliação das Unidades de Investigação Científica em Portugal, Obser-
vatório das Ciências e das Tecnologias.

· Conceição, P., Gibson, D., Heitor, M.V. and Shariq, S. (2000). Science, Technology and In-
novation Policy: Opportunities and Challenges for the Knowledge Economy. QUORUM Publ.,
New York.

Principais Artigos em Revistas e em Livros 
(circulação e revisão internacional)

· M. Heitor, R. Nunes and P. Conceição (2004). “Technological Change and the challenges for
Regional Development: Building ‘social capital’ in Less Favored Regions”, in A. Romano M.
Landabaso (eds.), “Social capital, innovation and regional development”, European
Commission.

· P. Conceição, M. V. Heitor, G. Sirilli and R. Wilson (2004), “The Swing of the Pendulum from
Public to Market Support for Science and Technology: Is the US Leading the Way?”,
Technological Forecasting and Social Change, 71(5).
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· C. Costa, M. Fontes and M. Heitor (2004), “A Methodological Approach to the Marketing
Process in the Biotechnology-based Companies”. Industrial Marketing Management Journal 

· M. Heitor and J. Moutinho (2004) “Digital Cities and the network society: Towards a
Knowledge-Based View of the Territory?”, in D. Gibson, M. Heitor and A. Ibarra, Eds.,
Knowledge and learning in the Network Society. New York: Purdue University Press.

· M. Heitor and J. Moutinho (2004) “Digital Cities and the opportunities for mobilizing the
information society: case studies from Portugal”, in M. Tanabe, P. van den Besselaar and T.
Ishida, Eds., Digital Cities III – Computational and sociological approaches. Springer Verlag.

· P. Conceição, M. V. Heitor, F. Veloso (2003), “Infrastructures, Incentives and Institutions: fos-
tering distributed knowledge bases for the Learning Society”, Technological Forecasting and
Social Change, 70, pp.583-617.

· P. Conceição, and M. V. Heitor (2003), “Technological Innovation and Productivity Growth: A
Perspective after the IT Bubble’s burst”, International Journal of Technology, Policy and Ma-
nagement, 3(2), pp. 113-126.

· Conceição, P. and Heitor, M. (2003). “Systems of innovation and competence building across
diversity: Learning from the Portuguese path in the European context” in Larisa V. Shavinina
(Ed.). In “International Handbook on Innovation”, Elsevier, pp.945-975.

· Conceição, P. and Heitor, M. (2003). “Techno-economic Paradigms and Latecomer Industria-
lization” in UNESCO Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Eolss Publishers,
Oxford, UK

· P. Conceição, M. V. Heitor (2002), “Knowledge Interaction Towards Inclusive Learning - Pro-
moting Systems of Innovation and Competence Building”, Technological Forecasting and So-
cial Change, 69(7), pp.641-651.

· P. Conceição, and M. V. Heitor (2002), “University-based entrepreneurship and economic de-
velopment: A learning-centered model”, International Journal of Technology, Policy and Ma-
nagement, 2(3), pp. 220-239.

· P. Conceição, D. Gibson, M. V. Heitor, and G. Sirilli (2001), “Beyond the Digital Economy: A
Perspective on Innovation for the Learning Society”, Technological Forecasting and Social
Change, 67(2-3):115-142.

· Conceição, P., Gibson, D. V., Heitor, M.V. and Sirilli, G. (2001). “Knowledge for Inclusive De-
velopment: The Challange of Globally Integrated and Learning Implications for Science and
Technology Policy”, Technological Forecasting and Social Change, 66, pp. 1-29.

· P. Conceição, M. V. Heitor (2001), “Towards a University Agenda on Engineering Policy and
the Management of Technology,” International Journal of Technology, Policy and Management,
1(2): 195-227.

· Conceição, P., and Heitor, M.V. (2001).”Universities In The Learning Economy: Balancing Ins-
titutional Integrity with Organizational Diversity”, in :”The Globalising Learning Econo-
my:Major Socio-Economic trends and European innovation Policy”, Eds. Bengt-Aake Lundvall
and Daniele Archibugi, Oxford University Press, pp. 83-96.

· Caraça, J., Conceição, P., and Heitor, M.V. (2000). “Suggesting a Public Policy towards the Re-
search University in Portugal”, Higher Education Policy, June 2000, 13, pp.181-201.

· Conceição, P. and Heitor, M.V. (1999). “On the role of the university in the knowledge-based
economy. Science and Public Policy, 26 (1), pp. 37-51.

Anexo A5: Principais trabalhos publicados recentemente pelos autores com 
relevância para o sistema de indicadores proposto

162 Mapear Conhecimento e Inovação em Portugal

A|5



Mapear Conhecimento e Inovação em Portugal   163

B|1
Anexo B1:

Mapeamento 
Regional e Sectorial

Introdução

Este anexo estende a proposta de mapeamento de indicadores para inovação e conhecimento aos
níveis regional e sectorial, de forma a completar a metodologia incluída no documento principal.

