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1. Um país de não inovadores? 

Portugal será uma economia de não inovadores? 

Esta ideia tem vindo a ganhar cada vez mais força nos media e na opinião pública, e mesmo 

nos meios académicos, sendo um titulo frequente de noticias (mesmo em jornais credíveis e 

especializados em termos económicos) e tema de intervenções da classe politica. A medida 

que o reconhecimento da importância das transformações tecnológicas (naturalmente 

derivadas da inovação) para o crescimento económico se tem vindo a consolidar no 

pensamento económico das ultimas décadas, não admirará que muitos dos esforços 

voluntaristas das politicas tendam a orientar-se para a promoção da inovação na 

expectativa de acelerar o crescimento económico. Esse discurso toma muitas vezes os 

contornos de identificar ou fazer equivaler inovação com "novas tecnologias avançadas, de 

que um dos paradigmas actual são as tecnologias da informação e da comunicação e a 

biotecnologia. E daí identificar-se a inovação e o desenvolvimento tecnológico nessas áreas, 

assim como a promoção do seu desenvolvimento empresarial, como as chaves do 

crescimento económico e da convergência da economia portuguesa (processo de "catch up" 

com UE). 

Sendo assim a tentação de ler a evolução da economia através de indicadores de inovação 

como base de diagnóstico do seu crescimento tem vindo a ser cada vez maior, 

em especial na sequencia das politicas de benchmarking definidas pela Cimeira de Lisboa 

da UE.  

Como o conceito de inovação é algo nebuloso, resulta que a sua medida é ainda mais 

nebulosa, recorrendo-se habitualmente a medidas de variáveis ou indicadores indirectos 

(como o numero de pessoas em actividades de investigação em desenvolvimento I&D. Ou a 

fracção que a I&D representa relativamente ao produto interno bruto PIB. Ou o numero de 

patentes por milhão de pessoas, etc.) que se julgam que de alguma maneira (mais ou menos 

bem estabelecida sob o ponto de vista cientifico, mas muitas vezes simplesmente ainda por 

esclarecer de forma convincente e clara) reflectem a capacidade e a propensão da economia 
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para inovar, logo para crescer, logo para convergir. E nesses indicadores indirectos de 

inovação, digamos que "proxis" alternativos da inovação, a posição portuguesa é 

habitualmente má ou desastrosa. 

A ilação seguinte é considerar que a (pretensa) falta de inovação indiciada por esses 

indicadores é a causa do nosso atraso e que se a economia se atrasa por falta de inovação, 

então é porque os agentes económicos são "avessos à inovação" e "não investem na 

inovação". E logo se passa para o discurso dos empresários portugueses que "não têm visão 

estratégica", "não têm espírito inovador", "não arriscam em I&D", e para os portugueses 

como povo com uma "baixa cultura de empreendedorismo", um país com "uma cultura 

arreigada de pouco inovação e baixos riscos". O atraso português e o (pretenso) ritmo lento 

de convergencia da economia no espaço da UE seriam explicáveis porque "gastamos pouco 

dinheiro em I&D, muito em especial as empresas privadas portuguesas", porque "temos 

uma produção ridícula de patentes", porque "temos uma percentagem de emprego high-tech 

muito baixa", porque "os gestores portugueses são maus, não são criativos nem originais, 

não têm visão ou liderança estratégica" (numa análise dita "arrasadora" recentemente 

titulo de jornais diários) (1). 

Parece estar-se a viver um período cada vez mais depressivo, em que a auto-estima dos 

portugueses, em especial nestas questões do crescimento e do desenvolvimento económico, 

tem tendencia a dar por boa e correcta que a "nossa evolução económica tem sido (é) má", 

que estamos "cada vez pior", que a nossa produtividade é também "cada vez pior" e que a 

causa disso é a nossa tal falta de inovação, de empreendedorismo e de risco. 

Pensamos que este discurso é não só em parte errado, como equívoco e muitas vezes infeliz, 

porque incompleto e inadequado. 

 

2. Será assim? 

Pessoalmente tive a oportunidade de nos últimos vinte anos ter uma vida profissional 

intensa que me permitiu um contacto e convívio razoável com os mercados internacionais, e 

com gestores e empresas estrangeiras. 
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Ora dessa experiencia resulta uma avaliação empírica da situação que claramente não se 

ajusta ao discurso e ao cenário anteriormente descrito. 

Regressado à vida académica, confesso o meu inconformismo perante tal tipo de análise, 

e uma interpelação crescente para reflectir sobre essa questão. 

Na realidade não creio que os gestores portugueses, e em especial os empresários 

portugueses, sejam o tal bando de “não inovadores” que por aí se diz, nem que sejam eles 

o principal "mau da fita" situação da economia portuguesa. Na vida encontrei gestores e 

empresários portugueses e estrangeiros bons e maus, mais ou menos inovadores, mas 

seguramente não partilho a opinião negra sobre os empresários e gestores 

portugueses, ou em geral sobre as empresas portuguesas. 

Nem creio que os portugueses sejam um povo "não inovador", que sofra de um defeito 

genético sobre criatividade. 

Acontece que  

• a trajectória da economia portuguesa tem sido brilhante nas ultimas décadas, ao 

• contrário do que muitas vezes se diz (e escreve ...).   

• dados macroeconómicos mostram que as componentes dessa trajectória não são 

compatíveis com a tal ideia de "economia não inovadora*' 

• Muitos dos indicadores proxy de inovação invocados são simplesmente inadequados 

para traduzir uma fotografia realista da situação portuguesa 

• há contradições entre esses indicadores e outros indicadores e medidas directa ou 

indirectamente ligadas à capacidade de inovação da economia 

• que inovação (com impacto económico) não é necessariamente a mesma coisa 

• que "hightech” e industrias com alta intensidade de tecnologia e inovação não se 

• confundem necessariamente com as industrias habitualmente denominadas 

• "hightech"'. 

Não é um fenómeno propriamente novo que o crescimento seja baseado na inovação e no 

desenvolvimento tecnológico, logo pelo conhecimento. A inovação sempre foi a forma como 

os agentes económicos responderão atrito da concurrencia (a "rivalry'' de que Porter tanto 
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fala (2)) nos mercados abertos. O reconhecimento do seu papel na economia é que poderá ser 

mais recente, muito em especial o legado das ideias de "destruição criadora" e da visão de 

"economia sociológica" (ou "sociologia económica”) de Schumpeter (3). 

Mas esta visão deixa problemas práticos: 

• o conhecimento, a inovação (seja ele o que for e as formas que tomar), a mudança 

tecnológica são condições necessárias para o desenvolvimento económico pelo lado 

da oferta, mas não são suficientes: a ideia de que a procura precisa de preencher 

condições suficientes tem sido objecto de atenção e estudo (4); 

• a inovação é algo complexo e multiforme, relativo, que resulta de um conjunto de 

condições de ambiente económico e cultural que são sociologicamente complexas e 

portanto de dinâmicas pouco claras (não lineares).  

