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Resumo 
 

A capacidade de I&D das empresas é um fator fundamental da sua competitividade e crescimento a 
longo prazo. As tendências no indicador de despesa de I&D dão indicações chave da competitividade 
futura e da riqueza da União Europeia. Não obstante, as empresas portuguesas têm estado entre as 
que menos gastam em investigação e desenvolvimento na Europa.  

Não se pode afirmar que nas últimas décadas tenha existido em Portugal uma verdadeira política 
integrada de ciência tecnologia e inovação. Verifica-se também um défice na natureza dos 
instrumentos e medidas de apoio nesta área, que está de alguma forma associado não só ao 
processo de governança, mas também às formas especificas de operacionalização dos instrumentos. 
A estrutura do financiamento da I&D continua a evidenciar problemas crónicos diagnosticados há 
muitos anos, nomeadamente na forma de transferência dos conhecimentos gerados pelo sistema 
científico e tecnológico para a economia real, mas que começa agora a conhecer processos 
inovadores, menos burocratas e mais abertos à mudança, rumo ao aumento sustentado do 
investimento privado em I&D.  

Investir 3% do PIB em I&D até 2030 foi um dos objetivos traçados pelo governo português para o 
desenvolvimento de uma economia baseada no conhecimento e na inovação. Será possível 
quadruplicar em 10 anos o investimento que as empresas têm feito em várias décadas?  

 

Palavras-chave: Incentivos financeiros e fiscais à I&D, despesa privada de I&D, política de ciência, 
tecnologia e inovação, emprego científico 
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Abstract 
 
The R&D capability of companies is a key factor in their competitiveness and long-term growth. 
Trends in the R&D expenditure indicator provide key indications of the future competitiveness and 
wealth of the European Union. Regardless of, Portuguese companies have been among the least 
spent on research and development in Europe. 

It cannot be said that in the last decades there has existed in Portugal a real integrated policy of 
science, technology and innovation. There is also a shortfall in the nature of the instruments and 
support measures in this area, which is in some way associated not only with the governance 
process but also with the specific forms of operationalization of the instruments. The structure of 
R&D funding continues to highlight chronic problems diagnosed for many years, notably in the form 
of transfer of knowledge generated by the scientific and technological system to the real economy, 
but now begins to know innovative processes, less bureaucratic and more open to change, towards a 
sustained increase in business R&D investment. 

Investing 3% of GDP in R&D by 2030 was one of the Portuguese government's objectives for the 
development of a knowledge-based economy and innovation. Is it possible to quadruple in 10 years 
the investment that companies have made in several decades? 

 

Keywords: Financial and tax incentives for R&D, business R&D expenditure, science, technology and 
innovation policy, scientific employment 

JEL codes: H25; O31; O32; O33; O38 
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Introdução: a I&D vs a Inovação 
 

A capacidade de I&D das empresas é um fator fundamental da sua competitividade e crescimento a 
longo prazo, representando um dos principais motores da economia baseada no conhecimento.  

De acordo com o Manual de Frascati (OCDE, 2002)1, a expressão I&D engloba três atividades: 
investigação básica, investigação aplicada e desenvolvimento experimental. A investigação básica 
consiste em trabalhos experimentais ou teóricos que se destinam principalmente a obter novos 
conhecimentos acerca dos fundamentos dos fenómenos e factos observáveis, sem pensar em lhes 
dar nenhuma aplicação ou utilização determinada. A investigação aplicada consiste também em 
trabalhos originais realizados para adquirir novos conhecimentos, no entanto, está dirigida 
fundamentalmente para um objetivo prático específico. O desenvolvimento experimental consiste 
em trabalhos sistemáticos que aproveitam os conhecimentos existentes obtidos da investigação 
e/ou da experiência prática, e está dirigido à produção de novos materiais, produtos ou dispositivos, 
ao arranque de novos processos, sistemas e serviços, ou melhorar substancialmente os já existentes.  

Em suma, os critérios utilizados para identificar e distinguir atividades de I&D incluem a presença de 
um elemento apreciável de novidade e/ou a resolução de uma incerteza científica e/ou tecnológica 
e/ou nos resultados patenteados ou passíveis de o serem. As tendências no indicador de despesa 
(ou investimento) em I&D dão indicações chave da competitividade futura e da riqueza da União 
Europeia. Gastos com investigação e desenvolvimento são essenciais para fazer a transição para uma 
economia baseada no conhecimento, bem como para melhorar as tecnologias de produção e 
estimular o crescimento (Eurostat, 2017). 

Contudo, as atividades que, embora inquestionavelmente façam parte do processo de inovação 
tecnológica, só em raras ocasiões envolvem I&D e não concorrem para este indicador. Refiram-se, a 
título exemplificativo, as diversas atividades de engenharia, o desenho e implementação industrial, 
ou a simples integração de tecnologias.  

