
Mapear Conhecimento e Inovação em Portugal   37

4|1
Enquadramento Conceptual:
do conhecimento à inovação

A definição de um sistema de indicadores deverá ser baseada numa estrutura conceptual cor-
recta e simples, para além de facilitar a interpretação das especificidades do contexto da ino-
vação em Portugal descritas no capítulo anterior. Esse enquadramento conceptual servirá para
organizar o tipo de informação pretendida em torno de questões concretas baseadas em pressu-
postos claros. 

De forma a definir os conceitos de base em que se baseará o sistema de indicadores, importa
relembrar que a riqueza e o bem-estar de indivíduos, organizações e países tem assentado, sobre-
tudo desde a 1ª revolução industrial, na criação, difusão, e utilização de conhecimento1. Esta reali-
dade reflecte-se na tendência que dominou as economias mais desenvolvidas durante as últimas
décadas do século XX para promoverem investimentos em alta tecnologia, em investigação e
desenvolvimento, para além de investimentos em educação e em cultura. De acordo com Romer2,
o papel das políticas públicas para a formação de cientistas e graduados é particularmente crítico
para o crescimento económico a longo prazo, tendo estas políticas sido responsáveis pelo rápido
crescimento do número de engenheiros e cientistas nos Estados Unidos da América desde o pós-
guerra e até à década de 70. De facto, o estudo das relações entre a criação de conhecimento e o
desenvolvimento económico é uma componente cada vez mais importante da investigação sobre
políticas públicas que visam estimular o crescimento, sendo legítimo argumentar sobre alterações
ao modo tradicional de pensar o crescimento económico, e questionar o papel que desempenham
nesse processo os sistemas de ensino superior. É neste âmbito que estas reflexões se baseiam numa
nova abordagem conceptual ao desenvolvimento económico, em que a acumulação de conheci-
mento surge como motor fundamental do processo de desenvolvimento.

4.1 Uma taxionomia para o conhecimento: ideias e capacidades

Para muitos, a ideia de economias baseadas no conhecimento é ainda um conceito, mais do
que uma realidade caracterizável objectivamente, pelo que a sua caracterização se tem baseado
essencialmente em factos estilizados, como a crescente incorporação de conhecimento em produ-
tos físicos, o aumento do valor associado de ideias face ao bens materiais, e a forte importância
dos serviços. Tradicionalmente, o crescimento económico tem sido explicado como resultando do
aumento do factor trabalho, do factor capital, e da mudança tecnológica. No entanto, importa
repensar a forma como estes factores intervêm no processo de desenvolvimento económico.

Relativamente à contribuição do factor trabalho, os factos mostram que não basta o aumen-
to quantitativo da população, uma vez que as economias desenvolvidas produzem cada vez mais
factores intangíveis, criando emprego essencialmente no sector dos serviços, onde são requeri-
das qualificações educacionais e profissionais. Assim, para o crescimento e criação de emprego,

1 Landes, D. (1969). The Unbounded Prometheus- Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the
Present, Cambridge and New York: Cambridge University Press.

2 Romer, P.M. (2000), Should the Government subsidize supply or demand in the market for scientists and engineers?, NBER, Working Paper
7723; http://www.nber.org/papers/w7723.
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é crucial aumentar o capital humano, promovendo o acesso a mais e melhores capacidades, de-
signadamente através da educação, e do ensino superior em particular.

Em relação à contribuição do factor capital, é importante notar que a acumulação de activos
intangíveis vem ganhando uma importância relativa face ao capital físico. Deste modo, a
importância do conhecimento não se manifesta apenas na contribuição da mudança tecnológi-
ca, o que tem levado ao repensar dos moldes tradicionais de explicar o crescimento económico.
Por exemplo, as novas teorias do crescimento congregam muitos destes esforços, sugerindo que
a acumulação de conhecimento, que pode ser entendida como aprendizagem, é o factor mais
importante para explicar o processo de desenvolvimento económico a longo prazo.

Neste contexto, importa começar por definir conhecimento e por estabelecer uma taxono-
mia para diferentes tipos de conhecimento. Relativamente à definição, ela faz-se por exclusão:
não é conhecimento tudo aquilo que não é humano3, o que inclui todos os bens físicos, recur-
sos naturais, energia e infra-estruturas físicas. Na literatura, aquilo que não é conhecimento é
designado por “hardware”, para dar a imagem de que se trata de “coisas materiais”, isto é, de
objectos. De facto, em vez de “hardware”, usar-se-á nesta discussão a designação de objectos.

Quanto a uma taxonomia para o conhecimento, e usando uma das várias que vêm apare-
cendo na literatura4, a diferenciação faz-se entre dois tipos de conhecimento:

• ideias: conhecimento codificado e armazenado fora do cérebro humano em, por exemplo,
livros, CDs, computadores, discos, cassetes, etc; na literatura, este tipo de conhecimento é
designado por “software”.

• capacidades: conhecimento indissociável de cada indivíduo, armazenado no cérebro hu-
mano de cada um de nós, incluindo convicções, competências, talentos, etc; tecnicamente,
“wetware” é a palavra associada a este tipo de conhecimento.

Conceptualmente, a diferenciação entre ideias e capacidades relaciona-se com o nível de
codificação: enquanto que as ideias correspondem a conhecimento articulável por palavras, sím-
bolos, ou outras formas de expressão, as capacidades não são formalizáveis, permanecendo emi-
nentemente sob uma forma tácita.

O que é que esta discussão tem a ver com crescimento económico e com a observação do
conhecimento e inovação na sociedade portuguesa? Para analisar a relevância da diferenciação
entre objectos, ideias e capacidades, lembre-se, antes de mais, a perspectiva tradicional do cresci-
mento económico, pela qual o crescimento resulta da acumulação dos factores trabalho e capi-
tal, bem como da mudança tecnológica. A introdução do factor tecnologia, que se deve a Solow
(1956, 1957)5, mostrou ser essencial para se poderem explicar os níveis de crescimento medi-
dos empiricamente. A simples acumulação dos factores trabalho e capital nunca foi suficiente.
Mas a tecnologia aparecia sempre como externa ao processo económico, uma componente exó-
gena, como se refere na literatura especializada.