• numa visão crítica da tecnologia, o seu desenvolvimento é o produto de uma 

construção não só técnica, mas também social e humana (5), o que implica 

diferentes trajectórias de desenvolvimento técnico, "path dependents" da história e 

cultura.  

Nas secções seguintes passam-se em revista alguns aspectos da trajectória da economia 

portuguesa nos anos 90, e daí sugere-se que a tal visão inicialmente descrita não parece 

razoável, justa e sustentável para caracterizar a situação portuguesa. Discute-se depois o 

problema das condicionantes ou barreiras à inovação e ao desenvolvimento, e como as 

diferenças dessas restrições aos agentes económicas são diferentes nas várias economias e 

por sua vez afectam a visibilidade da inovação. 

 

3. Cresc imento e convergencia 

O PIB per capita português era em 2000 de 18 mil USD por ano (em ppp), contra uma 

média comunitária de 24,4 (e 35,6 dos USA). Certamente que é um numero ainda baixo, que 

nos deixa lá pela cauda da UE. 

Mas recorde-se a melhoria do índice de convergência de Portugal com a média comunitária, 

uma performance notável em menos de uma geração. Poucos países mostraram uma 

capacidade de catch-up tão forte como Portugal (6). 
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Na década de 90 a taxa de crescimento do PIB português foi de 2.3%, a quarta maior taxa 

de crescimento da UE (depois da Irlanda, Dinamarca e Holanda) (figura 1). Desde 1992 e 

1993 (os últimos anos do cavaquismo), a economia portuguesa teve uma taxa de crescimento 

sempre superior à média da UE, tendo mesmo atingido valores entre 3.5% e 4% de 

crescimento anual entre 1996 e 98, o que tem assegurado o processo de convergência. 

Visto numa perspectiva histórica mais longa (de 75 até agora, figura 2), o crescimento da 

economia portuguesa aparece em segundo lugar no período 1975 a 1990 e a meio do ranking 

nos anos 90, isto sem prejuízo de globalmente ter continuado o processo de convergência. 

E recorde-se que Portugal escolheu (e muito bem!) jogar na primeira liga mundial (UE) e 

que apesar de ser actualmente um dos países com menor PIB per capita da UE, é um dos 

países do quartil superior a nível mundial, quando medido pelo famoso HDI (Human 

Development Index) da Nações Unidas, onde ocupamos a 28a posição do ranking mundial 

com um HDI=85,8 (2000), contra 90,0 da Irlanda e 92,3 da Suécia (o melhor HDI da UE) 

(7).  

 

4. Produtividade  

O conceito de produtividade é central na análise crescimento económico e pretende medir o 

valor do output per capita num dado período de tempo, seja por ano ou por hora de 

trabalho. 

O crescimento do produto (PIB) (8) resulta da conjugação de dois componentes: o 

crescimento do emprego e o crescimento da produtividade por trabalhador. Este por sua vez 

depende do crescimento do numero de horas trabalhadas por cada trabalhador e do 

crescimento da produtividade horária do trabalho (valor acrescentado criado por hora de 

trabalho).  

Logo o crescimento da economia pode ser devido a várias causas não tecnológicas per si: 

mais gente a trabalhar (aumento de população, redução do desemprego, entrada em força 

das mulheres no mundo do trabalho, mudanças demográficas (9),...) e/ou pessoas a 

trabalhar em média mais tempo. 
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Mas também gente a trabalhar melhor: a produzir mais por hora de trabalho - ou seja 

crescimento da produtividade horária do trabalho. Os economistas consideram que estas 

variações da produtividade horária do trabalho têm duas origens. Uma reflecte o efeito de 

melhor tecnologia, mais eficiente a substituir tecnologias menos eficientes (como, por 

exemplo, a automação a substituir produção mais ou menos manual, produzindo mais com 

menos pessoas e em menos tempo), e que se consegue através do processo de investimento 

em bens de capital. Os economistas falam no efeito de intensidade capital (''capital 

deepening" na terminologia corrente ango-saxónica) sobre a produtividade do trabalho. 

Mas a produtividade do trabalho pode mudar (e em particular melhorar) por outras razões - 

como pela melhoria da qualidade de trabalho, por inovar nos processos e 

nos produtos, por inovação organizacional. Ou seja: tudo o que contribui para melhorar 

a eficiência de transformação de inputs em outputs do sistema econômica, sem que 

constitua investimento em bens de capital. Os economistas medem este efeito pela chamada 

produtividade multiíactor (MFT,” multi factor productivity” na terminologia anglo 

saxónica). 

A variação (crescimento) da produtividade horária do trabalho resulta portanto do 

investimento em tecnologia / equipamentos (10) e da produtividade multiíactor, componente 

residual cuja variação reflecte todas as componentes da variação da produtividade horária 

do trabalho que não são captadas pelas variações de investimento em bens de capital ou 

pelas variações dos inputs de trabalho. Inovação que não tem em bens de capital o veiculo 

de entrada no sistema produtivo deverá reflectir-se na produtividade multifactor. Não 

admira pois que esta parcela seja habitualmente tomada como um indicador do contributo 

da inovação para o crescimento do produto (11). 

 

5. Intensidade de capital e produtividade multifactor 

Nas figuras 3 e 4 resumem-se alguns dados sobre crescimento e produtividade comparada 

de Portugal no espaço da União Europeia nos anos 90, separando a primeira metade e a 

segunda metade da década. 
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Se é verdade que em 2001 estamos na cauda da UE em termos de PIB per capita (apenas a 

Grécia tem pior indicador), somos no entanto uma das economias com menor taxa de 

desemprego. 

Ao nível do crescimento do produto PIB, estamos a meio da tabela, em ambos os períodos. 

Quanto a produtividade do trabalho, apenas a Irlanda e o Luxemburgo tiveram um 

crescimento mais rápido que Portugal nos últimos cinco anos. E nos cinco anos anteriores 

ficamos em sexto lugar. Nada mau. 

Mas vamos á intensidade de capital e á produtividade multifactor da produtividade horária 

do trabalho. Nos últimos cinco anos da década Portugal foi a economia em que a 

contribuição do "capital deepening" foi mais importante - um reflexo certamente do impacto 

dos programas operacionais (Pedips) na renovação da infraestrutura tecnológica da 

economia na década de 90. E no período  anterior o ranking português dentro da UE foi 

terceiro, depois da Finlândia e da Espanha. Como se viu), muita da endogenização da 

inovação no tecido economico faz-se por esta via do investimento em bens de capital. 

A produtividade multifactor em Portugal coloca-nos na parte de cima (5º) do ranking 

europeu nos últimos cinco anos, uma melhoria relativamente à primeira parte da década, 

em que nos ficamos pela parte de baixo (8º). Recorde-se que esta componente reflectirá o 

crescimento devido a inovação não incorporada pela via do capital.  

Que história é que estes números nos contam? 

Diria que mostram uma economia que embora globalmente a partir do fim do pelotão (UE), 

mostra sinais de dinamismo no crescimento e de vitalidade no processo de convergência e de 

“catching-up”. As componentes do crescimento da produtividade do trabalho reflectem mais 

uma economia inovadora mais do que não inovadora - algo incompatível com o discurso de 

"lanterna vermelha" da inovação na UE. Um paradoxo? 

