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Análise preliminar

Neste capítulo apresentam-se alguns testes preliminares de validação do sistema de indicadores,
incluindo comparações internacionais. A comparabilidade com outros sistemas de indicadores
é apresentada no Anexo 1 a este documento.

7.1 Tipologia de indicadores

No contexto do sistema proposto neste documento, pretende-se caracterizar a produção e
difusão de conhecimento e a inovação em Portugal, naturalmente para além da produção cien-
tífica, tendo sido usado um sistema estruturado de indicadores interligados de forma lógica de
forma a garantir a coerência do próprio sistema, como descrito esquematicamente na Figura 6.
Desmond Nutall (1992, 1994) argumenta que o modelo utilizado deve ser sempre explicitado
para permitir obter o contexto necessário para a interpretação dos indicadores. No entanto, a
construção de um modelo não garante uma descrição completa do sistema em causa, devido a
constrangimentos epistemológicos, sociais e económicos. O modelo em causa tem portanto lim-
itações que devem ser devidamente identificadas. 

Tomando como referência a Figura 6, os indicadores de input (ou de entrada) dão infor-
mação sobre os recursos utilizados, nomeadamente através da quantidade de determinado tipo
de recurso que é inserido no sistema. No caso do sistema de inovação, os indicadores de entra-
da deverão incluir recursos humanos e financeiros mas também o resultado do esforço de pro-
dução de conhecimento. O conceito de factor de produção está associado a este género de indi-
cadores, cujo desempenho e gestão são avaliadas pela percepção social e dos stakeholders, em
relação à quantidade e qualidade dos indicadores de output (ou de saída) e de impacto O proces-
so está associado à estrutura organizacional que influencia e regula as formas de produção e di-
fusão de conhecimento e de inovação (i.e.: projectos). Os indicadores de output (ou de saída)
referem-se aos resultados produzidos, estando associados ao conceito de desempenho do siste-

Figura 6. Tipologia de indicadores
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ma de inovação. A relação destes indicadores com os recursos utilizados permite estabelecer
uma indicação sobre a eficiência do sistema, no que concerne à utilização de recursos. Os resul-
tados podem ter um impacto directo na sociedade ou indirecto, através do suporte a vários out-
ros sistemas. A utilização dos recursos é medida pelos indicadores de impacto, a que está asso-
ciado um conceito de utilidade próximo do sentido económico do termo, porque só a necessida-
de da utilização dos resultados preconizada pela procura justifica a sua oferta. A relação da utili-
dade com os recursos permite indiciar a eficácia do sistema. A percepção sobre os benefícios so-
ciais dá uma medida da utilidade social do funcionamento do sistema, que se expressa através
da prioridade que a sociedade atribui à sua existência, o que se reflecte numa opinião sobre a
dotação de recursos que se devem disponibilizar ao sistema. 

Neste contexto, as tabelas seguintes validam o facto do sistema proposto ser abrangente de
uma forma que caracteriza variáveis de entrada (também designadas de input, referentes aos
recursos inseridos no sistema), variáveis de processo (que dizem respeito à forma de como esses
recursos são transformados), variáveis de saída (também designadas de output, que se referem
a resultados de inovação) e, finalmente, variáveis de impacto.

Tabela 6 - A: Tipo de indicadores a compilar a partir de informação estatística existente
(indicadores como na tabela 4)

Tipologia Input Processo Output Impacto

1- Caracterização I6, I8, I16, I17, I18, I10, I15 I1, I3, I4, I7, I9, I12, I2, I5, I11
I19 I13, I14

2- Incentivos I22, I25 I21, I23 I20, I24

3- Capacidade I26, I28, I29, I30, I36, I31, I32, I33, I34, I35, I27 
I41, I42, I44, I45 I37, I38, I39, I40, I43, 

I46, I47, I48

4- Contexto I55, I56, I57 I52, I53, I58, I59, I49, I50, I51, I54
I60, I61, I62, I63

Tabela 6 – B: Tipo de indicadores a compilar com base no Painel de empresas
(indicadores como na tabela 5)

Tipologia Input Processo Output Impacto

1- Caracterização P5, P6, P7 P2, P8 P1, P3, P4

2- Incentivos P14 P9, P10, P11, P12, 
P13

3- Capacidade P29 P16, P17, P18, P19, P15
P20, P21, P22, P23, 
P24, P25, P26, P27, 
P28, P30, P31, P32, 
P33 

4- Prospectiva P34, P35, P36
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7.2 Análise de Indicadores

Uma amostra significativa dos vários indicadores identificados neste documento são analisados
neste capitulo de uma forma que permite caracterizar a dinâmica dos principias aspectos asso-
ciados ao desempenho e investimento (i.e., caracterização) das empresas em inovação e con-
hecimento, assim como aos incentivos para a inovação e às capacidades para inovar (incluindo
capacidades individuais, colectivas, organizativas e TIC´s). Todos os indicadores compilados
incluem valores absolutos e dinâmicos, que medem respectivamente o valor para o período
referido (ex: semestral; anual; para um período de 3 anos; etc.) e a tendência de variação.
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I1 Vendas de Produtos
Novos para o Mercado

O que representa este indicador?
Através deste indicador obtém-se a
percentagem de volume de vendas dev-
ida a produtos novos para o mercado,
para um conjunto seleccionado de sec-
tores (indústria e serviços) e dimensão
(> 9 empregados) para o último ano
disponível.

Qual o valor característico deste 
indicador para Portugal?
Portugal apresenta o valor de 18% do
volume de vendas originado pela intro-
dução de novos produtos no mercado
no ano 2000.

Qual a tendência de evolução deste 
indicador para Portugal?
(não existem dados disponíveis para
comparação com o período anterior).

Fonte: Eurostat, NewCronos Database (Dados ainda não
disponíveis para outros países)
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I2 Produtividade do
Trabalho medida em
termos do Valor
Acrescentado Bruto
por Hora

O que representa este indicador?
Através deste indicador obtém-se a pro-
dutividade no trabalho medida em ter-
mos do valor acrescentado bruto por
hora. O valor apresentado é no entanto
em função da média Europeia (UE15=
100) para os últimos anos disponíveis e
a previsão para 2003.