Nas novas teorias do crescimento económico a perspectiva é inteiramente diferente. A acu-
mulação de capital, ou, na nova nomenclatura, de objectos, continua a ser essencial. Mas a única
fonte de produção continuada de crescimento é o conhecimento: novas ideias para produzir
novos objectos e para organizar os objectos existentes de forma cada vez mais eficiente, por um
lado, e, por outro lado, novas e melhoradas capacidades que permitam a implementação das

3 Nelson, R. R., Romer, P. (1996). Science, Economic Growth, and Public Policy, in Smith, B. L. R., Barfield, C. E.; Technology, R&D,
and the Economy, Washington, D.C., Brookings 

4 Foray, D., Lundvall, B.-A. (1996), The Knowledge-Based Economy: From the Economics of Knowledge to the Learning Economy,
Employment and Growth in the Knowledge-based Economy, Paris: OCDE.

5 Solow, M., (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quartely Journal of Economics, 70; Solow, M., (1957)
Technical Change and the Aggregate Production Function, Review of Economics and Statistics, 39
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ideias e a utilização dos objectos. Como ilustração, Romer (1994)6 tem uma moral simples: são
as novas ideias e as novas e melhores capacidades, isto é, mais conhecimento, que permitem os
ganhos de produtividade e de eficiência que levam ao crescimento económico. Expandindo esta
história, a humanidade tem estado constrangida desde o início da civilização pelos recursos nat-
urais e energéticos com que o nosso planeta foi dotado. O desenvolvimento humano não resul-
ta senão do conhecimento que é gerado e acumulado, permitindo-nos rearranjar estes recursos
de forma cada vez mais produtiva.

Assim, nas novas teorias do crescimento, o conhecimento, em primeiro lugar, não se restrin-
ge à tecnologia, e, em segundo lugar, não é exógeno. Antes, corresponde a novas ideias e capaci-
dades, tanto no domínio tecnológico, como no social, legal, político, administrativo, entre outros.

Se está estabelecido que é a acumulação de conhecimento que mais contribui para o crescimen-
to, interessa agora analisar a forma como essa acumulação ocorre. Acumulação de conhecimento, por
outras palavras, significa aprender, não no sentido estrito de uma aprendizagem individual, mas num
contexto mais amplo, em que se pode falar de aprendizagem organizacional, nacional e regional.

4.2 A interacção entre ideias e capacidades

A formalização do processo de desenvolvimento económico nas novas teorias do crescimento
segue a estrutura conceptual originalmente proposta por Arrow (1962)7. É importante determo-
nos brevemente na análise de Arrow pois ela contém a essência do raciocínio que justifica o desen-
volvimento económico como processo de aprendizagem. Em vez de seguir a ortodoxia da altura,
que atribuía a componente de crescimento não explicável pela acumulação dos factores trabalho
e capital à mudança tecnológica, Arrow argumentou que a experiência na utilização de capital se
traduzia num aumento do conhecimento utilizado na produção. De forma mais prosaica, Arrow
formalizou num modelo relativamente simples a ideia de que os trabalhadores de uma empresa
aprendem com a utilização dos meios de produção, aumentando a produtividade da empresa.

Desta forma, a aprendizagem, ou seja, a acumulação de conhecimento, surge como motor dos
aumentos de eficiência que levam ao crescimento económico. É interessante notar que Arrow esco-
lheu um meio informal de aprendizagem, aprender pelo fazer, para fundamentar o seu raciocínio.
Note-se ainda que neste modelo o conhecimento é inteiramente acumulado sob a forma de capaci-
dades. A contribuição das novas teorias do crescimento económico foi, precisamente, estender este
raciocínio a outros tipos de aprendizagem, bem como a acumulação de ideias, a partir do momen-
to em que Romer (1986)8 demonstrou a generalidade dos argumentos de Arrow.

Duas outras correntes de novas teorias têm salientado os mecanismos institucionais formais que
existem na nossa sociedade para acelerar o processo de aprendizagem, nomeadamente a educação
e a investigação. Os modelos que dependem da educação seguem o trabalho seminal de Lucas
(1988)9, enquanto Romer (1990)10 e Grossman e Helpman (1991)11 são as referências canónicas pa-
ra os modelos que têm como fonte de crescimento endógena, a investigação e a inovação.

Pasinetti (1981)12 articulou de uma forma bastante clara a ideia de que a aprendizagem é a

6 Romer, P. (1994), The Origins of Endogenous Growth, Journal of Economic Perspectives; 8(1), 3-22.
7 Arrow, K. (1962), The Economic Implications of Learning by Doing, Review of Economic Studies, 28.
8 Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth, Journal of Political Economy, 98(5)
9 Lucas, R. E. (1988); On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, 22.
10 Romer, P. (1990); Endogenous Technological Growth, Journal of Political Economy, 98(5), s71-s102.
11 Grossman, G.M. and Helpman, E. (1991).  Innovation and Growth in the Global Economy, Cambridge MA: MIT Press.
12 Pasinetti, L. (1981), Structural Change and Economic Growth, Cambridge, Cambridge University Press
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fonte do crescimento, tendo observado que: “since man is able to learn, advancement occurs
because the next society has always a better departure point than the previous”. Neste contex-
to, Pasinetti considera que a capacidade de aprendizagem do ser humano é a chave para o cresci-
mento económico, uma perspectiva que é a base das novas teorias de crescimento, embora em
Pasinetti as fontes e mecanismos de crescimento sejam distintos daqueles considerados pelos
novos teóricos do crescimento.

A análise mostra que alguns dos mais conceituados autores ligados às novas teorias do
crescimento económico analisaram a acumulação de conhecimento sob a forma de capacidades,
tendo a educação como processo formal de aprendizagem. Adicionalmente, foram também
desenvolvidos modelos em que a acumulação de ideias resulta do esforço em investigação, outro
processo formal de aprendizagem. Neste contexto, interessa referir dois aspectos.