 

6. As estatísticas de I&D 

Nas estatísticas internacionais (em especial da UE e da OECD) que comparam indicadores 

de ciência e tecnologia, como indicadores de inovação, a posição portuguesa é pouco 

confortável. 
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Na figura 5 indicam-se alguns desses indicadores mais comuns e populares. Portugal é um 

dos países da Europa em que as actividades de I&D pelas empresas é mais baixo (como 

fracção do PIB), agravado pelo facto do investimento público em I&D ser também um dos 

mais baixos. Portugal é também o país da UE com menor numero de patentes por milhão de 

habitantes.  

Daqui se infere habitualmente que Portugal é uma economia de não inovadores, ou pelo 

menos pouco inovadora - desde o Estado, mas especialmente com responsabilidade do sector 

privado. E quem fala de sector privado, fala de empresários que não investem em I&D. não 

registam patentes, ... - logo não inovam. 

Há mesmo um estudo de benchmarking da inovação publicado em 2001 pela UE, que coloca 

Portugal nas ruas da amargura (12) e que conheceu apreciável divulgação pública. Ora 

acontece que este estudo não tem a mínima credibilidade metodológica e não resiste a uma 

análise critica (sobre o assunto, ver o texto “Bencharking e realidade”, anexo A). 

Acontece também que medidas de investimento em I&D ou numero de patentes são 

medidas indirectas de inovação cujo significado como tal é muito diferente de economia para 

economia, conforme a sua estrutura sectorial. 

Mas o que é investimento empresarial em I&D? A forma de contabilização da maior parte 

desse esforço por empresas portuguesas é como custo de exploração, até porque muito dele é 

feito na forma continuada e progresiva de melhoria (inovação incremental) de processos e 

produtos - não como projectos autónomos especificamente vocacionados para produzir um 

novo produto ou processo, projectos cujo risco está muitas vezes para além da capacidade da 

grande maioria das nossas empresas (13). Estimamos que o verdadeiro esforço de inovação 

das empresas portuguesas (medida por uma alocação de recursos financeiros a objectivos 

inovadores de diversos tipos) é muito superior ao que as estatísticas referem. A via do 

investimento em bens de capital tem sido (e ainda é) a via mais importante de 

endogeneização de inovação pelas empresas industriais portuguesas (14). Por outro lado. é 

bem conhecido o carácter "não linear” dos processos de inovação. Não é necessariamente a 

quantidade de inputs dedicados ao processo que garante outputs inovadores (ma pode 

ajudar ...). Mais recursos alocados significam mais esforço para inovar, mas não garantem 
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mais inovação (ou mesmo inovação alguma!). As dificuldades metodológicas sobre como 

medir inovação não podem ser ignoradas. 

A relação entre crescimento económica e I&D é por sua vez muito mais complexa e polémica 

do que geralmente se supõe e afirma (especialmente nos media) (15). 

 

7. O CIS2 

Só cerca de  das empresas portuguesas que responderam ao Community Innovation 

Survey 2 dizem ter introduzido inovações tecnológicas, ou sido “inovadoras”, no período 

entre 1995 e 1997 (figura 6).  Nas empresas industriais essas inovações tiveram origem 

interna em quase 80% dos casos de inovação de produto e em 60% dos casos de inovação do 

processo. Nas empresas de serviços a origem interna terá acontecido em cerca de metade 

dos casos.  

O CIS2 é um inquérito promovido pela UE nos vários países, de acordo com uma 

metodologia de amostragem e de tratamento que se pretende homogénea. No entanto 

considera apenas a inovação tecnológica – ignorando outras formas de inovação, como por 

exemplo a inovação organizacional. Exclui portanto actividades como a implementação de 

técnicas avançadas de gestão, reorganizações institucionais, reorientações estratégicas, ou a 

adopção de normas de qualidade (16). 

As figuras 7 e 8 permitem compara a performance portuguesa com a de outros países, nas 

empresas industriais e de serviços. As empresas industriais portuguesas de pequena e 

média dimensão parecem ser  muito menos inovadoras do que os restantes países, e mesmo 

as grandes empresas parecem ser menos inovadoras (embora com um diferencial menor)  – 

mas uma análise mais detalhada mostra que  

- se verificam grandes diferenças entre empresas de diferentes países 

- mas que essas diferenças não tem relação com o seu desenvolvimento relativo (pelo 

menos a avaliar pelo PIB per capita) 

- e mostram mesmo comportamentos estranhos e inesperados – vejam-se as 

diferenças entre países próximos como a Suécia e Finlândia  
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Mas a incoerência dos resultados obtidos nas empresas de serviços não pode deixar de 

suscitar duvidas: as empresas de serviços portuguesas teriam sido mais inovadoras do que 

as finlandesas ou belgas.  

Não é que isso seja impossível, mas a interpretação dos resultados do CIS2 precisa de 

muitas cautelas.  

Em primeiro lugar trata-se de um inquérito por amostragem e portanto de estimativas com 

incerteza, incerteza essa muito difícil de quantificar, até porque são conhecidas dificuldades 

práticas de execução do inquérito que criam desvios sistemáticos (“bias” estatístico) para 

alem da incerteza da amostragem. Logo é, por exemplo, difícil dizer se a diferença de 29% 

para 43% nas médias empresas industriais de Portugal e Espanha tem (ou não) 

significância estatística.  

Depois este tipo de inquéritos não mede inovação por si, mas sim a percepção de actividades 

inovadoras por parte das empresas (ou de quem nelas assume a resposta). Ora isso é 

culturalmente dependente. Mais do que diferenças de inovação entre as empresas, o CIS2 

reflecte diferenças entre a “percepção cultural” do que é inovação entre países diferentes 

Daqui não se pode concluir que as empresas industriais de Portugal (oud a Bélgica, ou da 

Finlandia) são (ou foram) menos inovadores do que as da Austria ou daIrlanda, mas apenas 

que interpretam como inovação coisas que para outros não são inovação. Por exemplo 

aperfeiçoar um processo pode ser para uns um esforço de inovação, mas para outros pode 

ser um custo para melhoria do processo de fabrico e não inovação... Nesse sentido as 

empresas portuguesas (e do Sul da Europa) saem claramente prejudicadas contra as 

empresas de países do Norte ou Centro da Europa, onde a relevância cultural e a atenção ao 

que se considera (ou não) inovação é muito diferente. 