Qual o valor característico deste in-
dicador para Portugal?
O valor provisório para Portugal em
2003 é de 58,8% da média europeia.

Qual a tendência de evolução deste
indicador para Portugal?
Em relação ao ano de 2002, prevê-se
um decréscimo de 1,5% em relação à
média Europeia.

Fonte: GEE, com base no EUROSTAT (“Structural
Indicators”         - Março de 2004)

Figura 1 – Produtividade no trabalho



Figura 2 – Novos Doutorados emC & T por permilagem
da população entre os 25 e 34 anos, 2001 

(ou ultimo ano disponível)
Nota: EU-25: 2000-2001; Eu-15, FR, IT, FI, UK, US: 2000; 

População para US, JP: 2002;

Figura 3 – Taxa de Crescimento media Anual 1998-2001
(ou ano disponível mais próximo)

Nota: ou ano disponível mais próximo: EU-15. FR, IT, FI, UK: 1998-2000; 
HU: 1999-2001; BE: 2000-2001
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I3 Número de novos
doutoramentos em Ciência
e Tecnologia

O que representa este indicador?
Através deste indicador obtém-se o nú-
mero de novos doutoramentos em Ciên-
cia e Tecnologia em permilagem da pop-
ulação entre os 25 e 34 anos para o últi-
mo ano disponível.

Qual o valor característico deste in-
dicador para Portugal?
Portugal apresenta o valor de 0,30 por
permilagem da população entre os 25 e 34
anos, abaixo da média Europeia de 0,49.

Qual a tendência de evolução deste
indicador para Portugal?
No período de 1998-2001 Portugal ob-
teve uma das taxas mais elevadas de
crescimento médio anual, de 7,7%, supe-
rior à média Europeia (UE-15) de 2,4%.

Fonte: Eurostat, Key Figures 2003-2004
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I4 Empresas Inovadoras
nos últimos 3 anos

O que representa este indicador?
Este indicador representa a proporção
do total de empresas para um conjunto
seleccionado de sectores (indústria e
serviços) e dimensão (> 9 empregados)
que introduziram com sucesso uma ino-
vação de produto e/ou processo num
período de 3 anos anteriores ao ano de
referência. O instrumento estatístico de
recolha deste indicador é o Inquérito
Comunitário à Inovação que se tem rea-
lizado em períodos de 3-4 anos.

Qual o valor característico deste in-
dicador para Portugal?
O valor obtido por Portugal no período
1998-2000 foi de 44% a nível nacional
para um conjunto de sectores seleccio-
nado da indústria e serviços (excluindo
o sector de construção). Este valor situa-
se ligeiramente acima da média Europeia
de 41%. Quando em confronto a inova-
ção nos sectores de Indústria de Trans-
formação e de Serviços, Portugal obtém
valores bastante elevados para este últi-
mo, apresentando valores praticamente
equivalentes para ambos, respectiva-
mente 42% e 48%, em contraste com a
maioria dos restantes países Europeus.

Qual a tendência de evolução deste
indicador para Portugal?
A variação observada entre os períodos
de referência 1995-1997 e 1998-2000 foi
elevada. Portugal apresentou uma das
mais altas taxas de crescimento da UE
(65%), o que se verificou quer nos servi-
ços, quer na indústria, para todas as di-
mensões de empresas, embora muito sig-
nificativamente nas de média dimensão.

Fonte: Eurostat, Key Figures 2003-2004, OECD, Science,
Technology and Industry Scoreboard 2003

Figura 4 - Empresas Inovadoras por Sector 
e Trajectórias CIS no Contexto Europeu

Nota: Os resultados do CIS 3 não são directamente comparáveis aos do CIS
2 devido ao alargamento da amostragem CIS. Empresas entre 10 e 19

empregados na Indústria e subsectores seleccionados nos Serviços (NACE
63, 73, 74.3 e toda a 64 em complemento à 64.2) foram incluídas no exercí-

cio. A Grécia e Espanha só têm resultados para o CIS 3.

Figura 5 – Empresas Inovadoras por Dimensão

Figura 6 – Inovação de Produto e Processo

Figura 7 – Produtos inovadores no contexto do mercado
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I7 Balança tecnológica 
de Pagamentos em 
percentagem do PIB

O que representa este indicador?
A Balança Tecnológica de Pagamentos
mede a transferência internacional de
tecnologias: licenças, patentes, saber fa-
zer (“know-how”), investigação e assis-
tência técnica. Estes pagamentos são
para tecnologias comercializadas e são
distintas de despesas em I&D.

Qual o valor característico deste in-
dicador para Portugal?
No ano de 2002 o valor para os recebi-
mentos da balança de tecnológica de
pagamentos foi 0,31, o que representa
um valor abaixo da maioria dos países
europeus. O Saldo da Balança tecnológ-
ica de pagamentos em 2001 era negati-
vo em  aproximadamente 0,35% do PIB

Qual a tendência de evolução deste
indicador para Portugal?
No período de 1997 a 2002 existiu um
crescimento médio anual de 7,1% para
os recebimentos, próximo da média eu-
ropeia.

Fonte: Eurostat, Key Figures 2003-2004, OECD, Science,
Technology and Industry Scoreboard 2003

Figura 8 - Balança Tecnológica de Pagamentos 
Recebimentos como percentagem do PIB, 2002 (1) 

Taxa de crescimento anual 1997-2001 (2)
Nota: (1) ou último ano disponível: ES, FI: 1998; DK, HU: 1999; 

NO, SI: 2000; DE; NL, AT, PT, CZ, SK: 2002 
(2) ou ano disponível mais próximo: HU: 1997-1999; 

No, SI: 1997-2000; DE, AT, PT: 1997-2002.