Em primeiro lugar, nota-se que a ênfase no início da década de 90 recaiu no estudo da acu-
mulação de ideias através de I&D, uma tendência que se tem vindo a reforçar em trabalhos
recentes. Há pelo menos, duas razões para esta situação. Por um lado, o estudo do processo de
aprendizagem informal é mais complexo e menos susceptível de ser testado empiricamente, o
que deixa como arena de estudo interessante a acumulação de ideias através de I&D, já que a
pesquisa sobre o papel da educação tem já um passado respeitável devido às teorias do capital
humano dos anos 60. Por outro lado, o facto verdadeiramente notável dos tempos em que vive-
mos é a crescente codificação do conhecimento, e as potencialidades que a “economia digital”
ou a “sociedade da informação” nos reservam.

O segundo aspecto a notar é o interesse bastante recente em analisar as implicações
económicas dos processos de aprendizagem resultantes da interacção social, sobretudo no con-
texto da “sociedade da informação”. De facto, este aspecto lança uma nova visão para o sistema
de inovação, nomeadamente no que respeita à formação contínua (ao longo da vida), e à neces-
sidade de gerir múltiplas procuras e um público plurifacetado. Adicionalmente, o facto de os
processos informais de aprendizagem serem partilhados por um diversificado espectro de insti-
tuições, colocam ao sistema de ensino superior e de ciência e tecnologia novas perspectivas para
a sua capacidade de criar e difundir conhecimento.



Mapear Conhecimento e Inovação em Portugal   41

5|1
Proposta para uma

metodologia de mapeamento
Neste capítulo é descrito uma metodologia de mapeamento do conhecimento e inovação em
Portugal de forma a responder aos desafios descritos nos capítulos anteriores e respeitando uma
estratégia assente em três princípios:

· Clareza conceptual: o mapeamento de indicadores apresentado seguidamente foi baseado na
estrutura conceptual do capítulo 4, que se impôs ter que ser de leitura fácil e simples. Este enquadra-
mento conceptual serviu para organizar o tipo de informação pretendida em torno de questões conc-
retas baseadas em pressupostos claros, como definido no capítulo 3. Como resultado, definiu-se 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 desafios e oportunidades para a inovação.
· Proposta concreta de valor acrescentado: o mapeamento identificou os dados estatísticos

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 disponível e de
que forma pode ser utilizada para caracterizar dinâmicas de inovação e de conhecimento, mas
também identificar as lacunas existentes e a necessidade de nova informação a recolher.

· 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 con-
texto em que as empresas são já sujeitas a um grande número de pedidos, e procurou propor
metodologias alternativas às que são usadas, para originar não só informação adicional rele-
vante, mas abordagens metodológicas complementares, e não redundantes com o que existe.

Neste contexto, interessa ainda referir que a taxionomia de indicadores respeita dois aspec-
tos complementares, respectivamente:

· Âmbito abrangente, de forma a caracterizar: i) variáveis de entrada (também designadas
de input), referentes aos recursos inseridos no sistema; ii) variáveis de processo, que dizem res-
peito à forma de como esses recursos são transformados; iii) variáveis de saída (também designa-
das de output), que se referem a resultados de inovação; e, finalmente, iv) ao respectivo impacto,
demonstrativo da qualidade do conjunto do processo, mas também de relacionamento destes
com a envolvente específica, nomeadamente ao nível social.

· Dinâmica de mudança, de uma forma que todos os indicadores a compilar deverão ser
compostos por um indicador de valor absoluto e de um indicador dinâmico, que medem res-
pectivamente 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.

5.1 O relacionamento complexo entre ciência,
conhecimento e inovação

A justificação para a necessidade de conceber um sistema de indicadores de âmbito abran-
gente e que inclua a monitorização de dinâmicas de mudança é resultado do relacionamento
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crescentemente complexo entre conhecimento e inovação. Embora se assuma, tanto no mundo
académico como no dos decisores públicos e privados, que há uma relação linear entre avanços
científicos e a inovação tecnológica, a verdade é que o relacionamento entre o mundo da ciên-
cia e o da valorização económica das novas tecnologias é de grande complexidade e subtileza.
Perceber os contornos deste relacionamento, no contexto nacional, é crucial para se garantir que
não se exija da ciência o que esta não pode proporcionar em desenvolvimento empresarial nem,
do outro lado, se peça às empresas que se envolvam em ciência quando são ténues as razões
económicas para o fazer.

Na verdade, embora para os estudiosos da inovação o “modelo linear” – que sugere que há
uma relação quase mecânica entre I&D e inovação tecnológica – esteja ultrapassado, esta per-
spectiva continua a informar não só a percepção pública sobre a inovação e I&D, mas também,
muitas vezes, as decisões de políticas públicas e dos agentes privados. Conjugando recentes
avanços conceptuais e empíricos sobre o processo de inovação com o levantamento de dados
específicos sobre a situação nacional, o sistema de observação a ser implementado deverá con-
tribuir para clarificar de que forma o desenvolvimento de políticas públicas de ciência e de tec-
nologia se pode articular com políticas económicas e industriais para a promoção tanto da I&D
como da inovação.

Como exemplo, considere-se a utilização do número de patentes como indicador do grau de
inovação tecnológica. Em princípio, a utilização do número de patentes parece razoável, espe-
cialmente se considerada no contexto do entendimento linear da inovação. As patentes surgem
como consequência de esforços de I&D que originam novos resultados com possibilidade de
aplicação prática e de comercialização. Assim, o número de patentes (ou alguma medida de
intensidade) poderá reflectir, numa primeira abordagem, o esforço dedicado há actividades ori-
entadas para a inovação tecnológica.

No entanto, esta perspectiva é redutora, na medida em que simplifica excessivamente a com-
plexidade do processo de inovação. A utilização de patentes varia fortemente de sector indus-
trial para sector industrial, só para considerar uma dimensão desta complexidade. Na indústria
farmacêutica, por exemplo, a utilização de patentes segue, de facto, a perspectiva linear. Mas o
mesmo já não acontece na indústria da microelectrónica, em que as patentes são utilizadas como
arma negocial em disputas comerciais. E há ainda sectores, tradicionalmente menos sofistica-
dos, em que não há qualquer recurso a patentes, sem que isso implique que não haja introdução
e adopção de inovação tecnológica. Por exemplo, em Portugal a TMN foi pioneira mundial na
introdução dos telemóveis pré-pagos via ATMs, inovação esta (não patenteada) que se difundiu
a nível mundial.