Se as reais diferenças na incidência de empresas “inovadoras” entre Portugal e outros 

países são difíceis de avaliar pelos resultados do CIS2, não deixa no entanto de ser curioso 

verificar que os padrões das respostas das empresas portuguesas são semelhantes aos dos 

outros países da UE: 

• A taxa de inovação na industria e nos serviços cresce em geral com a dimensão das 

empresas 
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• Os sectores “tradicionais” são os menos inovadores 

• A correlação entre despesa e inovação é muito “irregular”, e nalguns países não é 

mesmo possível encontrar uma correlação (casos de Portugal, Finlândia e Áustria) 

• Os objectivos da inovação são acima de tudo melhorar a qualidade (do produto ou 

serviço) e aumentar o mercado 

• As principais fontes de informação usadas para as actividades inovadoras são 

internas, depois os clientes, a concorrência, e só muito pouco as universidades, 

laboratórios e patentes 

• As principais dificuldades encontradas (barreiras á inovação) são a falta de pessoal 

especializado e o acesso ao financiamento 

Os resultados do CIS2 tem sido usados para reforçar a ideia da pouca capacidade inovadora 

das empresas portuguesas, mas, como vimos, isso não é claro, e o CIS2 mostra acima duas 

coisas: 

 - as opções, preferências e barreiras á inovação tecnológica evidenciada pelas empresas 

portuguesas não parece muito diferente das empresas de outros países comunitários 

- as limitações metodológicas dos CIS são grandes e a sua interpretação “objectivista” difícil 

(senão mesmo impossível) para efeitos de comparações inter paises, sem prejuízo do óbvio 

interesse dos CIS e sua melhoria sob o ponto de vista metodológico. 

 

8. High tech, low tech & knowledge intensive industr ies 

Um “cliché” habitual é que Portugal é um pais “low-tech”, a que se associa pouca inovação e 

pouca R&D, e que cria pouco emprego “high tech” ou com grande intensidade de 

conhecimento. Procuremos ver melhor o que isso significa e como se chega a essas 

estimativas. 

A figura 9 mostra os dados dos vários países da UE em 2001. Cerca de 21.6% dos cerca de 5 

milhões de trabalhadores portugueses trabalham na industria transformadora 

(“manufacturing”) (vs 19.7% na UE15), mas só 3.6% em empresas de alta ou média/alta 

tecnologia, e só 0,5% mesmo em empresas só de alta tecnologia (versus 7.6% e 1.4% na 
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UE15, 11.2% e 1.9% na Alemanha). Por outro lado 53% dos trabalhadores portugueses (vs 

66.9% na UE) estão no sector dos serviços, dos quais 19.1% são serviços intensivos de 

conhecimento (KIS = knowledge intensive services) (vs 32.9% na UE), e apenas 1.4% em 

serviços de alta tecnologia (vs 3.6% na UE). A posição portuguesa é desconfortável sob todos 

os pontos de vista. 

Mas como se chega a estes números? Não é pela inquirição da qualificação dos 

trabalhadores de cada pais, pelo menos em processo de amostragem controlada, mas sim 

pela distribuição do emprego pelos diversos sectores e respectivas classificações de 

actividades económicas (CAE). A figura 10 mostra os CAE da industria transformadora e 

dos serviços que qualificam como alta tecnologia ou um serviço como KIS ou como de alta 

tecnologia. A classificação dos sectores industriais em alta, média / alta,  média / baixa e 

baixa tecnologia foi criada e largamente difundida pela OCDE, com base na intensidade de 

I&D de cada sector. Assim uma grande empresa de montagem de impressoras standard (ou 

simples máquinas de calcular) é classificada como de alta tecnologia, porque pertence ao 

CAE 30, e o CAE 30 é dos sectores que mais gasta em I&D em relação com as respectivas 

vendas. Mas uma empresa de alta precisão mecânica, mesmo de nanotecnolgias, já não é 

high tech porque o respectivo CAE não está na tabela! Uma sofisticada empresa de calçado 

ou têxtil, com a melhor tecnologia de ponta, é nestas estatísticas considerada como “low 

tech”, de baixa tecnologia, porque o respectivo CAE assim manda. Apesar de desacreditada 

(, a classificação promovida pela OCDE continua a ser muito usada por académicos e por 

políticos. Como muitos tem argumentado (muito em especial Michael Porter), não há 

sectores de alta ou baixa tecnologia, mas sectores que usam tecnologias mais ou menos 

avançadas ou de ponta. 

Neste contexto as economias dominadas pelos sectores ditos tradicionais, de que o caso 

português é um bom paradigma, inevitavelmente saiem prejudicadas  relativamente a 

economias em que as industrias electrónicas dominam – mesmo que isso seja simples 

montagem rotinada de produtos de consumo de baixo preço (caso típico de economias 

asiáticas, inclusive a China). Naturalmente que a retórica da alta tecnologia como sinonimo 

de muita I&D é altamente conveniente aos interesses corporativos doa académicos – e dos 
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países do Norte e Centro da Europa, mas injusto e prejudicial aos interesses dos países do 

Sul da Europa. 

Mas há mais: note-se que a grande maioria do emprego (91% !) na industria transformadora 

europeia simplesmente não é de alta tecnologia, nem mesmo de média / alta tecnologia. E 

cerca de 94% do emprego em serviços não é de alta tecnologia. O que por si só mostra um 

facto importante mas que merece atenção: a pouca capacidade dos sectores de alta 

tecnologia em gerarem emprego e o o facto de serem as empresas de mais baixa tecnologia 

que geram emprego e pagam quase toda a amassa salarial da economia – para alem de 

serem os clientes dos produtos dos sectores ditos de alta tecnologia (20). Usam os  produtos 

vendidos por sectores ditos de alta tecnologia, mas são classificados como de baixa 

tecnologia.  

 

 

 

9. As barreiras f inanceiras 

A inovação tem risco e exige capacidade financeira pelo empreendedor que a promover. 

Como os múltiplos inquéritos á inovação têm repetidamente mostrado, a capacidade 

financeira limitada é a principal barreira á inovação pelas empresas. 

No caso português a inovação empresarial numa economia onde as PMEs têm um papel 

muito importante é severamente limitada pelos modelos de financiamento disponíveis 

(basicamente financiamento bancário), e ainda por uma lei das falências penalizante e 

inibidora do risco empresarial, e pela falta de genuínos instrumentos de capital de risco 

(19).  

Um dos paradoxos da inovação é que para concorrer (e sobreviver) é preciso inovar, mas 

para isso é preciso capital (dinheiro): sem dinheiro é difícil desenvolver inovação e isso é 

preciso para sobreviver e ganhar dinheiro. O ciclo vicioso parte-se com capital de risco ou 

com o assumir do risco financeiro pessoalmente pelo empreendedor, numa espiral voraz que 

leva tudo no caso de insucesso, destruindo muitas vezes o património pessoal e familiar do 

empreendedor (21). 
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Sumariando o que se viu até aqui, Portugal parece ser uma economia no pelotão da frente 

(UE), mas que está a sair do fim do pelotão e que se tem aproximado do meio do pelotão 

(convergência), através de um razoável crescimento da produtividade. 

Mas é uma economia onde o significado e a forma de implementar e de medir inovação não 

pode o ser mesmo que é usado em economias do Norte da Europa ou USA. A inovação é algo 

dependente do contexto cultural, multidimensional e não linear. 

É também uma economia com limitações importantes no incentivo á inovação empresarial, 

associadas ao financiamento da inovação e á gestão do risco empresarial. 

Mas se calhar a problemática da inovação empresarial em Portugal é muito mais complexa 

do que parece á primeira vista, Portugal não é tão mau em inovação como parece, e as 

empresas portuguesas fazem mais inovação do que parece. Há um Portugal mais inovador 

do que parece. 