Figura 9 – Balança Tecnológica de Pagamentos, 2001 
ou último ano disponível

Figura 10 – Evolução da Balança de Pagamentos 
em percentagem do PIB 1990-2000
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I10 Renovação Empresarial

O que representa este indicador?
Este indicador mede o grau genérico de
“destruição” numa dada economia ou
sector. Para tal, mede-se a “turbulência”,
i.e. a soma de entradas e saídas de em-
presas na economia em percentagem do
total de empresas existentes num dado
ano. Este indicador no entanto, não for-
nece informação sobre o nível da “ca-
pacidade de empreender” como um to-
do. Assim, o nível de “turbulência” é
ponderado pelo número de empresas
per capita, de forma a obter-se a reno-
vação empresarial: uma medida do grau
da “dinâmica de empreendedorismo”.

Qual o valor característico deste in-
dicador para Portugal?
O último valor disponível para Portugal
deste indicador coloca Portugal no topo
dos países europeus quanto á “dinâmica
de empreendedorismo” (ver gráfico).

Qual a tendência de evolução deste
indicador para Portugal?
(não disponível).

Fonte: The Boston Consulting Group, “Setting the
Phoenix Free - A Report on Entrepreneurial
Restarters” 2002

Figura 11 – Turbulência na Economia
(1) Entradas e Saídas em percentagem do total 

de empresas, 1995
Fonte: EIM, Australian Productivity Commission 2000

Figura 12 – Empresas por população

Figura 13 – Renovação Empresarial por população
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I11 Emprego em Serviços
baseados em
Conhecimento Científico

O que representa este indicador?
O emprego em serviços baseados no
conhecimento científico como percen-
tagem do total do emprego, segundo a
definição actualmente usada pela
OCDE e EUROSTAT.

Qual o valor característico deste in-
dicador para Portugal?
Portugal apresenta o valor mais baixo
da UE para o ano de 2001, 23,53% cer-
ca de dois terços da média Europeia de
37,27%.

Qual a tendência de evolução deste
indicador para Portugal?
No período de 1996-2001 Portugal ob-
teve uma taxa de crescimento média
anual de 4,24%,superior à média Euro-
peia de 3,23%.

Fonte: Eurostat, Key Figures 2003-2004

Figura 14 - Emprego em serviços baseados no conheci-
mento como percentagem do total do emprego, 2001; 

Taxa de Crescimento Médio anual 1996-2001)
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I12 Patentes requeridas ao
European Patent Office

O que representa este indicador?
O número de pedidos de patentes ao
EPO por milhão de habitantes, como
considerado pelo EUROSTAT.

Qual o valor característico deste in-
dicador para Portugal?
Portugal apresenta o valor de 2,9 paten-
tes por milhão de habitantes, um dos
mais baixos valores da UE, cuja média
é 107,7 patentes por milhão de habi-
tantes.

Qual a tendência de evolução deste
indicador para Portugal?
No período de 1995-2000 Portugal ob-
teve uma das mais altas taxas de cresci-
mento média anual de 14,7%, superior
à média Europeia de 10.4%.

Fonte: Eurostat, Key Figures 2003-2004,

Figura 15 – Pedidos de Patentes ao EPO, 2000

Figura 16 – Taxa de Crescimento media Anual 1995-2000



Figura 17 – Pedidos de Patentes ao USPTO, 2002

Figura 18 – Taxa de Crescimento media Anual 1995-2002
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I13 Patentes requeridas ao
United States Patent and
Trademark Office

O que representa este indicador?
O número de pedidos de patentes ao
USPTO por milhão de habitantes, co-
mo usualmente referenciado a nível in-
ternacional (incluindo o EUROSTAT).

Qual o valor característico deste in-
dicador para Portugal?
Portugal apresenta o valor de 1,3 paten-
tes por milhão de habitantes, um dos
mais baixos valores da UE, cuja média é
59,9 patentes por milhão de habitantes.

Qual a tendência de evolução deste
indicador para Portugal?
No período de 1995-2002 Portugal ob-
teve a mais alta taxa de crescimento
média anual de 28,1%, superior à mé-
dia Europeia de 7,6%.

Fonte: Eurostat, Key Figures 2003-2004



I17 Fracção não bancária
no total do Investimento
das empresas

O que representa este indicador?
Este indicador representa a formação
bruta de capital fixo no sector privado
excluindo o financiamento bancário às
empresas para investimento. Deste mo-
do, inclui o auto financiamento das em-
presas, subsídios públicos, capital de ris-
co e outros subsídios, excluindo emprés-
timos bancários para investimento. Re-
presenta assim a fracção não bancária no
total de investimento pelas empresas.
O indicador terá de ser construído com
base em informação do INE e do Banco
de Portugal.

Qual o valor característico deste in-
dicador para Portugal?
A formação bruta de capital fixo para
Portugal em 2000 foi de 28,2% do PIB.
A este valor terá de ser subtraído o fi-
nanciamento bancário às empresas pa-
ra investimento.

Qual a tendência de evolução deste
indicador para Portugal?
(a completar)

Fonte: INE, BP, OECD (National Accounts, Economic
Outlook, MSTI and Education databases); International Data
Corporation, June 2003.

Figura 22 – Formação bruta de Capital Fixo em percenta-
gem do PIB em 2000 ou ultimo ano disponível 
(à direita, taxas de crescimento média anual 

no período 1992-2000)
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Figura 23 - Capital de Risco nas fases semente e criação
(“startup”) por 1000 PIB (2002)

Figura 24 - Crescimento Médio anual do investimento 
em capital de risco na fase semente e de criação 

(período 1995-2000 e 2000-2002, respectivamente)

I18 Investimento em capital
de risco nas fases semente
e de criação (“startup”)

O que representa este indicador?
O investimento em capital de risco nas
fases semente e de criação é pequeno
quando comparado com o PIB, mas é
uma fonte fundamental de financiamen-
to para novas empresas de base tecnoló-
gica. Tem um papel relevante na promo-
ção de inovações radicais usualmente
desenvolvidas por estas empresas.

Qual o valor característico deste in-
dicador para Portugal?
No ano de 2002 este valor foi de 0,079
por 1000 PIB, enquanto a média Eu-
ropeia era de 0,275 por 1000 PIB.

Qual a tendência de evolução deste
indicador para Portugal?
No período de 1995 a 2000 existiu um
crescimento médio anual de 44,4%,
abaixo da média anual Europeia no
período (UE-15 77,1%; UE-25-91,4%).
No período de 2000 a 2002, verificou-
se um crescimento negativo da média
anual, como em quase todos os países,
de -44,8%, mas ligeiramente acima da
média europeia.