Nota-se que a análise global considera 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 foi o
primeiro output concreto do projecto. Em segundo lugar, o mapeamento resultou na identifi-
cação de 36 indicadores que se verificou serem necessários para complementar a informação
disponível através de um painel de empresas a constituir. Finalmente, em terceiro lugar, desen-
volveu-se uma metodologia concreta, inovadora face ao que existe, para recolha da informação. 

Neste anexo, propõe-se a extensão do exercício de mapeamento à análise regional e sectori-
al, como forma de melhor responder ao objectivo do projecto de implementar um sistema com-
parável em termos internacionais, mas respeitando especificidades locais de forma a viabilizar
uma melhor compreensão das dinâmicas de conhecimento e inovação em Portugal.

Deste modo, são identificados os indicadores com aplicabilidade aos níveis regional e sectori-
al, a serem compilados simultaneamente com a análise geral a nível nacional. Mais uma vez, todos
os indicadores a compilar são compostos por um indicador de valor absoluto e de um indicador
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.

1. Mapeamento regional: Como aferir a diversidade regional?

Num contexto de conhecida diversidade regional, é natural que o mapeamento da inovação e
conhecimento em Portugal tenha de incluir a análise dessa diversidade. A questão que entre-
tanto surge é ao nível do refinamento e da capacidade de qualquer exercício deste tipo conseguir
mapear características locais, sendo proposto que em termos do conceito de inovação explicita-
do neste trabalho seja considerado o nível das NUTS 2, dadas as dificuldades em obter dados a
um nível inferior. Na realidade as NUTS 3 seriam preferíveis, mas raramente será possível dis-
por de indicadores a esse nível.

1.1 O sistema de indicadores 

A tabela seguinte lista os indicadores a usar na análise regional, no âmbito do conjunto mais
amplo de 68 indicadores, cuja análise é proposta no documento principal de forma a mapear a
inovação e conhecimento em Portugal. Considera-se um sub-conjunto de 33 indicadores (dos
quais 14 principais, indicados a “bold”), como 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.
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Lista de Indicadores a considerar ao nível regional (NUTS2)

Tipo de indicadores a compilar a partir de informação estatística existente 1 Fonte

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

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

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 INE
Vendas por hora trabalhada

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

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 no INE
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

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)

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)
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I21 - Barreiras à Inovação (% de empresas que declaram os factores CIS
económicos, 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 organizacio-
nal pouco flexível, falta de pessoal qualificado, falta de informação 
sobre tecnologia, falta de informação sobre mercados
I21C - Outros Factores: regulamentação e normas, falta de receptivi-
dade dos clientes às organizações

I25 - Investimento Directo Estrangeiro em percentagem do PIB INE
no último ano

I26 - % da População com Educação Terciária no último ano(25-64) INE

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

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

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

I32 – Cooperação em Projectos de I&D com outras empresas ou IPCTN
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/ IPCTN
redes de investigação internacionais

I34 - Cooperação institucional em actividades de inovação nos últi- CIS
mos 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 Inova- INOFOR
ção Organizacional (Execução de processos de organização e/ou (Rede RIO) 
gestão da empresa/organização ou de parte desta, reconhecido co-
mo novo num determinado contexto, e susceptível de reformar ou 
melhorar processos empresariais e de trazer valor acrescentado 
para a empresa e para trabalhadores)

I41 - Despesa em TIC’s em percentagem do PIB no último ano UMIC/INE/

I41A – Despesa em Tecnologias de Informação Eurostat

I41B – Despesas em Tecnologias de Comunicação

I42 -  Número de Computadores (PC’s) por 100 Habitantes UMIC/GEE/
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
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I49 – Produto Interno Bruto per capita em PPP relativamente à GEE/INE
média Europeia no último ano

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

I51 – Taxa de Risco de Pobreza Eurostat

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

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

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

1.2 O sistema de indicadores complementar a obter
por painel de empresas

A recolha de informação adicional a realizar com base num painel de empresas a inquirir re-
gularmente deverá também ter impacto na análise de âmbito regional. O inquérito proposto
procurará recolher informação sobre os indicadores identificados anteriormente de âmbito na-
cional de forma a aferir dinâmicas de inovação e sensibilidades a mudanças de contexto ou de
políticas. Complementará outros esforços existentes mais extensivos e representativos, mas que
não permitem o seguimento longitudinal do comportamento das empresas. Propõe-se que seja
usado o painel de empresas referido no documento principal, devendo ser considerados todos
os 36 indicadores identificados. Naturalmente, este exercício implicará a necessária inclusão de
empresas no painel de forma a permitir avaliar os resultados numa base regional.