 

 

10. Educação 

Mas afinal não há estrangulamentos graves á inovação em Portugal? Há: a educação dos 

trabalhadores. Essa continua a ser a muito grande diferença entre Portugal e os países á 

sua frente na UE.  

A figura 11 mostra a qualificação dos trabalhadores entre os 25 e 64 anos de Portugal, 

Espanha, Reino Unido e Alemanha. O numero médio de anos de educação é de 8 anos nos 

trabalhadores portugueses, versus 13,3 anos para um trabalhador alemão (e 8.9 para 

Espanha e 12.5 para o Reino Unido). E cerca de 2/3 dos trabalhadores portugueses têm 

apenas o ensino primário como qualificação, contra apenas 2% na Alemanha. Apenas 10% 

dos trabalhadores portugueses têm qualificação terciária (ensino superior), contra 21% em 

Espanha, 25% no Reino Unido e 27% na Alemanha. 

É claro que Portugal tem feiro progressos importantes neste domínio, mas apesar de tudo 

será aqui que está uma das fracturas importantes com o pelotão mais á frente na UE. 
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O drama é que é a dinâmica lenta dos impactos das politicas de educação, que no nosso caso 

têm um carácter geracional. Os efeitos das mudanças em curso demorarão uns bons anos a 

ter efeito visível na redução das diferenças assinaladas. 

 

11. Conclusão 

Muitas vezes anuncia-se o incentivo á I&D como uma politica de inovação. Essa 

identificação é perigosa. Na realidade as politicas pró inovação passam acima de tudo pelo 

fomento da educação dos trabalhadores e pelas politicas de incentivo á concorrência, A 

questão legislativa e de regulação dos mercados é mais importantes para a inovação 

empresarial do que a I&D do sistema universitário. 

Conclui-se com uma expectativa positiva sobre o futuro de Portugal. Se apesar de todas as 

limitações estruturais que temos conseguimos ser o que somos, é de esperar no futuro que a 

capacidade inovadora das empresas seja alavancada pela progressiva alteração do padrão 

educativo da mão de obra, e espera-se que melhore também por politicas de concorrência e 

de financiamento ao risco mais favoráveis á inovação empresarial. A expectativa sobre o 

futuro não pode deixar de ser de esperança e positiva.
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 Notas e referencias: 

 

(1) Noticia recente publicada num importante jornal diário de referencia. A noticia baseia-

se num estudo da School of Management da Universidade de Cranfíeld (UK) em 

colaboração com uma empresa portuguesa de recrutamento de executivos. No entanto uma 

leitura do relatório original mostra como o tratamento jornalístico é sensacionalista, e não 

reflecte uma síntese balanceada do estudo. Por sua vez o referido estudo baseia-se num 

inquérito de opinião de 164 respostas, das quais 130 eram expatriados, sem critérios de 

amostragem. Seria interessante um estudo "simétrico": saber qual a opinião dos gestores 

portugueses sobre os gestores expatriados que operam em Portugal. Não tenho a certeza de 

que estes saíssem muito bem do exercício. 

Por outro lado não deixa de ser curioso que a conclusão do relatório seja a necessidade de 

mais cursos de formação avançada dos gestores portugueses, dado que a actual "formação 

em gestão é medíocre" ... 

Ver “Pode a gestão portuguesa portuguesa competir? Um inquérito a gestores 

expatriados em Portugal”, Ad Capita International Search e Craníield University School of 

Management, Abril 2002. 

 

(2) M. Porter. "Competitive strategy. Techniques for analysing industries and competitors”,. 

Free Press. 1980 (2a ed.. 1998) 

 

(3) Professor da Universidade de Harvard, faleceu em 1950. Mas antes foi Ministro da 

Economia na Austria e especulador bolsista de sucesso, depois arruinado e falido, antes de 

emigrar para os USA. O conceito de “criação destruidora” como mecanismo da concorrência 

capitalista foi desenvolvido por J. Schumpeter em "Capitalism, socialism and democracy'”, 

Harper & Brothers, 1942. Para uma biografia de Schumpeter, ver R. Swedberg, "Joseph A. 

Schumpeter: his life and work". Polity Press. 1991 
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(4) D. Quali, da London School of Economics and Politicai Science, cita várias vezes o 

estranho caso da China no século XIV (no final da dinastia Sung). onde estavam reunidas 

as condições necessárias à explosão de uma revolução industrial, 400 anos antes de tal 

ocorrer na Europa Ocidental (Inglaterra em especial) na segunda metade do século XVIII, 

tendo o seu impacto económico atingido o apogeu apenas em meados do século XIX. Ver 

Quah, D., "Technology dissemination and economic growth: some lessons for the new 

economy". Center for Economic Performance. London School of Economics and Political 

Science. Setembro 2001; e ainda Quah, D., "New technology, new economy". Merril Lynch 

Executive Program, Outubro 2001. 

A economia terá falhou aí pelo lado da procura (reprimida: o controlo imperial do 

conhecimento nunca permitiu que se formasse uma base de clientes ou consumidores que 

sustentassem a procura necessária para que o desenvolvimento tecnológico desabrochasse 

na forma de crescimento económico. Esta ideia tem importantes aplicações na economia 

actual: porventura a característica mais importante da chamada "nova economia" está 

numa procura diferente baseada em conhecimento, mais do que do lado da oferta. Esta 

ideia começa mesmo a integrar as políticas propostas: "the key to benefíting from ICT is to 

focus on policies to foster its use, rather than its production" (OECD, "The new economy: 

beyond the hype. Final report on the OECD growth project", 2001) 

 

(5) Andrew Feenberg fala do desenvolvimento tecnológico como uma "social battlefield”. Ver 

Feenberg, A.,  "Transforming technology - a critical theory revisited", Oxford University 

Press. 2002 (pag. 15). 

 

(6) O caso da Irlanda é sempre apontado como ainda mais excepcional, e com alguma 

justiça. Mas já agora recorde-se que a performance económica da Irlanda na primeira 

metade do século XX foi claramente pior que a portuguesa. Mas a tentação de imitar a 

Irlanda é como a tentação de imitar Sillicon Valley: vale a pena reflectir sobre as 

respectivas trajectórias e causas, mas tentar a sua reprodução noutro contexto não 

assegura os mesmos resultados (nem sequer porventura parecidos).  
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(7)  Ver UNDP, "Human Development Report 2001, Making new technologies work for 

human development HDI", United Nations Development Program. 2001. 

Uma nota pessoal: quando se cita este facto a alunos, em geral o espanto é grande (mesmo 

de incredulidade). Costumo dizer-lhes que devem viajar pelo Mundo não Ocidental para 

compreender bem o que isso significa e representa. E difícil compreender isso sem conhecer 

o que é a Africa, a América Latina, grande parte da Ásia, a índia,... em contrapartida da 

UE. USA, Canadá,... Ou a questão (eterna?) do copo meio cheio ou ainda meio vazio ... 