Fonte: Eurostat, Key Figures 2003-2004
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I19 Despesa em Inovação
nos últimos 3 anos

O que representa este indicador?
Este indicador representa intensidade da
inovação, i.e. a despesa em actividades de
inovação (em I&D; em aquisição de ma-
quinaria e equipamento; em aquisição de
outros conhecimentos externos, forma-
ção, marketing, design e outras prepara-
ções para a produção o distribuição de
inovações) em função do volume de ven-
das para um conjunto seleccionado de
sectores (indústria e serviços) e dimensão
(> 9 empregados). O instrumento estatís-
tico de recolha deste indicador é o Inqué-
rito Comunitário à Inovação que se tem
realizado em períodos de 3-4 anos.

Qual o valor característico deste indicador
para Portugal?
O valor obtido por Portugal no ano 2000 foi de
2,6% a nível nacional para um conjunto de sec-
tores seleccionado de indústria e serviços (excluin-
do o sector de construção). Se considerarmos uni-
camente a parte da despesa em aquisição de ma-
quinaria e equipamento, este valor foi de 1,1% do
volume de vendas. A despesa em aquisição de ou-
tros conhecimentos externos, formação, marke-
ting, design e outras preparações para a produção
e distribuição de inovações correspondeu a 0,7%
do volume de vendas, restando 0,8% do volume de
vendas para despesa em I&D interna e/ou externa.

Qual a tendência de evolução deste indica-
dor para Portugal?
A variação observada entre os períodos de refe-
rência 1995-1997 e 1998-2000 em termos de va-
lor total foi elevada. Portugal apresentou uma
das mais altas taxas de crescimento da UE quase
duplicando o valor inicial. No entanto, é de refe-
rir que a composição da despesa varia significa-
tivamente com a dimensão da empresa e com es-
pecificidades sectoriais (ver figuras de composi-
ção da despesa em Inovação).

Fonte: Eurostat, Community Innovation Survey, STEP Group

Figura 19 - Empresas Inovadoras vs. Despesa 
em Inovação e Trajectórias CIS no Contexto 

Europeu para a Indústria transformadora
Nota: Os resultados do CIS 3 não são directamente comparáveis aos do CIS 2
devido ao alargamento da amostragem CIS. Empresas entre 10 e 19 emprega-
dos na Indústria e subsectores seleccionados nos Serviços (NACE 63, 73, 74.3

e toda a 64 em complemento à 64.2) foram incluídas no exercício.

Figura 21 - Composição da despesa em Inovação 
por sectores na UE (CIS 1)

Fonte: Evangelista R.,et al, 1997, “Innovation expenditures in 
European industry”, STEP Report 05-1997

Figura 20 – Composição da despesa em Inovação em
função da Dimensão da empresa na UE (CIS 1)

Fonte: Evangelista R.,et al, 1997, “Innovation expenditures in 
European industry”, STEP Report 05-1997
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I20 Localização Principal
de Mercados

O que representa este indicador?
A percentagem de empresas que declar-
am como mercado principal o mercado
internacional no desenvolvimento de
actividades de inovação. O instrumen-
to estatístico de recolha deste indicador
é o Inquérito Comunitário à Inovação
que se tem realizado em períodos de 3-
4 anos.

Qual o valor característico deste in-
dicador para Portugal?
O valor obtido por Portugal no ano
2000 foi de 20,6% de empresas a nível
nacional, 27,3% na indústria transfor-
madora e 7,8% nos serviços.

Qual a tendência de evolução deste
indicador para Portugal?
(não disponível)

Fonte: Eurostat, Community Innovation Survey

Figura 25 – Distribuição por Mercado principal de
Empresas envolvidas em actividades de Inovação 

nos últimos 3 anos
Nota: Os resultados do CIS 3 não são directamente comparáveis aos do CIS 2
devido ao alargamento da amostragem CIS. Empresas entre 10 e 19 emprega-

dos na Indústria e subsectores seleccionados nos Serviços (NACE 63, 73, 
74.3 e toda a 64 em complemento à 64.2) foram incluídas no exercício.
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I21 Barreiras à Inovação

O que representa este indicador?
Este indicador representa a percepção
das empresas sobre as barreiras à ino-
vação, quantificada em termos da per-
centagem de empresas que declaram
factores económicos, factores internos,
ou outros factores com grau de impor-
tância elevado no desenvolvimento de
actividades de inovação. O instrumen-
to estatístico de recolha deste indicador
é o Inquérito Comunitário à Inovação
que se tem realizado em períodos de 3-
4 anos.

Qual o valor característico deste in-
dicador para Portugal?
O valor obtido por Portugal no ano
2000 foi de 52,1% para factores
económicos (riscos económicos exces-
sivos, custos demasiado elevados, fon-
tes de financiamento), 91,1% para fac-
tores internos (estrutura organizacional
pouco flexível, falta de pessoal qualifi-
cado, falta de informação sobre tec-
nologia, falta de informação sobre mer-
cados) e 25,2% para outros factores (re-
gulamentação e normas, falta de recep-
tividade clientes à inovação).

Qual a tendência de evolução deste
indicador para Portugal?
A evolução deste indicador é consis-
tente com o perfil observado para o CIS
2 e com a média Europeia para o CIS 3.

Fonte: Eurostat, Community Innovation Survey

Figura 26 – Barreira às Inovação 
Nota: Os resultados do CIS 3 não são directamente comparáveis aos do CIS 2
devido ao alargamento da amostragem CIS. Empresas entre 10 e 19 emprega-

dos na Indústria e subsectores seleccionados nos Serviços (NACE 63, 73, 
74.3 e toda a 64 em complemento à 64.2) foram incluídas no exercício.
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I22 Atracção de incentivos
fiscais pelas empresas 
(“B-Index”)

O que representa este indicador?
Este indicador mede o impacto que um
sistema fiscal tem nas tomada de deci-
sões pelas empresas de investir em
I&D. Especificamente mede o valor ac-
tualizado do rendimento antes de im-
postos necessário para cobrir o custo
do investimento realizado em I&D,
bem como das taxas de imposto apli-
cáveis. Quanto mais baixo o “B-index”,
mais atractiva é a estrutura de de incen-
tivos fiscais. 
Este indicador tem sido particularmen-
te testado em regiões do Canadá pela
organização de estatística nacional, de-
vendo ser construído para Portugal.