Na indústria do calçado tem ocorrido, também em Portugal, a introdução de que grande
número de inovações tecnológicas, desde o corte de couro por laser à utilização de algoritmos
para determinar os cortes óptimos numa determinada peça de couro. Mais uma vez, estas activi-
dades de inovação tecnológica não se reflectem em patentes. Desta forma, um país como
Portugal, com uma estrutura industrial em que a inovação tecnológica nem sempre se reflecte
em patentes, estará condenado a apresentar baixos índices de indicadores de inovação tec-
nológica baseados em patentes. 

A intensidade do esforço de I&D que é feito nas empresas é outro indicador que deve ser
analisado com cautela. Partindo da perspectiva linear da inovação, é evidente que quanto maior
esforço em I&D pelas empresas maior a inovação tecnológica. No entanto, mais uma vez, esta
é uma visão redutora. As razões pelas quais as empresas fazem I&D vão muito para além da
introdução de inovação tecnológica, e incluem a formação de pessoas e actividades de acom-
panhamento de novos desenvolvimentos tecnológicos. Há sectores em que, de facto, o esforço
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de I&D se orienta directamente para a inovação tecnológica, e aqui a indústria farmacêutica é,
mais uma vez, um exemplo de um sector em que a perspectiva linear se aplica. Mas há igual-
mente casos em que tal não ocorre. Por exemplo, hoje em dia há uma desaceleração na despe-
sa em I&D nos Estados Unidos no sector dos computadores, à medida que a inovação tec-
nológica neste sector se acelera e aprofunda.

Adicionalmente, os resultados de I&D tendem a ser caracterizados por fortes “spill over
effects”, ou seja, os benefícios de quem faz I&D estendem-se para além da entidade que tem a
despesa. Do ponto de vista das empresas, esta característica leva a um sub-investimento em
I&D, já que não há apropriação total dos benefícios do investimento. Se combinar este resulta-
do com o anterior, a conclusão é que uma política pública orientada para o aumento da despe-
sa privada em I&D deve passar pelo aumento da despesa pública, o que é contra-intuitivo se
pensar no modelo linear. Mas correcto se atender às características da I&D na sua complexa
relação com a economia e com a inovação tecnológica. Aliás, se observar a trajectória dos país-
es que hoje mais investem fundos privados em I&D verifica-se que, historicamente, este surto
foi precedido por elevados e sustentados investimentos públicos.

Ainda outro factor a ter em conta na análise da despesa em I&D, seja ela privada ou públi-
ca, é que a despesa em I&D vai, na sua grande maioria, para pagar o salário a pessoas. Assim,
de forma muito simplificada, a despesa corresponde ao salário médio das pessoas envolvidas em
I&D vezes o número de investigadores e técnicos. Aumentar a despesa pode conseguir-se
aumentando o salário médio, mas isto não significa que aumenta a capacidade produtiva do sis-
tema. Esta só aumentará se o aumento da despesa vier associado a um aumento do número de
pessoas envolvidas em actividades de ciência e tecnologia, o que poderá implicar a necessidade
de estimular a oferta de graus avançados de educação.

Estes comentários servem para ilustrar a complexidade das relações entre I&D e a inovação
tecnológica, demonstrando existir a necessidade de uma abordagem mais profunda aos proces-
sos de ciência e tecnologia, como ilustrado esquematicamente na Figura 5. Não só são estes
processos intrinsecamente complexos, mas o contexto sectorial e nacional, para não falar da tra-
jectória histórica, podem influenciar decisivamente a interpretação que se faz das relações entre
I&D e inovação tecnológica.

Figura 5. Sistematização das relações complexas entre ciência, conhecimento e inovação 
a considerar pelo sistema de observação
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No contexto da motivação apresentada no parágrafo anterior, e com base na interpretação

dos modelos interactivos da inovação, a figura 5 ilustra esquematicamente os vários processos a
considerar pelo sistema de observação proposto neste documento. Pretende-se considerar a car-
acterização de dinâmicas de inovação em empresas e nas suas relações com actividades formal-
izadas de criação de conhecimento (nomeadamente a I&D), assim como com instituições ori-
entadas para a produção e disseminação científica (designadamente, as universidades, os cen-
tros de investigação e os laboratórios do estado), mas também o relacionamento complexo entre
I&D e inovação, fundamentando esse relacionamento.

5.2 Um sistema de observação 

A utilização de indicadores em actividades de conhecimento e inovação surgiu associada à
definição de prioridades e à necessidade de avaliar o desempenho da investigação. De facto, os
indicadores associados ao desempenho e impacto da I&D e tecnologia nas actividades económi-
cas começaram a ser utilizados exaustivamente a partir da segunda metade da década de 80,
tendo por base o desenvolvimento contínuo e acelerado dos sistemas de ciência e tecnologia. A
crescente importância das actividades de I&D e do financiamento associado às mesmas têm
motivado as entidades financiadoras de I&D e as próprias universidades a criarem indicadores
que permitam perceber a relação investimento-retorno desta actividade. 

Como resultado do esforço de construção de um sistema de observação, o tipo de infor-
mação pretendida foi organizada em torno de quatro questões concretas, como definido na
tabela seguinte. Os indicadores a serem usados estão listados no capítulo seguinte, estando anal-
isados no capítulo 7 em termos da tipologia input/processo/output/contexto.

A - Dados B - Dados
estatísticos estatísticos 

Tipologia Questão Fundamental existentes a recolher

1. Caracterização A criação de emprego e o desenvolvimento de I1 a I15; I16 a I19;
· Desempenho empresas dinâmicas estão correlacionados com P1 a P4; P5 e P8;
· Investimento estratégias sustentáveis e continuadas de inovação. 

Neste contexto, qual o desempenho e o nível de 
investimento em inovação?

2. Incentivos Os incentivos que as empresas enfrentam podem I20 a I25; P9 a P14;
estimular ou desencorajar a inovação. Neste contexto, 
que tipo de incentivos face à inovação confrontam 
as empresas?