 

(8) O PIB corresponde ao valor acrescentado agregado a nivel macro da economia de um 

país e é habitualmente tomado como uma medida do output da economia - isto apesar de 

ser obtido por uma consolidação de inputs e de não incorporar aspectos importantes do 

funcionamento da economia, de quantificação menos fácil (por exemplo aspectos de 

qualidade de vida e sociais). Recorda-se que o valor acrescentado corresponde, ao nível 

microeconomico, ao valor de venda menos o custo dos materiais e serviços consumidos. 

O PIB per capita, ou o PIB por trabalhador, são medidas (diferentes) do estado de uma 

economia (e indirectamente do seu bem estar socioeconômico). 

 

(9) Por exemplo, a tendencia já visível para prolongar o tempo de trabalho para além da 

reforma tradicional, em consequência do maior tempo médio de vida e melhor qualidade de 

saúde da terceira idade, poderá vir a ter um impacto positivo no crescimento do PIB – sem 

prejuízo das questões que levanta sobre a sustentabilidade do sistema de segurança social  

 

(10) Sobre investimento e inovação, ver OECD, "The new economy: beyond the hype. Final 

report on the OECD growth project", 2001. 

 

(11) A estimativa da produtividade multifactor é um problema complicado. Problemas de 

dados e metodológicos tornam a comparação das suas variações entre países diferentes 

ainda mais difícil. Por exemplo, um estudo recente do Banco Central Europeu conclui que 
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as diferenças entre o crescimento da produtividade do trabalho americana e europeia (leia-

se UE) na segunda metade dos anos 90 não se deve tanto ao efeito de intensidade do capital 

por tecnologias da informação e da comunicação (como alguns têm argumentado), mas sim a 

diferenças de produtividade multifactor que reflectem diferenças na estrutura de produção 

e possivelmente diferenças na flexibilidade dos produtos, na flexibilidade do trabalho e nos 

mercados financeiros (F. Vijselaar e R. Albers, "New technologies and productivity growth 

in the euro area”, Working paper n° 112, European Central Bank. Fevereiro 2002) 

 

(12) O 2001 Innovation Scoreboard foi publicado como documento de trabalho da Comissão 

Europeia em 14 de Setembro de 2001. Ver "2001 Innovation scoreboard", Comission staff 

working paper SEC (2001) 1414, Bruxelas, 14.9.2001. 

O Diário Económico de 1 de Outubro de 2001 titulou "Portugal perdeu terreno nos últimos 

seis anos face à UE" . Foi também foi objecto de atenção no Diário de Noticias de 3 de 

Outubro de 2001 ("Inovação tecnológica: Europa atrás dos EUA e do Japão") e no 

suplemento de Economia de O Publico (onde parte da análise crítica em anexo foi invocada). 

 

(13) Para além de que despesas relativas a constituição da sociedade e alterações de pacto 

são contabilizadas pelas normas portuguesas do Plano Oficial de Contabilidade como 

despesas de I&D. 

 

(14) Em artigo recente de opinião (ver P Conceição, "A roda ainda não foi inventada", 

Público (suplemento Economia), 16 de Setembro de 2002), Pedro Conceição reconhece este 

facto e fala de estratégia de convergência baseado em investimento e estratégia de 

convergência baseada em inovação / novas empresas / novas tecnologias, salientando que a 

estratégia óptima depende do estágio de desenvolvimento em que o país se encontra. 

Discordamos que a estratégia baseada em investimento não seja inovadora, mas sem 

duvida que a importância dessa via para o crescimento da economia começa a diminuir à 

medida que a infraestrutura tecnológica do aparelho produtivo se aproximou dos padrões 

europeus. 
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(15) Citando o Professor Dirgo Comin, da New York University:  “R&D is not responsible for 

a large share of productivity growth in the US. Since the US is the world leader in R&D, 

this conclusion can be made extensive to other nations... Since the innovation that result 

from these [non R&D investments] are not patentable and quite easy to imitate, the 

externalities associated with them are probably much larger”. Ver Comin, D., “R&D? A 

small contribution to productivity growth”, NBER working paper, 2002 (posteriormente 

publicado em J. Economic Growth, 2004). 

 

(16) Para uma análise detalhada dos resultados das empresas portuguesas ao CIS2, ver 

Conceição, P. e P. Ávila, “A inovação em Portugal. II inquérito comunitário ás actividades 

de inovação”, Celta Editora, Oeiras, 2001. 

 

(17) Ver Laafia, I., “Employment in high tech and knowledge intensive sectors in the EU 

continued to grow in 2001”,  Eurostat, Statistics in focus, T9 – 4 / 2002 

 

(18) Os trabalhos do sociólogo canadiano  Benoit Godin são dos mais devastadores sobre o 

assunto. Ver em particular Godin, B., “The obsession for competitiveness and its impact on 

statistics: the construction of high technology indicators”, Project on the History and 

Sociology of S&T Statistics, Working paper nº 25, 2004 (posteriormente publicado em 

Research Policy, 33 (2004) 1217.  

Godin sublinha, entre outras coisas, que a intensidade de tecnologia pode nada ter a ver 

com a intensidade de I&D, e que a chamada industria de alta tecnologia não passa de um 

exercício de retórica para alinhar o trabalho de análise estatística com as questões 

normativas e politicas dominadas por chavões e por ideias pré-concebidas: “High technology 

is the perfect example of a fuzzy concept of much valur for rethorical purposes. Officials use 

it constantly without any systematic definition, simply for its prestigious appeal. Academics 

are no better”.  
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(19) Como Pedro Conceição referiu, “uma das grandes inovações institucionais do mundo 

ocidental foi desacoplar (pelo menos parcialmente) os destinos individuais dos 

empreendedores e o destino dos empreendimentos ou decisões que as pessoas tomam”, 

através de seguros, sociedades anónimas, capital de risco, ... (comunicação pessoal, 2002). 

 

(20) “An exclusive focus on the "high-technology" sectors therefore provides an incomplete 

and distorted view of the economic impact of new technologies. A thorough analysis of their 

histories points out the potential for high technology to revitalize "old" industries, including 

textiles and forest products, banking and finance, retailing and medical care” . Ver Mowery 

, D. e N. Rosenberg, "Paths of innovation. Technological change in 20th century America", 

Cambridge University Press, 1998 (pg 171-172) 

 

(21) Obviamente que estamos a falar em insucesso não devido a práticas fraudulentas 
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ANEXO A 

 

BENCHMARKING E REALIDADE 

Acerca do 2001 Innovation Scoreboard 

 

 

1. A cimeira de Lisboa terá ficado, por várias boas razões, na história da UE. A introdução 

sistemática das análises comparativas das politicas e das trajectórias sócio-económicas 

através de um conjunto de novos indicadores terá sido uma delas. Abriu-se assim uma nova 

área metodológica para apoio à decisão politica, complementar aos indicadores sócio-

económicos tradicionais.  