Qual o valor característico deste in-
dicador para Portugal?
O “B-index” não tem sido explicitado
para Portugal, pelo que se apresentam
valores exemplificativos (ver gráficos)
para o Canadá, e especificamente para o
estado do Ontário, que tem sensivel-
mente a mesma população que Portugal.

Qual a tendência de evolução deste
indicador para Portugal?
(não disponível)

Fonte: Ontário Science and Innovation Council, Ontario
Innovation Index

Figura 27 – B-Index  para Regiões do Canadá 
(grandes empresas) e Suécia (todas)

Figura 28 - B-Index  para Regiões do Canadá 
(pequenas empresas)

Fonte: Measuring the Attractiveness of R&D Tax Incentives: Canada and Major
Industrial Countries. A report prepared for Foreign Affairs and International
Trade Canada, the Ontario Investment Service and Statistics Canada by 

Jacek Warda, Conference Board of Canada.
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I23 População com
Educação Terciária

O que representa este indicador?
A percentagem da população dos 25
aos 64 anos com educação terciária, co-
mo normalmente referida a nível inter-
nacional, sobretudo pela OCDE e
EUROSTAT.

Qual o valor característico deste in-
dicador para Portugal?
O valor obtido por Portugal no ano
2001 foi de 9,0% dos quais 59,8% são
mulheres, significativamente abaixo da
média europeia de 21,2%.

Qual a tendência de evolução deste
indicador para Portugal?
(a completar)

Fonte: Eurostat, OECD

Figura 29 – Percentagem de população entre os 25 e os
64 anos com educação terciária em 2001
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I27 Fluxo de graduados em
ciência e engenharia

O que representa este indicador?
Este indicador apresenta o fluxo de gra-
duados em ciência e engenharia em
função da população com idade entre
20-29 anos no último ano disponível.
O fluxo de graduados é um indicador
do potencial de um país para difundir
conhecimento e disponibilizar no mer-
cado de trabalho trabalhadores alta-
mente qualificados.

Qual o valor característico deste in-
dicador para Portugal?
O valor obtido por Portugal no ano
2001 foi de 18% dos quais 38,1% são
mulheres, significativamente abaixo da
média europeia de 27%.

Qual a tendência de evolução deste
indicador para Portugal?
(a completar)

Fonte: Eurostat, OECD

Figura 30 – Percentagem de população entre os 25 e os
64 anos com educação terciária em 2001
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I32 Cooperação 
institucional em actividades
de I&D

O que representa este indicador?
Este indicador representa a cooperação
institucional em actividades de I&D,
quantificada em termos da percenta-
gem de empresas que declaram ter efec-
tuado acordos de cooperação para acti-
vidades de inovação com outras empre-
sas ou instituições no período de refe-
rência. O instrumento estatístico de re-
colha deste indicador é o Inquérito ao
Potencial Científico e Tecnológico que
se tem realizado bianualmente. Devido
aos valores não estarem publicados pe-
lo OCES apresentam-se como valores
próximos os valores para cooperação
institucional em actividades de inova-
ção com origem no CIS.

Qual o valor característico deste in-
dicador para Portugal?
Valores não disponíveis (a disponibili-
zar pelo OCES).

Qual a tendência de evolução deste
indicador para Portugal?
Valores não disponíveis (a disponibili-
zar pelo OCES).

Fonte: Eurostat, Community Innovation Survey

Figura 31 – % empresas que estão envolvidas 
em actividades de Inovação

Figura 32 – Evolução dos acordos de cooperação 
por tipo de instituição do CIS 2 para o CIS 3 

para a Indústria Transformadora

Figura 33 – Evolução das empresas com acordos 
de cooperação CIS 2-CIS 3 por subsector da indústria

transformadora em função da Proporção 
de empresas inovadoras

Figura 34 - Proporção de empresas com actividade de
inovação envolvidas em acordos de cooperatção – media

Europeia, por tipo de inovação, EU, 1998-2000



80 Mapear Conhecimento e Inovação em Portugal

Análise preliminar

7|2
I37 Mudanças Estratégicas
e Organizacionais

O que representa este indicador?
Este indicador representa as mudanças
organizacionais importantes ao nível
das empresas, quantificada como a per-
centagem de empresas que declaram
ter implementado estruturas organiza-
cionais novas ou significativamente al-
teradas nos últimos 3 anos. O instru-
mento estatístico de recolha deste indi-
cador é o Inquérito Comunitário à Ino-
vação que se tem realizado em períodos
de 3-4 anos.

Qual o valor característico deste in-
dicador para Portugal?
O valor obtido por Portugal no ano
2000 foi de 54%, ligeiramente acima da
média europeia de 53%..

Qual a tendência de evolução deste
indicador para Portugal?
(não disponível)

Fonte: Eurostat, Community Innovation Survey

Figura 35 – Mudanças Estratégicas e organizacionais
para empresas inovadoras e não inovadoras

Figura 36 - Proporção de empresas que efectuaram
mudanças estratégicas e organizacionais 

– media Europeia, 1998-2000
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I41 Despesa em TIC’s

O que representa este indicador?
O nível de despesa em tecnologias de
informação e comunicação, TIC’s, tam-
bém desagregado por tecnologias de
informação, TI’s, e comunicações, C´s,
em percentagem do PIB.

Qual o valor característico deste in-
dicador para Portugal?
O último valor disponível para Portu-
gal deste indicador coloca Portugal no
topo da tabela das despesas em comu-
nicações na Europa, enquanto mostra
um posicionamento europeu bastante
desfavorável no conjunto das TIC’s..

Qual a tendência de evolução deste
indicador para Portugal?
O valor total da despesa em TIC´s em
percentagem do PIB tem vindo a de-
crescer nos últimos dois anos.