3. Capacidades Para além dos incentivos, as empresas requerem I26 a I31; P15 e P16;
· Individuais capacidades para inovar. Neste contexto, que tipo de I32 a I34; P17 a P20;
· Colectivas capacidades caracterizam as empresas nacionais? I35 e I40; P21 a P28;
· Organizacionais I41 a I48; P29 a P33;
· TIC´s

4. Contexto Os incentivos e as capacidades das empresas I49 a I63; –––––
· Geral integram-se num contexto mais alargado que 
· Demografia determina desafios e oportunidades de inovação e de 
· Sustentabilidade utilização do conhecimento. Neste contexto, como 
· Reforma caracterizar os factores externos que influenciam 

Económica o processo de inovação?

5. Prospectiva Quais as actividades em que a gestão das empresas ––––– P34-P36
focarão as suas actividades de gestão da inovação?

Tabela 2. Tipologia do sistema de indicadores proposto (indicadores apresentados nas tabelas 3, 4 e 5)
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processo de observação
Este capítulo apresenta a estratégia para o mapeamento do conhecimento e inovação em
Portugal, resultante dos conceitos discutidos anteriormente. Pretende-se implementar um siste-
ma comparável em termos internacionais, mas respeitando especificidades locais de forma a via-
bilizar uma melhor compreensão das dinâmicas de conhecimento e inovação em Portugal. Desta
estratégia resultou um mapeamento de:

Um conjunto de 16 indicadores principais (tabela 3), extraídos de uma bateria de 68 indi-
cadores (tabela 4), com indicação expressa da forma como pode ser utilizados para dar informa-
ção sobre inovação e conhecimento. 

Um conjunto de 36 indicadores complementares (tabela 5), que se verificou serem neces-
sários para complementar a informação disponível, sendo proposta a constituição de um painel
de empresas com representatividade estatística.

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.

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 e repre-
sentativos, 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 identificados. 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.

A estratégia apresentada evita claramente a explicitação de qualquer forma de indicadores
compósitos, como justificado no capítulo 2, devido à sua fragilidade e dificuldade de interpre-
tação. Por outro lado, defende-se uma estratégia baseada em dois níveis de indicadores a com-
pilar, a estender pela construção de uma conjunto complementar de indicadores através da for-
mação de um painel.

6.1 Indicadores principais

A tabela seguinte lista o conjunto de 16 indicadores principais propostos no âmbito deste docu-
mento de forma a representar a dinâmica dos principias aspectos associados ao desempenho e
investimento (i.e., caracterização) das empresas em inovação e conhecimento, assim como aos
incentivos para a inovação e às capacidades para inovar (incluindo capacidades individuais,
colectivas, organizativas e TIC´s). 
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Tabela 3. Bateria de Indicadores Principais a compilar

Indicador Ref. (tab. 4)

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

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

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

% de Empresas Inovadoras nos últimos 3 anos (total de empresas I4
inovadoras / total de empresas)
A – Inovadoras de Processo
B – Inovadoras de Produto
C – Inovadoras de Produto e Processo

Despesa empresarial em I&D I16
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 I17
(Formação Bruta de capital fixo no sector privado subtraído do 
financiamento bancário às empresas para investimento, 
em função do PIB no último ano)

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

Barreiras à Inovação (% de empresas que declaram os factores I21
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 organizações

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

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

Cooperação em Projectos de I&D com outras empresas ou I32
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 I35
Organizacional (Execução de processos de organização e/ou gestão 
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)
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6.2 O sistema de indicadores 

O conjunto de 16 indicadores principais listados na tabela anterior foi extraído de uma con-
junto mais amplo de 68 indicadores, cuja análise é proposta neste documento de forma a mapear
a inovação e conhecimento em Portugal. Esses 68 indicadores estão listados na tabela seguinte. 

Despesa em TIC’s em percentagem do PIB no último ano I41
A – Despesa em Tecnologias de Informação (software e hardware)
B – Despesas em Comunicação

Número de Computadores (PC’s) por 100 Habitantes I42

% de empresas com acesso à Internet no último ano I43

% de Famílias com acesso à internet no domicílio no último ano I44

IP13

IP14

IP15

IP16 C
ap

ac
id

ad
e 

T
IC

’s

Periodicidade
(último ano 

Indicadores Fonte disponível) Disponibilidade

I1 – Vendas de Produtos Inovadores CIS 3-4 anos Nacional
novos para o Mercado no último ano (2000) Regional (NUTS2)
(% de Volume de Vendas de Produtos Sector
Inovadores novos para o Mercado) Dimensão

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

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

I4 – % de Empresas Inovadoras nos CIS 3-4 anos Nacional
últimos 3 anos (total de empresas (2000) Regional (NUTS2)
inovadoras / total de empresas) Sector
I4A – Inovadoras de Processo Dimensão
I4B – Inovadoras de Produto
I4C – Inovadoras de Produto e Processo

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

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

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

I8 - Despesa em alta tecnologia em INE Anual Nacional
percentagem do PIB no último ano
I8A – Importações

D
es

em
p

en
ho

Tabela 4. Compilação de indicadores estatísticos
(nota: os indicadores principais da tabela 3 estão listados a “bold”)

4.1 Caracterização 4.1.1 Desempenho
A criação de emprego e o desenvolvimento de empresas dinâmicas estão correlacionados com 
estratégias sustentáveis e continuadas de inovação. Neste contexto, qual o desempenho 
e o nível de investimento em inovação?
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I8B – Exportações
I8C – Consumo Aparente 
(importações + Produção –Exportações)

I9 - Valor acrescentado bruto anual gerado INE Anual [novo; a construir] 
por novas empresas no último ano 
(com 3 anos ou menos de existência)

I10 - Renovação Empresarial INE [novo; a construir]

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

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

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

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

Index

I15 - Percentagem de Pessoas a OCES Anual [novo; a construir]
frequentarem Pós graduações

Periodicidade
(último ano 

Indicadores Fonte disponível) Disponibilidade

I16 - Despesa empresarial em I&D IPCTN Bianual Nacional
I16A - Despesa empresarial em I&D 
(BERD em percentagem do PIB) no 
último anoI16B – 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 INE Anual [novo; a construir]
investimento das empresas (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 INE, Anual Nacional
fases “semente” e criação (“start-up”), Eurostat
por permilagem do PIB no último ano

I19 - Despesa em Inovação no último ano CIS 3-4 anos Nacional
(% do volume de vendas do valor total de (2000) Regional (NUTS2)
despesa em inovação declarado por uma Sector
empresa, para um ano de referência) Dimensão