A inovação tecnológica é a ferramenta para as empresas alterarem os seus produtos, processos ou 
serviços, no fundo combinar os meios disponíveis (internos e/ou externos) para atingir algo 
funcionalmente novo. Mas esta inovação faz parte de um ecossistema que inclui os fornecedores, 
clientes, parceiros, entidades do sistema de ciência e tecnologia, entre outros. É conforme esta 
interpretação, enquanto processo de conhecimento e envolvendo um esforço coletivo, que devem 
ser vistas as políticas de apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI). 

A inovação está a jusante da investigação e desenvolvimento. Uma inovação é uma I&D que resultou 
e se traduz num benefício económico, muitas vezes anos depois. O “diamante virtuoso” da Figura 1 
mostra que a I&D transforma dinheiro em conhecimento e a inovação volta a converter esse 
conhecimento em “novo” dinheiro num ciclo de retroação claramente positivo. 

Segundo o Manual de Oslo2, cuja edição mais recente data de 2005, nem tudo o que é lançado no 
mercado é necessariamente uma inovação. Para haver inovação são necessárias algumas 

 
1 Fonte: 
http://www.oecd.org/sti/inno/frascatimanualproposedstandardpracticeforsurveysonresearchandexperimenta
ldevelopment6thedition.htm. Acedido em dezembro de 2017. 
2 Fonte: http://www.oecd.org/science/inno/2367580.pdf. Acedido em dezembro de 2017 
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características específicas segundo o tipo de inovação.  O Manual distingue quatro tipos: produto, 
processo, marketing e organizacional. 

Para haver inovação de produto (bem ou serviço) é necessária a introdução de uma melhoria 
significativa nas suas características funcionais. A inovação de processo pressupõe um método de 
produção ou distribuição novo ou significativamente melhorado, por exemplo, como a introdução de 
novos equipamentos de automação numa linha de produção ou novos métodos de distribuição. Esse 
tipo de inovação altera as características de produção/distribuição, mas não altera necessariamente 
as características funcionais do produto. Já, a inovação de marketing está relacionada com 
mudanças na conceção, posicionamento e promoção de produtos e a inovação organizacional com 
as práticas de negócio da empresa. 

 

    Figura 1 - Círculo da política de CTI                 

 

       Fonte: Elaboração própria 

 

Sucessivos governos têm colocado estas políticas como uma prioridade e fundamentais para o 
desenvolvimento económico, especialmente no início do século e com a estratégia de Lisboa, não 
devendo estas ser separadas, mas sim abrangentes e integradas. 
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As políticas e a governança da CTI em Portugal 
 

Não se pode afirmar que nas últimas décadas tenha existido em Portugal uma verdadeira política 
integrada de ciência tecnologia e inovação. Existiram várias, mas no seu conjunto elas nunca 
formaram um sistema coerente e prático, existindo mesmo um deficit de articulação entre as 
políticas sectoriais nesta área. Parece ser uma tradição a clivagem entre política de investigação 
científica e política de tecnologia e inovação, como vimos recentemente nos anos 2000 a “pasta” da 
inovação transitar entre as tutelas da “ciência” e da “economia” conforme as forças políticas no 
poder. 

Laranja (2007) refere que a estratégia global tem sido quase sempre mais "science-push" do que 
"need-pull". Trabalham-se as falhas de mercado, assumindo que se deve reforçar a I&D nas 
empresas, e que tudo o resto se traduz automaticamente em progresso económico e social.  

Fazendo uma retrospetiva rápida da governança desta área nas últimas décadas, verifica-se a criação 
em 1967 da JNICT (Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica) para apoiar a 
coordenação da política científica e tecnológica nacional. Até meados dos anos 80 estava tudo muito 
verticalizado e os laboratórios públicos do Estado, muito setorizados, não ligavam com as 
prioridades dos diferentes setores da economia. Esta fase é caracterizada por uma ausência de um 
verdadeiro compromisso político com a ciência ao mais alto nível governamental.  

A segunda metade dos anos 80 não representa ainda uma verdadeira mudança, mas surgem duas 
interpretações diferentes por via dos fundos estruturais que se iniciaram em 1989 com o QCA I. Por 
um lado, a JNICT a lançar vários programas de apoio (p.e. o CIÊNCIA e o STRIDE) e, por outro lado, o 
Ministério da Indústria e Energia com o lançamento do PEDIP. É, nesta segunda fase, que se 
começou a sentir uma separação entre uma visão académica e pouco prática da política de ciência e 
uma mais pragmática e útil da política de tecnologia e inovação orientada para as empresas.  

Foram, entretanto, criadas muitas infraestruturas em ambas as tutelas, o que conduziu ao aumento 
descontrolado deste tipo de entidades (unidades de I&D nas universidades, e institutos pela 
“ciência” e centros tecnológicos (CT), centros de transferência de tecnologia (CTT), institutos de 
novas tecnologias (INT) pela tutela da “indústria e energia”, nem sempre acompanhado de uma 
verdadeira política de serviço público orientado às empresas. Foram tempos também de grandes 
investimentos em formação de recursos humanos (através do Fundo Social Europeu), assumindo-se 
que as empresas iriam beneficiar desses recursos mais tarde ou mais cedo. Na década de 90, as 
prioridades eram a qualidade, o design, a inovação mas, na prática, os instrumentos mais 
procurados e utilizados foram os do apoio ao investimento tangível (máquinas e equipamentos), a 
que a tutela da Economia chama erradamente investimento com conteúdo inovador, mas que na 
realidade se tratava de modernização empresarial. 