Fonte: Eurostat; ME-GEE

Figura 37 – Despesa Total em TIC’s

Figura 38 – Despesa Total em Comunicações
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I43 Acesso à Internet 
das Empresas

O que representa este indicador?
O nível de acesso à Internet das empre-
sas em percentagem do total de empre-
sas com um acesso à internet, como
quantificado pelo EUROSTAT.

Qual o valor característico deste in-
dicador para Portugal?
O último valor disponível para Portu-
gal deste indicador é de 68,7%, abaixo
da média Europeia. De 79,7% em 2002.

Qual a tendência de evolução deste
indicador para Portugal?
Este indicador teve um crescimento
moderado de 2001 para 2002.

Fonte: Eurostat; ME-GEE

Figura 39 – Percentagem de empresas 
com um acesso à internet
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I44 Acesso à Internet 
das Famílias

O que representa este indicador?
Este indicador representa o nível de
acesso À Internet das famílias em per-
centagem de Famílias com um acesso à
internet no domicílio.

Qual o valor característico deste in-
dicador para Portugal?
O último valor disponível para Portu-
gal deste indicador é de 21,7%, abaixo
da média Europeia.

Qual a tendência de evolução deste
indicador para Portugal?
Apesar de se te verificado uma queda
deste indicador em 2002, o indicador
tem vindo a crescer.

Fonte: Eurostat; ME-GEE

Figura 40 – Percentagem de Famílias 
com um acesso à internet
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I49 PRODUTO INTERNO
BRUTO

O que representa este indicador?
O Produto Interno Bruto per capita em
ppc em função da média Europeia.

Qual o valor característico deste in-
dicador para Portugal?
O último valor disponível para Portu-
gal deste indicador em 2001 é de 70,6%
da média Europeia, prevendo-se que
em 2003 sofra um decréscimo para
69,4% da média Europeia.

Qual a tendência de evolução deste
indicador para Portugal?
Esta indicador tem vindo a crescer nos
últimos anos, prevendo-se que decresça
em 2003 para 69,4% da média da UE.

Fonte: Eurostat; ME-GEE

Figura 41 – PIB per Capita em ppc em função 
da média da UE

Figura 42 – Despesa Total em Comunicações

Tabela 1 – Evolução do PIB per capita em ppc 
em função da média da UE
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I56 ENTRADA DIRECTA 
DE MATERIAIS

O que representa este indicador?
A entrada directa de materiais sobre o
Produto Interno Bruto em Ton/1000 ,
i.e. todos os materiais sólidos, líquidos e
gasosos, excluindo a água e o ar, mas in-
cluindo por exemplo o conteúdo de água
dos materiais, que entram na economia
para posterior produção e consumo. O
crescimento deste indicador está funda-
mentalmente associado a investimento
em infra-estruturas, por oposição ao seu
decréscimo (ou fraco crescimento), asso-
ciado à economia do conhecimento,
quando se verifica um aumento do pro-
duto interno bruto per capita.

Qual o valor característico deste in-
dicador para Portugal?
O último valor disponível para Por-
tugal deste indicador em 2000 é de
1,6% do PIB.

Qual a tendência de evolução deste
indicador para Portugal?
A evolução deste indicador pode ser
observada face à média Europeia.

Fonte: INE, Eurostat

Figura 43 – DMI per capita vs. PIB per capita (1980-2000)
Fonte: Samuel Niza, Paulo Ferrão, “A transitional economy metabolism: the

Portuguese case study”, Submited to Resources, Conservation and Recycling

Figura 44 – DMI na UE (1995-2000)

Figura 45 – Evolução do DMI em Portugal e Média
Europeia (1995 a 2000)
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I59 PREÇO DE CHAMADAS
PARA OS EUA

O que representa este indicador?
Os níveis e evolução dos preços nos
mercados das telecomunicações para
chamadas telefónicas internacionais
para os EUA em termos de taxas (em
euros/10 min).

Qual o valor característico deste in-
dicador para Portugal?
O último valor disponível para Portu-
gal deste indicador em 2003 é de 2,94
/10min, 38% acima da média Europeia
de 2,13 /10min.

Qual a tendência de evolução deste
indicador para Portugal?
Esta indicador tem vindo a decrescer
nos últimos anos, de um valor de 8,25
/10min em 1997, acompanhando a des-
cida da média Europeia sem nunca a
atingir.

Fonte: Eurostat; ME-GEE

Figura 46 – Chamadas Internacionais para os EUA 
- taxas (em euros/10 min) na UE

Tabela 2 – Evolução das Taxas de Comunicações 
para os EUA ( /10min)
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I60 PREÇO DE 
ELECTRICIDADE PARA 
AS EMPRESAS

O que representa este indicador?
Os níveis e evolução dos preços da elec-
tricidade (em euros/KWh) para as em-
presas (consumidores industriais) para
o último ano disponível.

Qual o valor característico deste in-
dicador para Portugal?
O último valor disponível para Portu-
gal deste indicador em 2003 é de
0,0673 /KWh, 4% acima da média Eu-
ropeia de 0,0647 /KWh.

Qual a tendência de evolução deste
indicador para Portugal?
Esta indicador tem vindo a decrescer
nos últimos anos, de um valor de
0,0846 /KWh em 1994, acompanhan-
do a descida da média Europeia sem
nunca a atingir.

Fonte: Eurostat; ME-GEE

Figura 47 – Preços de Electricidade para as empresas
(taxas em euros/KWh)  em função da média Europeia

Tabela 3 – Evolução das Taxas de Eletricidade para
Consumidores Industriais ( /KWh)
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7.3 Resultados preliminares

No contexto do sistema proposto neste documento, a tabela seguinte caracteriza os indicadores
propostos para Portugal e a média europeia, de uma forma que pode ser usada para consider-
ações preliminares sobre a disponibilidade dos indicadores identificados.
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o

Tabela 7 – Valores para os indicadores estatísticos existentes (últimos dados disponíveis)

PT EU

Último ano Último ano 
disponível disponível
(Período de (Período de 

Indicadores estatísticos existentes 1 Valores Variação) Valores Variação)

D
es

ep
en

ho

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.