In
ve

st
im

en
to

4.1 Caracterização 4.1.2 Investimento
A criação de emprego e o desenvolvimento de empresas dinâmicas estão correlacionados com 
estratégias sustentáveis e continuadas de inovação. Neste contexto, qual o desempenho 
e o nível de investimento em inovação?
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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

Periodicidade
(último ano 

Indicadores Fonte disponível) Disponibilidade

I20 - Localização principal de Mercados CIS 3-4 anos Nacional
Internacionais (% de empresas que declaram como Regional (NUTS2)
mercado principal o mercado internacional no Sector
desenvolvimento de actividades de inovação Dimensão
nos últimos 3 anos)

I21 - Barreiras à Inovação (% de empresas que CIS 3-4 anos Nacional
declaram os factores económicos, os Factores Regional (NUTS2)
Internos, ou Outros Factores com grau de Sector
importância elevado no desenvolvimento de Dimensão
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 Novo (a construir)
(“B Index”) (Ver Canada 

Statistics)

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

I24 – Abertura ao Comércio Internacional no último ano INE anual [novo, a construir]
(X+M)/Y

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

4. 2 Incentivos
Os incentivos que as empresas enfrentam podem estimular ou desencorajar a inovação. Neste contexto, 
que tipos de incentivos face à inovação confrontam as empresas?
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Periodicidade
(último ano 

Indicadores Fonte disponível) Disponibilidade

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

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

I28 – Taxa de Saída Precoce do Ensino Secundário no ME/ Anual Nacional
último ano (Total de indivíduos, no momento censitário, Eurostat
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 ME/ Anual Nacional
secundário no agrupamento Científico-Naturais por cada Eurostat
100 alunos matriculados no ensino secundário 
no último ano

I30 - Investigadores por 1000 habitantes no último ano IPCTN Anual Nacional

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

4.3 Capacidade 4.3.1 Individual
Para além dos incentivos, as empresas requerem capacidades para inovar. Neste contexto, que tipo de 
capacidades caracterizam as empresas nacionais?

Periodicidade
(último ano 

Indicadores Fonte disponível) Disponibilidade

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

I34 - Cooperação institucional em actividades de inovação CIS 3-4 anos PME´s
nos últimos 3 anos (% de empresas que declaram ter 
efectuado acordos de cooperação para actividades de 
inovação com outras empresas ou instituições 
no período de referência)

4.3 Capacidade 4.3.2 Colectiva
Para além dos incentivos, as empresas requerem capacidades para inovar. Neste contexto, que tipo de 
capacidades caracterizam as empresas nacionais?
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Periodicidade
(último ano 

Indicadores Fonte disponível) Disponibilidade

I35 – Percentagem de empresas envolvidas em INOFOR n.d. Nacional
processos de Inovação Organizacional (Execução (Rede 
de processos de organização e/ou gestão da RIO)
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 INE [novo; a construir]
e Vendas sobre Total de Pessoal da Produção

I37 - Mudanças Estratégicas e organizacionais CIS 3-4 anos Nacional
importantes: Marketing (% de empresas que declaram Regional (NUTS2)
ter efectuado mudanças significativas nas estratégias Sector
ou conceitos de Marketing das empresas Dimensão

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

Founda-
tion for 
Working 
Condi-
tions

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

Founda-
tion for 
Working 
Condi-
tions

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

Founda-
tion for 
Working 
Condi-
tions

4.3 Capacidade 4.3.3 Organizacional
Para além dos incentivos, as empresas requerem capacidades para inovar. Neste contexto, que tipo de 
capacidades caracterizam as empresas nacionais?
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Periodicidade
(último ano 

Indicadores Fonte disponível) Disponibilidade

I41 - Despesa em TIC’s em percentagem do PIB UMIC/ anual Nacional
no último ano INE/ Regional (NUTS2)
I41A – Despesa em Tecnologias de Informação Eurostat Sector
I41B – Despesas em Tecnologias de Comunicação Dimensão

I42 -  Número de Computadores (PC’s) UMIC/ anual Nacional
por 100 Habitantes GEE/ Regional (NUTS2)

Eurostat

I43 - % de empresas com acesso à Internet UMIC/ anual Nacional
no último ano GEE/ Regional (NUTS2)

Eurostat

I44 - % de Famílias com acesso à internet UMIC/ anual Nacional
no domicílio no último ano GEE/ Regional (NUTS2)

Eurostat

I45 - % de empresas com acesso de banda larga UMIC/ anual Nacional
no último ano eEurope Regional (NUTS2)

2005/
Eurostat

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

2005/
Eurostat

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

2005/
Eurostat

I48 - Percentagem de empresas que receberam ordens UMIC/ anual Nacional
de compra de produtos/serviços via Internet, desde que eEurope Regional (NUTS2)
estas sejam maiores que 1% do total de Vendas 2005/
no último ano Eurostat

4.3 Capacidade 4.3.4 TIC’s (compilação de dados estatísticos existentes)
Para além dos incentivos, as empresas requerem capacidades para inovar. Neste contexto, que tipo de 
capacidades caracterizam as empresas nacionais?



Mapear Conhecimento e Inovação em Portugal   53

Os indicadores: definição e processo de observação

6|2
Periodicidade
(último ano 

Indicadores Fonte disponível) Disponibilidade

I49 – Produto Interno Bruto per capita em GEE/ Anual Nacional
PPP relativamente à média Europeia INE Regional (NUTS2)
no último ano Sector

I50 – Taxa de Variação Anual do Emprego GEE/ Anual Nacional 
no último ano INE Regional (NUTS2)

Sector

I51 – Taxa de Risco de Pobreza Eurostat Anual Nacional
Regional (NUTS2)

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

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

I54 – Despesa em Pensões em função INE Anual Nacional
do PIB (Envelhecimento da População) Regional (NUTS2)
no último ano

I55 – Entrada de imigrantes qualificados GEE/ Anual Nacional
em percentagem da população activa INE Regional (NUTS2)
(25-64 anos) no último ano