Mas este novo exercício de permanente “benchmarking” tem riscos metodológicos grandes e 

exigirá sempre um espirito critico de análise atento e cauteloso. O “2001 Innovation 

scoreboard” agora publicado como documento de trabalho pelos Serviços da Comissão 

Europeia (SEC (2001) 1414) é um bom exemplo dos perigos do exercício e das dificuldades 

associadas. O que não quer dizer que o exercício não valha a pena: só que o nevoeiro no 

caminho pode ser muito e é preciso ter os pés bem na terra e a cabeça no sitio para não 

perder o Norte.  

A conclusão de que Portugal se está a distanciar a ritmo acelerado do pelotão europeu não 

resiste a uma análise minimamente cuidada da metodologia usada. A credibilidade do 

indicador composto usado (um dito SSI – indice sumário de inovação) é simplesmente muito 

perto de zero.  

E a conclusão não pode deixar de ser contraditória com o facto do mesmo relatório atribuir 

(tabela 3) a Portugal como pontos fortes relativos “o consumo em TIC (tecnologias da 

informação e comunicação)” e “a capacidade de inovação em produtos”. O que diga-se de 

passagem também não é verdade: se há ponto em que Portugal não é forte em termos 

relativos é (infelizmente) na capacidade de introdução de novos produtos no mercado! 
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2. Este documento pretende comparar as politicas de inovação no contexto da hoje chamada 

economia de conhecimento dos países da UE, e da UE com os USA e Japão. 

Mas definir inovação no contexto das diferenças estruturais do tecido sócio-económico, e 

acima de tudo culturais e históricas, dos vários países da actual UE não é tarefa fácil. O 

sentido e a forma como se manifesta a inovação em países como a Suécia ou a Finlândia é 

bem diferente do da França ou da Espanha. A forma como isso se pode traduzir de forma 

mais ou menos quantitativa está ainda por encontrar. O que não significa que não se vá 

tentando. 

O trabalho procura identificar e ordenar a situação actual dos vários países e as tendências 

da sua evolução através de um conjunto de indicadores (na realidade 18) que ttalvez 

reflictam algo relacionado com aquilo que ser quer medir. Os indicadores escolhidos já por 

si deixam muitas duvidas sobre quanto completa é a fotografia. Mas admite-se que sejam os 

possíveis. 

Não se pode é misturar alhos com bugalhos e tentar inferir a partir de um indicador de 

rankings (o tal SSI) que combina um conjunto (discutível) de indicadores de diferente 

importâncias, de anos diferentes (vários de 1996!), de incertezas associadas muitíssimo 

diferentes e com pesos totalmente arbitrários. Isso para já não falar dos problemas de 

colinearidade associados a estes tipos de dados multivariaveis e que em indicadores 

indirectos (como muitos dos usados) distorcem muito a “fotografia” e obrigam a prudência. 

Prudência e espírito crítico que pouco transparecem no documento – apesar das afirmações 

da metodologia ser “tentativa” e de “serem necessárias várias precauções na interpretação 

do SSI” (páginas 13 e 14). 

 

3. É óbvio que a situação portuguesa como país inovador em termos económicos é duvidosa 

em termos relativos. Mas, medido pelos padrões técnicos tipicos da UE actual, Portugal 

tem-se aproximado da média e em várias facetas a bom ritmo. O que choca neste documento 

é como se tiram rapidamente conclusões radicais com total ligeireza metodológica.  

Relatórios recentes da mesma UE contam histórias bem diferentes. Por exemplo, o 

“Progress report on benchmarking of national research policies” ou o 
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“eEurope2002 impact and prior ities” ambos apontam para trajectórias bem mais 

reconfortantes da evolução portuguesa, precisamente em áreas críticas de inovação e 

economia do conhecimento baseada no uso intensivo de tecnologias da informação e 

comunicação. 

 

4. Um indicador típico destes tipos de análises é, por exemplo, o emprego na industria high-

tech, um indicador que penaliza claramente as economias em que as ditas industrias 

tradicionais são fortes, como Portugal. Mas dizer que (uma boa parte) da industria do 

calçado ou (certa) industria têxtil em Portugal não é high tech é simplesmente ignorar a 

realidade contemporânea dessas industrias. Mas nestas estatísticas nós apareceremos 

sempre desfocados. 

O caso de indicadores baseados no numero de patentes é outro exemplo típico.  

 

5. Uma dificuldade associada a todos os exercícios de benchmarking múltiplo é como 

descontar os diferentes ambientes culturais, sócio-económicos e políticos na avaliação 

multivariavel que os indicadores descrevem, assim como os muito diferentes pontos de 

partida de cada um dos países.  

Este documento é um bom exemplo das dificuldades que lhe podem estar associadas. A 

principal conclusão é que ainda há muito trabalho para ser feito. 

 
EB, Outubro 2001 
Texto preparado em resposta a um pedido de comentário pelo jornal O Público. 
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Figura 1 

Portugal versus outros paises: PIB per capita (em ppp), taxa de crescimento do PIB entre  

1990 e 1998, e ainda HDI (indice de desenvolvimento humano, da ONU) 

 
 
 
 

PIB pc PIB

(ppp) taxa % HDI

90-98

UE 24,4

Zona euro 24,3

Bélgica 26,2 1,6 92,3

Dinamarca 29,1 2,9 90,5

Alemanha 25,9 1,5 90,6

Grecia 16,8 1,7 86,7

Espanha 20,1 1,9 89,4

Finlandia 25,2 2,0 91,3

França 24,2 1,5 91,8

Irlanda 29,2 7,7 90,0

Itália 25,2 1,2 90,0

Luxemburgo 47,1

Holanda 27,8 2,6 92,1

Austria 27,0 1,9 90,4

Portugal 18,0 2,3 85,8

Suécia 24,8 1,2 92,3

Reino Unido 24,4 2,2 91,8

USA 35,6
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Figura 2 

Portugal versus outros paises: taxa de crescimento do PIB, entre 1975 e 2001, por periodos 

de cinco anos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crescimento do PIB 75-01 

75-85 85-90 90-95 95-01

Bélgica 2,1 3,1 1,5 2,8

Dinamarca 2,1 1,3 2 2,6

Alemanha 2,2 3,4 2 1,8

Grecia 2,1 1,2 1,2 3,5

Espanha 1,6 4,5 1,5 3,7

Finlandia 2,9 3,3 -0,7 4,9

França 2,4 3,3 1,1 2,5

Irlanda 3,5 4,6 4,7 9,1

Itália 3 2,9 1,3 2

Luxemburgo 2,4 6,4 5,4 6,1

Holanda 1,9 3,1 2,1 3,7

Austria 2,4 3,2 2 2,5

Portugal 3 5,5 1,8 3,4

Suécia 1,5 2,3 0,6 2,9

Reino Unido 1,9 3,3 1,6 2,8

USA 3,4 3,2 2,4 3,9

Japão 3,8 5,2 1,5 1,1

Fonte: UE, European competitiveness report 2001



 
 
                                                                                                          Escola de Engenharia Universidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

 

 

»«wp 27 (2002) 

 29

Figura 3 

Portugal versus UE: crescimento e produtividade na primeira e na segunda metade da 

década de 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P UE Rank

PIB per capita (USA 2001=100) 48 65 14 (Gr)

Emprego (2001, %) 73 66 5 N, D, S, A

Crescimento do emprego (1995-2001, %) 0,4 1,2 15

1995-2001

Crescimento do PIB (%) 3,4 2,6 7 Ir, L, Fin, N, S, Gr

Produtividade do trabalho (1) 2,9 1,3 3 Ir, L

"Capital deepening" (2) 1,1 0,4 1

MFP / TFP (3) 1,8 1 5 Ir, Fin, G, S

Fonte: UE, European competitiveness report, 2001

(1) crescimento anual médio do PIB por pessoa empregada (%)

(2) contribuição anual média para o crescimento da produtividade do trabalho (%). Os numeros indicam a

contribuição do "capital deepening", ou a substituição de capital por trabalho, o crescimento da produtivi-

dade do trabalho, em percentagem.