2. Mapeamento sectorial: Como monitorizar a criação de
conhecimento em alguns sectores/áreas? 

Para alem da diversidade regional, é também num contexto de crescente diversidade sectorial que
o mapeamento da inovação e conhecimento deve incluir a análise dessa diversidade, incluindo a
análise do nível de distribuição das bases de conhecimento associadas a sectores normalmente consi-
derados como “tradicionais”. Esta segmentação responde a preocupações da dualidade dentro destes
sectores que se caracterizam usualmente como “Low Tech” embora possam desenvolver tecnologias
e processos “High Tech”. Assim, o mapeamento da diversidade sectorial deve também ser alvo de
análise própria, implicando a definição do tipo de sector/área de conhecimento a abordar.
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Tabela: Identificação de “clusters” de actividade a considerar na análise sectorial

“MEGA Cluster”3 Principais sectores a incluir (CAE)

C1. Lazer Turismo
Desporto
Consumo Cultural

C2. Informação e Comunicação Conteúdos
Software
Audiovisual/multimédia
Processamento de Informação
Comunicações

C3. Saúde Serviços à família
Serviços de reabilitação
Serviços de saúde
Material médico hospitalar
Engenharia biomédica

C4. Mobilidade Automóvel
Plásticos
Mecânica ligeira

C5. Habitat Construção
Madeira, cortiça
Cerâmicas
Artigos metálicos
Tintas e vernizes
Têxteis técnicos

C6. Moda Calçado e artigos couro
Têxteis e derivados

C7. Alimentação Lacticínios
Carne
Horto frutícolas
Vinhos
Cervejas, águas, refrigerantes
Agro-alimentar
Pescas e derivados

2.1 Os sectores de actividade a considerar 

Uma vez que os processos de inovação são fortemente dependentes do tipo de sector, uma
abordagem possível é considerar grandes “clusters” de actividade (e.g., mobilidade, informação,
lazer, moda, habitat) e complementar essa análise com algumas áreas de conhecimento especí-
ficas (e.g., ciências da saúde, biotecnologia). Neste contexto sugere-se que a análise seja basea-
da nos principias “clusters” de actividade já identificados para Portugal, nomeadamente pelo
Departamento de Prospectiva e Planeamento do Ministério do Planeamento por solicitação do
Programa PROINOV2, como listado na tabela seguinte.

2 Ribeiro, J.M.F. (Coord.; 2002), “Clusters e Política de Inovação”, Gabinete do PROINOV, Presidência do Conselho de Ministros.
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2.2 O sistema de indicadores 

A tabela seguinte lista os indicadores a usar na análise sectorial, no âmbito do conjunto mais
amplo de 68 indicadores, cuja análise é proposta no documento principal de forma a mapear a
inovação e conhecimento em Portugal. Considera-se um sub-conjunto de 34 indicadores (dos
quais 11 principais, indicados a “bold”), como listados na tabela seguinte.

Lista de Indicadores a considerar ao nível sectorial

Tipo de indicadores a compilar a partir de informação estatística existente 3 Fonte

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

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

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 INE
Vendas por hora trabalhada

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

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 no INE
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

I13 - Patentes requeridas ao United States Patent Office - USPTO Eurostat
(por milhão de habitantes) no último ano

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)
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3 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.
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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 (% de empre- CIS
sas 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 os factores CIS
económicos, 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 organizacio-
nal pouco flexível, falta de pessoal qualificado, falta de informação 
sobre tecnologia, falta de informação sobre mercados
I21C - Outros Factores: regulamentação e normas, falta de receptivi-
dade dos clientes às organizações

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

I25 - Investimento Directo Estrangeiro em percentagem do PIB INE
no último ano

I32 – Cooperação em Projectos de I&D com outras empresas ou IPCTN
instituições (% de empresas que declaram ter cooperado com ou-
tras 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/ IPCTN
redes de investigação internacionais

I34 - Cooperação institucional em actividades de inovação nos últi- CIS
mos 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 Inova- INOFOR
ção Organizacional (Execução de processos de organização e/ou (Rede RIO)
gestão da empresa/organização ou de parte desta, reconhecido co-
mo novo num determinado contexto, e susceptível de reformar ou 
melhorar processos empresariais e de trazer valor acrescentado pa-
ra a empresa e para trabalhadores)

I36 - Percentagem de Pessoal em Marketing, Design e Vendas INE
sobre Total 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 DETFP/Eurostat
fracção significativa do seu trabalho em equipas no último ano /European 
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I39 – Qual a percentagem dos trabalhadores da sua empresa que DETFP/Eurostat
muda frequentemente de tarefas no último ano /European 

Foundation for 
Working 
Conditions

I40 – Qual é percentagem de trabalhadores cujas funções reque- DETFP/Eurostat
rem a aprendizagem de novos conhecimentos no último ano /European 

Foundation for 
Working 
Conditions

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

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

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

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

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

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

T
IC

’s

2.3 O sistema de indicadores complementar a obter
por painel de empresas

A recolha de informação adicional a realizar com base num painel de empresas a inquirir reg-
ularmente deverá também ter impacto na análise de âmbito sectorial. Mais uma vez, propõe-se
que seja usado o painel de empresas referido no documento principal, devendo ser consideradas
todos os 36 indicadores identificados. Naturalmente, este exercício implicará a necessária
inclusão de empresas no painel de forma a permitir avaliar os “clusters” referidos.

Anexo B1: Mapeamento Regional e Sectorial