I1 – Vendas de Produtos Ino- IA1 = 18% 2000 a.c —
vadores novos para o Merca- (1997-2000)
do no último ano (% de Volu-
me de Vendas de Produtos Ino- 
vadores novos para o Mercado)

I2 – Produtividade do trabalho IA2 = 58,8% 2003 (p) — —
medida em termos do Valor ID2 = -1,5% (2002-2003) — —
Acrescentado Bruto por hora (em função 

da média 
europeia)

I3 – Numero de novos doutora- IA3 =0,23 2001 IA3 = 0,55 2000
mentos em Ciência e Tecnolo- ID3 = 7,7% (1998-2001) ID3 = 2,4 (1998-2000)
gia em permilagem da Popula- (EU15)
ção entre os 25 e 34 anos no 
último ano

I4 – % de Empresas Inovado- IA4 = 44% 2000 IA4 = 41% 2000
ras nos últimos 3 anos (total ID4 = 65% (1997-2000) (1997-2000)
de empresas inovadoras / 
total de empresas)
I4A – Inovadoras de Processo
I4B – Inovadoras de Produto
I4C – Inovadoras de Produto 
e Processo

I5 – Produtividade do Trabalho a.c. a.c.
medida em termos de Volume de 
Vendas por hora trabalhada

I6 – Extensão da utilização de re- a.c. a.c.
cursos medida em termos de Ho-
ras trabalhadas por trabalhador

I7 – Balança Tecnológica de Paga- IA7 = -0,002% 2003
mentos em percentagem do PIB ID7 = -23% (2002-2003)
no último ano

I8 - Despesa em alta tecnologia a.c. a.c. 
em percentagem do PIB no 
último ano
I8A – Importações
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I8B – Exportações
I8C – Consumo Aparente (importa-
ções + Produção –Exportações)

I9 - Valor acrescentado bruto anual a.c. a.c. 
gerado por novas empresas no últi-
mo ano (com 3 anos ou menos 
de existência)

I10 - Renovação Empresarial IA10 = 1,8% (1995-2000) a.c.
(turbulência por população em %)

I11- Emprego em Serviços basea- IA11 = 23,53% 2001 IA11 = 37,27% 2001
dos em Conhecimento Científico ID11 = 4,24% (1996-2001) ID11 = 3,23% (1996-2001)

I12 - Patentes requeridas ao Euro- IA12 = 2,9 2000 IA12 = 107,7 2000
pean Patent Office – EPO (por mi- ID12 = 14,7% (1995-2000) ID12 = 10,4% (1995-2000)
lhão de habitantes) no último ano

I13 - Patentes requeridas ao Uni- IA13 = 1,3 2002 IA13 = 59,9 2002
ted States Patent Office - USPTO ID13 = 28,1% (1995-2002) ID13 = 7,6% (1995-2002)
(por milhão de habitantes) 

I14 - Produção científica referen- IA14 = 339 2002 IA14 = 673 2002
ciada internacionalmente por mi- ID14 = 12,7% (1995-2002) ID14 = 2,1% (1995-2002)
lhão de habitantes no último ano (EU15)

I15 - Percentagem de Pessoas a a.c. a.c.
frequentarem Pós graduações

I16 - Despesa empresarial IA16A = 0,16 2001 IA16A = 1,1% 2001
em I&D ID16A = 68% (1999-2001) ID16A = 4% (1999-2001)
I16A - Despesa empresarial IA16B = 0,52 IA16B = 0,67
em I&D (BERD em percenta- ID16B = -1% ID16B = 2%
gem do PIB) no último ano IA16C = 0,85 IA16C = 1,99
I16B - Despesa Pública em I&D ID16C = 13% ID16C = 3%
em percentagem do PIB (GERD IA16D = a.c. IA16D = a.c.
– BERD) (% PIB) no último ano ID16D = a.c. ID16D = a.c.
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 a.c. a.c.
de investimento das empresas (For-
mação Bruta de capital fixo no sec-
tor privado subtraído do financia-
mento bancário às empresas para 
investimento, em função do PIB 
no último ano)

I18 - Investimento em capital de ris- IA18 = 0,079 2002 IA18 = 0,275 2002
co nas fases “semente” e criação (EU25)
(“start-up”), por permilagem do PIB 
no último ano

I19 - Despesa em Inovação no IA19A = 2,6% 2000 a.c.
último ano (% do volume de IA19B = 1,1%
vendas do valor total de despesa IA19C = 0,7%
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
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I19C – Fracção da despesa em 
Aquisição de Outros conhecimentos 
Externos, Formação, Marketing, De-
sign e outras preparações para a pro-
dução ou distribuição de inovações

I20 - Localização principal de IA20 = 18,2% 2000 a.c.
Mercados Internacionais (% de 
empresas que declaram como 
mercado principal o mercado 
internacional no desenvolvi-
mento de actividades de ino-
vação nos últimos 3 anos)

I21 - Barreiras à Inovação (% de IA21A = 52,1 2000 a.c.
empresas que declaram os fac- IA21B = 91,6
tores económicos, os Factores IA21C = 25,2
Internos, ou Outros Factores 
com grau de importância eleva-
do no desenvolvimento de acti-
vidades de inovação)
I21A - Factores Económicos: ris-
cos económicos excessivos, 
custos demasiado elevados e 
fontes de financiamento nos 
últimos 3 anos
I21B - Factores Internos: Barrei-
ras à Inovação: Estrutura organi-
zacional pouco flexível, falta de 
pessoal qualificado, falta de in-
formação sobre tecnologia, falta 
de informação sobre mercados
I21C - Outros Factores: regula-
mentação e normas, falta de re-
ceptividade dos clientes às 
organizações

I22 - Atracção de Incentivos fiscais a.c. a.c.
pelas empresas (“B Index”)

I23 - Nível de Protecção de Proprie- n.d. n.d.
dade Intelectual no último ano 
(média de uma escala de 1-10)

I23 – Abertura ao Comércio Interna- a.c. IA23 =26,9% 2002
cional no último ano (X+M)/Y (EU25)

I24 - Investimento Directo Estran- IA24 = 12% 2003 a.c.
geiro em percentagem do PIB ID24 = -42% (2002-2003)
no último ano