I56 – Entrada Directa de Materiais sobre INE Anual Nacional
o PIB no último ano (Ton/1000€) Eurostat (2000)
(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 DGE/ Anual Nacional
Consumo Energia Primária (CEP) Eurostat (2001) Regional (NUTS2)
no último ano

I58 - Intensidade energética – Consumo de DGE Anual Nacional
Energia Final sobre o PIB (CEF/PIB) (2000) Regional (NUTS2)
no último ano

I59 – Nível dos preços das telecomunicações GEE/ Anual Nacional 
- Chamadas Internacionais para os EUA INE Regional (NUTS2)
- taxas (em euros/10 minutos)

I60 - Preço de electricidade para as GEE/ Anual Nacional 
empresas no último ano (Consumidores INE Regional (NUTS2)
Industriais - taxas em euros por kWh)

I61 – Quota de mercado do operador GEE/ Anual Nacional
histórico na rede fixa INE Regional (NUTS2)

I62 – Quota de Mercado da maior empresa GEE/ Anual Nacional
produtora de electricidade INE Regional (NUTS2)

I63 – Valor dos mercados públicos abertos por GEE/ Anual Nacional
concurso em função do PIB no último ano INE Anual Nacional

G
er

al

4.4 Contexto
Os incentivos e as capacidades das empresas integram-se num contexto mais alargado que determina 
desafios e oportunidades de inovação e de utilização do conhecimento. Neste contexto, como 
caracterizar os factores externos que influenciam o processo de inovação?

D
em

o
g

ra
fia

S
us

te
nt

ab
ili

d
ad

e
R

ef
o

rm
a 

E
co

nó
m

ic
a



Os indicadores: definição e processo de observação

54 Mapear Conhecimento e Inovação em Portugal

6|3
6.3 O sistema de indicadores complementar a obter

por painel de empresas

A recolha de informação adicional deverá ser feita com base num painel de empresas a inquirir
regularmente através de um inquérito simples. O inquérito proposto procurará recolher infor-
mação sobre os 36 indicadores identificados seguidamente de forma a aferir dinâmicas de ino-
vação 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 estabelecido um painel de empresas com a seguinte metodologia:
· Painel com rotação parcial (de cerca de 10%), de forma a minimizar efeitos de “mortali-
dade” da amostra e de eventual perda de representatividade pelo facto de uma dada empre-
sa ser inquirida;

· A ser inquirido todos os seis meses de forma a obter informação sobre os indicadores iden-
tificados;

· O Painel deve conter empresas que permitam uma avaliação de base regional (NUTS2) e
sectorial (pelo menos alguns sectores chave);

· Outros detalhes metodológicos sobre o questionário a efectuar e o painel a constituir deve-
rão ser discutidos subsequentemente ou encomendados a uma empresa de sondagens.

Periodicidade
(último ano 

Indicadores Fonte disponível) Obs.

P1 - Percentagem aproximada de exportação Painel 6 meses Adaptado do CIS 3
de produtos de base tecnológica em função 
do Volume de Vendas no último ano

P2 – Dinâmica de Inovação Empresarial no Painel 6 meses Adaptado da
último ano (Introdução de um novo produto metodologia DISKO,
no mercado e/ou de uma mudança desenvolvida na
organizacional significativa; “empresa Universidade de
dinâmica” com resposta positiva às duas Aalborg, DK
questões, “empresa estática” com resposta 
negativa às duas questões)

P3 - Percentagem aproximada que produtos Painel 6 meses Adaptado do
ou serviços novos, ou renovados, nos últimos “Innobarometer  
seis meses representam do volume de 2002”
negócios (% do volume de negócios gerada 
por inovação) 

P4 – Auto-avaliação do desempenho da Painel 6 meses Adaptado do 
empresa, em termos de inovação, relativa- “Innobarometer
mente aos seus principais concorrentes. 2002”
Índice médio de 0 a 100

P5 – Percentagem aproximada da Despesa Painel 6 meses Adaptado do CIS 3
em I&D em função do Volume de Vendas 
no último ano
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Tabela 5. Dados a Recolher por observação de painel de empresas

5.1 Caracterização
A criação de emprego e o desenvolvimento de empresas dinâmicas estão correlacionados com 
estratégias sustentáveis e continuadas de inovação. Neste contexto, qual o desempenho 
e o nível de investimento em inovação?
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P6 - Percentagem aproximada do investi- Painel 6 meses Adaptado do
mento que no último ano foi dedicado à “Innobarometer
inovação em produtos, processos ou 2002”
na organização 

P7 – Despesa aproximada em Inovação Painel 6 meses Adaptado do CIS 3 
Extramuros com instituições do Sistema 
de Ciência e Tecnologia em função do 
Volume de Vendas no último ano

P8 – identificação do tipo de inovação Painel 6 meses Adaptado do 
(novos produtos, novos processos, “Innobarometer 
ou mudança organizacional) em que os 2002”
esforços da empresas foram concentrados 
(focus do investimento em inovação)

Periodicidade
(último ano 

Indicadores Fonte disponível) Obs.

P9 - Barreiras à Inovação: Painel 6 meses Adaptado do
riscos económicos excessivos, custos demasiado CIS 3
elevados, Estrutura organizacional pouco flexível, falta 
de pessoal qualificado, falta de informação sobre tecno-
logia, falta de informação sobre mercados, regulamenta-
ção 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 desenvolvi-
mento de actividades de inovação)

P10 – Com referência aos últimos 6 meses quais Painel 6 meses Adaptado do
dos seguintes factores foram relevantes para estimular CIS 3
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: Painel 6 meses Adaptado do
Local, Nacional ou Internacional. CIS 3

P12 - % de empresas que declaram a protecção do Painel 6 meses
emprego como relevante nas actividades de inovação 
no último ano

P13 - % de empresa que declaram o nível de regulação Painel 6 meses
do mercado como relevante nas actividades de inovação 
no último ano

P14 – Capital de risco angariado em função do Volume Painel 6 meses
de Vendas no último ano

5.2 Incentivos
Os incentivos que as empresas enfrentam podem estimular ou desencorajar a inovação. Neste contexto, 
que tipo de incentivos face à inovação confrontam as empresas?



Os indicadores: definição e processo de observação

56 Mapear Conhecimento e Inovação em Portugal

6|3
Periodicidade
(último ano 

Indicadores Fonte disponível) Obs.