(3) "multifactor productivity" ou "total factor productivity"
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Figura 4 

Portugal e UE nos periodos 1995 a 2001, e 1990 a 1995 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P UE Rank

PIB per capita (USA 2001=100) 48 65 14 (Gr)

Emprego (2001, %) 73 66 5 N, D, S, A

Crescimento do emprego (1995-2001, %) 0,4 1,2 15

Crescimento do PIB (%)

95-01 3,4 2,6 7 Ir, L, Fin, N, S, Gr

90-95 1,8 1,5 7 Ir, L, N, G, A, D

Produtividade do trabalho (1)

95-01 2,9 1,3 3 Ir, L

90-95 2,3 2 6 L, Fin, Ir, D, UK

"Capital deepening" (2)

95-01 1,1 0,4 1

90-95 1,1 1 3 Fin, E

MFP / TFP (3)

95-01 1,8 1 5 Ir, Fin, G, S

90-95 1,3 1,1 8 Ir, D, L, Fin, S, UK, A

Fonte: UE, European competitiveness report, 2001

(1) crescimento anual médio do PIB por pessoa empregada (%)

(2) contribuição anual média para o crescimento da produtividade do trabalho (%). Os numeros indicam a

contribuição do "capital deepening", ou a substituição de capital por trabalho, o crescimento da produtivi-

dade do trabalho, em percentagem.

(3) "multifactor productivity" ou "total factor productivity"



 
 
                                                                                                          Escola de Engenharia Universidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

 

 

»«wp 27 (2002) 

 31

Figura 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P UE Rank P

BERD (%PIB) (business R&D) 0,17 1,24 14 (Gr)

PRD (%PIB) (public R&D) 0,4 0,66 13 (Ir, Gr)

Patentes hightech / Milhão habit 0,4 17,9 15

Incubadoras de negócios / M.hab 4,9 5,5 6

ICT (%GDP) 6,6 6,1 7

Fonte: UE, Enterprise policy indicators, 2001
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Figura 6 

Resultados do CIS2 para Portugal 

Numero de empresas (em percentagem) que referem 

- ter introduzido inovações teecnológicas (de produto ou de processo) no ultimo ano 

- ter participado em actividades / projectos de inovação 

- terem abandonado projectos de inovação 

por empresas industriais e de services, e ainda a origem (externa / mista / interna) das 

inoovações nas empresas industriais e de serviços 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(% de empresas) Industria Serviços

Industria Serviços Global Externa Mista Interna Externa Mista Interna

introduziram inovação 25,8 28,0 26,7

inovação de produto 15,1 7,7 16,0 79,6

inovação de processo 22,9 15,8 28,5 59,1 26,1 29,5 47,0

actividades / projectos de ino 28,5 35,6 31,4

abandonaram projectos 8,3 11,1 9,4

Fonte: P Conceição e P Avila, "A inovação em Portugal: II Inquérito comunitário às actividades de inovação", Celta Editora, 2001
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Figura 7 

CIS2: inovação nas empresas industriais, Portugal e outros paises da UE, por dimensão das 

empresas (todas / pequenas / medias / grandes). 

Pib pc ppp = PIB per capita (em ppp) do pais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

industria

pib pc ppp tot peq med grd

Irlanda IRL 29,2 73 68 78 85

Alemanha D 25,9 69 63 70 85

Austria A 27,0 67 59 73 88

Holanda NL 27,8 62 54 71 84

Reino Unido UK 24,4 59 54 59 81

Suécia S 24,8 54 43 61 79

França FIN 24,2 43 34 48 75

Luxemburgo L 47,1 42 21 52 85

Finlandia FIN 25,2 36

Espanha E 20,1 29 21 43 76

Bélgica B 26,2 27 22 29 50

Portugal P 18,0 26 22 30 51

Dinamarca DK 29,1

Itália IRL 25,2

Grecia G 16,8
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Figura  8 
CIS2: inovação nas empresas de serviços, Portugal e outros paises da UE, por dimensão das 

empresas (todas / pequenas / medias / grandes). 

Pib pc ppp = PIB per capita (em ppp) do pais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

serviços

pib pc ppp tot peq med grd

Irlanda IRL 29,2 58 60 49 87

Austria A 27,0 55 54 58 74

Luxemburgo L 47,1 48 45 55 83

Alemanha D 25,9 46 41 60 83

Reino Unido UK 24,4 40 40 37 55

Holanda NL 27,8 36 32 45 71

Suécia S 24,8 32 40 37 55

França FIN 24,2 31 25 33 73

Portugal P 18,0 28 28 27 50

Finlandia FIN 25,2 24

Bélgica B 26,2 13 11 21 55

Espanha E 20,1

Dinamarca DK 29,1

Itália IRL 25,2

Grecia G 16,8
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Figura 9 

Emprego intensivo de conhecimento e em alta tecnologia, em 2000, para paises da UE) (17) 
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Figura 10 

Códigos CAE dos sectores empresariais considerados como de alta technologia e dos 

sectores de services considerados como de conhecimento intensivo 

 
 

High tech manufacturing:  

30 Manufacturing of office machinery, computers, 

32 radio, television, communication equipment,  

33 medical precision and optical instruments, watches and clocks. 

Medium-high tech manufacturing:  

24 Manufacture of chemicals,  

29 machinery and equipment n.e.c.,  

31 electrical machinery and apparatus n.e.c., 

34+35 transport equipment. 

High tech services:  

64 Post and telecommunications,  

72 computer and related activities,  

73 research and development. 

Knowledge intensive services (KIS): 

High tech services (above) and  

61 water transport,  

62 air transport,  

65 financial activities,  

70 real estate activities,  

71 renting of machinery and equipment without operator,  

74 other business activities,  

80 education,  

85 health and social work,  

92 recreational, cultural and sporting activities. 
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Figura  11 
 
Qualificação dos trabalhadores (Portugal, Espanha, Reino Unido. Alemanha) 
 
Prim = ensino primário 
Sec - = ensino básico 
Sec+ = ensino secundário 
Terc = ensino superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Trabalhadores 25-64 anos: nivel educacional (%)

Prim Sec- Sec+ Terc Anos educ

P 67 12 12 10 8,0

E 42 23 14 21 9,9

UK 18 57 25 12,5

G 2 17 53 27 13,3
Fonte: European competitiveness report 2002