I26 - % da População com Educa- IA26=10,2% 2001 IA26=21,2% 2001
ção Terciária no último ano(25-64)

I27 – Fluxo de Graduados em IA27=6.4% 2001 A27=10.3% 2000
Ciência e Engenharia em função ID27=1,6% (200-2001)
da população com idade entre 
20-29 anos no último ano

I28 – Taxa de Saída Precoce do Ensino a.c a.c
Secundário no último ano (Total de in-
divíduos, no momento censitário, com 
18-24 anos que não concluíram o ensi-
no secundário e não se encontram a 
frequentar a escola, por cada 100 indi-
víduos do mesmo grupo etário)
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I29 – Número de alunos matricula- a.c. a.c.
dos no ensino secundário no agru-
pamento Científico-Naturais por ca-
da 100 alunos matriculados no en-
sino secundário no último ano

I30 - Investigadores por 1000 habi- IA30=3,51% 2001 IA30=5,58% 2001
tantes no último ano ID30=4,9% (1996-2001) ID30=2,6% (1996-2001)

I31 – % da população entre 25-64 a.c. a.c.
anos que tenha participado em acti-
vidades de aprendizagem ao longo 
da vida no último ano

I32 - Cooperação em Projectos a.c. a.c.
de I&D com outras 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 a.c. a.c.
I&D integradas em programas/redes 
de investigação internacionais

I34 - Cooperação institucional em IA34=16,8% 2000 a.c.
actividades de inovação nos últimos 
3 anos (% de empresas que decla-
ram ter efectuado acordos de co-
operação para actividades de inova-
ção com outras empresas ou insti-
tuições no período de referência)

I35 - Percentagem de empresas a.c. a.c. a.c. a.c.
envolvidas em processos de Ino-
vação Organizacional (Execução 
de processos de organização e/
ou gestão da empresa/organiza-
ção ou de parte desta, reconhe-
cido como novo num determina-
do contexto, e susceptível de re-
formar ou melhorar processos 
empresariais e de trazer valor 
acrescentado para a empresa e
para trabalhadores)

I36 - Percentagem de Pessoal em a.c.. a.c.
Marketing, Design e Vendas sobre 
Total de Pessoal da Produção

I37 - Mudanças Estratégicas e orga- IA37=35% 2000 IA37=38% 2000
nizacionais importantes: Marketing
(% 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 traba- a.c. a.c.
lhadores que desenvolveu uma frac-
ção significativa do seu trabalho 
em equipas no último ano
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I39 – Qual a percentagem dos tra- a.c. a.c.
balhadores da sua empresa que 
muda frequentemente de tarefas 
no último ano

I40 – Qual é percentagem de traba- a.c. a.c.
lhadores cujas funções requerem a 
aprendizagem de novos conheci-
mentos no último ano

I41 - Despesa em TIC’s em per- IA41=1,9% 2002 IA41=3% 2002
centagem do PIB no último ano ID41=-11% (2001-2002) ID41=-7% (2001-2002)
I41A – Despesa em Tecnologias 
de Informação
I41B – Despesas em Tecnolo- 
gias de Comunicação

I42 -  Número de Computadores a.c. a.c.
(PC’s) por 100 Habitantes 

I43 - % de empresas com acesso a.c. a.c.
à Internet no último ano

I44 - % de Famílias com acesso à a.c. a.c.
internet no domicílio no último ano

I45 - % de empresas com acesso a.c. a.c.
de banda larga no último ano

I46 - Número de serviços públicos a.c. a.c.
básicos totalmente disponibilizados 
na Internet no último ano

I47 - Percentagem de empresas a.c. a.c.
que compraram produtos/serviços 
via Internet, desde que estas sejam 
maiores que 1% do total de com-
pras no último ano

I48 - Percentagem de empresas a.c. a.c.
que receberam ordens de compra 
de produtos/serviços via Internet, 
desde que estas sejam maiores que 
1% do total de Vendas no último ano

I49 – Produto Interno Bruto per ca- IA49=70,6% 2001 —
pita em PPP relativamente à média (2000-2001) —
Europeia no último ano

I50 – Taxa de Variação Anual do IA50=0,2% 2002 IA50=0,3% 2002
Emprego no último ano ID50=-86% (2001-2002) ID50=-75% (2001-2002)

I51 – Taxa de Risco de Pobreza IA51=21% 1999 IA51=15% 1999

I52 - Percentagem da População a.c.
nos dois principais pólos Urbanos 
no último ano

I53 - População Urbana sobre a a.c. a.c.
População Rural no último ano

I54 – Despesa em Pensões em IA54=11,4% 2001 IA54=12,5%  2001
função do PIB (Envelhecimento da (EU-15)
População) no último ano     

I55 – Entrada de imigrantes a.c. a.c.
qualificados em percentagem 
da população activa (25-64 anos) 
no último ano
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I56 – Entrada Directa de Materiais IA56=1,6 2000 IA56=0,8 2000
sobre o PIB no último ano (Ton/1000) ID56=-9% (1995-2000) ID56=-6,2% (1995-2000)
(todos os materiais sólidos, líquidos e 
gasosos, excluindo a água e o ar 
mas incluindo por exemplo o con-
teúdo de água dos Materiais, que 
entram na economia para posterior 
uso nos processos de produção 
e consumo)

I57 - % de Energias Renováveis no IA57=11% 2001 a.c.
Consumo Energia Primária (CEP) 
no último ano

I58 - Intensidade energética – Con- a.c. a.c.
sumo de Energia Final sobre o PIB 
(CEF/PIB) no último ano

I59 – Nível dos preços das teleco- a.c. a.c.
municações - Chamadas Interna-
cionais para os EUA - taxas 
(em euros/10 minutos)

I60 - Preço de electricidade para a.c. a.c. 
as empresas no último ano (Consu-
midores Industriais - taxas em 
euros por kWh)

I61 – Quota de mercado do a.c. a.c.
operador histórico na rede fixa

I62 – Quota de Mercado da maior a.c.
empresa produtora de electricidade

163 - Valor dos mercados públi- a.c. a.c.
cos abertos por concurso em 
função do PIB no último ano
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