P15 – % de Graduados em Ciência e Engenharia em Painel Anual Adaptado do
função do total de empregados no último ano CIS 3

P16 - Numero médio de dias de trabalho dedicados a Painel 6 meses Adaptado do
actividades de formação por empregados da empresa “Innobarometer
ao longo do último ano 2002”

5.3 Capacidade  5.3.1 Individual 
Para além dos incentivos, as empresas requerem capacidades para inovar. Neste contexto, que tipo de 
capacidades caracterizam as empresas nacionais?

Periodicidade
(último ano 

Indicadores Fonte disponível) Obs.

P17 - Cooperação institucional em actividades de Painel 6 meses Adaptado do
inovação no último ano (% de empresas que declaram CIS 3
ter efectuado acordos de cooperação para actividades 
de inovação com outras empresas ou instituições 
no período de referência)

P18 - Cooperação institucional em actividades de Painel 6 meses Adaptado do
inovação: cooperação com Universidades ou outras CIS 3
instituições de ensino superior, Laboratórios do Estado, 
institutos de I&D governamentais ou instituições priva-
das 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 inova- Painel 6 meses Adaptado do
ção: cooperação com empresas ou instituições no âm- CIS 3
bito do programa quadro da comissão Europeia no últi-
mo 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 Painel 6 meses
Cooperação com instituições científicas internacionais 
tais como ESA e o CERN no último ano

5.3 Capacidade  5.3.2 Colectiva 
Para além dos incentivos, as empresas requerem capacidades para inovar. Neste contexto, que tipo de 
capacidades caracterizam as empresas nacionais?
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Periodicidade
(último ano 

Indicadores Fonte disponível) Obs.

P21 – Qual a percentagem de trabalhadores que desen- Painel 6 meses Adaptado dos
volveu uma fracção significativa do seu trabalho em Inquéritos do
equipas no último ano DETFP/ Eurostat /

European 
Foundation for 
Working 
Conditions

P22 – Qual a percentagem dos trabalhadores da sua em- Painel 6 meses Adaptado dos
presa que muda frequentemente de tarefas no último ano Inquéritos do

DETFP/ Eurostat /
European 
Foundation for 
Working 
Conditions

P23 – Qual a percentagem de trabalhadores cujas Painel 6 meses Adaptado dos
funções requerem a aprendizagem de novos Inquéritos do
conhecimentos no último ano DETFP/ Eurostat /

European 
Foundation for 
Working 
Conditions

P24 - Qual a percentagem de trabalhadores cujas Painel 6 meses Adaptado dos
funções passam por desempenhar tarefas monótonas/ Inquéritos do
repetitivas no último ano DETFP/

Eurostat /
European 
Foundation for 
Working 
Conditions

P25 - Qual a percentagem de trabalhadores cujas Painel 6 meses Adaptado dos
funções dependem do desempenho de uma máquina Inquéritos do
ou de um movimento de um produto no último ano DETFP/ Eurostat /

European 
Foundation for 
Working 
Conditions

P26 – Qual a percentagem dos trabalhadores da sua Painel 6 meses Adaptado dos
empresa cujo ritmo de trabalho depende do controlo Inquéritos do
directo de um chefe no último ano DETFP/ Eurostat /

European 
Foundation for 
Working 
Conditions

P27 - Mudanças Estratégicas e organizacionais importan- Painel 6 meses Adaptado do
tes: Organização no último ano (% de empresas que de- CIS 3
claram ter implementado estruturas organizacionais novas 
ou significativamente alteradas)

P28 - Mudanças Estratégicas e organizacionais importan- Painel 6 meses Adaptado do
tes: Marketing no último ano (% de empresas que decla- CIS 3
ram ter efectuado mudanças significativas nas estratégias 
ou conceitos de Marketing das empresas)

5.3 Capacidade  5.3.3 Organizacional 
Para além dos incentivos, as empresas requerem capacidades para inovar. Neste contexto, que tipo de 
capacidades caracterizam as empresas nacionais?
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Periodicidade
(último ano 

Indicadores Fonte disponível) Obs.

P29 - Despesa em TIC’s em percentagem do Volume de Painel anual Adaptado dos
Vendas no último ano Inquéritos IUTIC, 

UMIC

P30 - Percentagem de empresas com acesso em banda Painel anual Adaptado dos
larga no último ano Inquéritos IUTIC, 

UMIC

P31 - Percentagem de empresas que compraram Painel anual Adaptado dos
produtos/serviços via Internet, desde que estas sejam Inquéritos IUTIC,
maiores que 1% do total de compras no último ano UMIC

P32 - Percentagem de empresas que receberam ordens Painel anual Adaptado dos
de compra de produtos/serviços via Internet, desde que Inquéritos IUTIC,
estas sejam maiores que 1% do total de Vendas UMIC
no último ano

P33 – Percentagem de empresas que usam comércio Painel anual Adaptado dos
electrónico no último ano Inquéritos IUTIC, 

UMIC

5.3 Capacidade  5.3.4 TIC’s 
Para além dos incentivos, as empresas requerem capacidades para inovar. Neste contexto, que tipo de 
capacidades caracterizam as empresas nacionais?

Periodicidade
(último ano 

Indicadores Fonte disponível) Obs.

P34 – Identificação da actividade em que a gestão da em- Painel anual Adaptado do
presa focará as suas actividades de gestão da inovação: “Innobarometer
1. Relações com clientes e fornecedores 2002”
2. Novos produtos e serviços
3. Introdução de novas tecnologias de processo
4. Processamento de dados e informação
5. Métodos de logística e expedição/distribuição
6. Processos de decisão

P35 – Identificação do interesse na cooperação com ou- Painel anual Adaptado do
tras empresas para lançar novos produtos ou serviços no “Innobarometer
mercado, ou introduzir novos processos, durante 2002”
o próximo ano:
Índice médio: o a 100

P36 – Identificação das tendências do mercado que são Painel anual Adaptado do
esperadas representar os principias incentivos para a “Innobarometer
empresa inovar no próximo ano: 2002”
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

5.4 Prospectiva
Quais as perspectivas caracterizam as empresas nacionais quanto à percepção da sua capacidade 
de inovação no futuro próximo?