Ainda hoje temos uma grande diversidade de entidades de apoio científico e tecnológico, criadas e 
apoiadas no contexto descrito. Se no início e face ao atraso estrutural do País fazia sentido este 
investimento, nos últimos anos tem-se verificado ser insuficiente a procura para a capacidade 
instalada, o que coloca em causa a sua sustentabilidade, tendo algumas destas entidades sido, 
entretanto, extintas.  As empresas, muitas vezes são apenas “arrastadas” para os projetos 
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originários nestas infraestruturas que necessitam de ter financiamento público para o seu 
funcionamento, sendo recetoras dos resultados e pouco proativas. Tantos anos depois, o problema 
mantém-se. 

Na sequência das recomendações da Cimeira de Lisboa em 2000, é criado o PROINOV (Programa 
Integrado de Apoio à Inovação), tendo esta área ganho ainda mais protagonismo quando, mais 
tarde, foi criada a UMIC (Unidade de Missão para a Inovação e Conhecimento) tutelada diretamente 
pelo Ministro Adjunto do Primeiro Ministro. Todavia, não se sentiram alterações profundas, nem no 
modo de funcionamento, nem nos impactos esperados. 

O denominador comum destes anos foi um claro défice de conciliação e articulação entre o governo 
e os atores, em que os executores de I&D e as empresas, enquanto beneficiários finais, pouco 
participaram na reflexão e formulação da política nesta área com pouco trabalho cooperativo e 
partilha de ideias. Também os Fundos Comunitários, que têm sido o principal instrumento desde os 
anos 80, encontram nas suas regras a principal condicionante, face à extrema burocracia para os 
utilizadores.  
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Conforme Laranja (2007) afirma, Portugal tem um sistema muito completo, mas muito pouco 
"ligado" entre si. Não obstante esta proliferação, o Plano Nacional de Reformas de 2016 do governo, 
relativo ao tema da promoção da I&D e da inovação, estabelece como objetivo, entre outros, a 
consolidação dos clusters/polos de competitividade do país, de acordo com uma estratégia de 
especialização inteligente que promova a criação de valor na economia portuguesa.  

Neste sentido, foi lançado o Programa INTERFACE que tem como objetivos principais aumentar a 
competitividade da indústria portuguesa, acelerar a transferência de tecnologia e promover a 
colaboração entre a ciência e tecnologia e a indústria. Dedica uma atenção especial à capacitação de 
novos Centros Interface, entidades fundamentais, considera o governo, do sistema nacional de 
inovação e agentes de valorização do conhecimento científico e tecnológico, potenciando a sua 
transferência para as empresas. No final de 2017 estavam já reconhecidos 28 destes Centros, bem 
como 20 clusters. 

Prevê também a existência de Laboratórios Colaborativos (CoLAB), que deverão constituir-se como 
associações privadas sem fins lucrativos ou empresas. Têm como objetivo principal criar, direta e 
indiretamente, emprego qualificado e emprego científico em Portugal através da implementação de 
agendas de investigação e de inovação orientadas para a criação de valor económico e social. Devem 
envolver instituições de ciência, tecnologia e ensino superior e o tecido económico e social. No final 
de 2018 estavam reconhecidos 21 CoLABs.  

Estas três novas tipologias de entidade podem ser distribuídas por 8 áreas de atuação (alguns, pela 
polivalência dos seus membros, a assumirem-se protagonistas em mais do que uma área) conforme 
Figura 3 e poderão, espera-se, constituir-se como atores fundamentais para a uma nova estratégia e 
política de CTI. Verifica-se, contudo, ainda lugar ao aparecimento de mais intervenientes em 
algumas áreas carenciadas. Curioso registar a grande “afluência” de atores numa área de grande 
atualidade e mediatismo, a sustentabilidade e o “verde”. 

 

 



11 
 

 



12 
 

As medidas e os instrumentos de apoio 
 

Se revisitarmos alguns dos instrumentos que têm sido usados nos últimos 30 anos, sobretudo na 
década de 90, e como já referido, estes refletiam a preocupação com a sustentabilidade das 
infraestruturas tecnológicas anteriormente criadas, optando-se por medidas de apoio ao seu 
funcionamento, em vez de se incentivar as empresas a contratá-las, por forma a utilizar a capacidade 
técnica que entretanto ficara disponível. Na tutela da “ciência”, foi iniciada a consolidação e 
classificação dos centros e unidades de I&D (por exemplo os Laboratórios Associados) entretanto 
criados.  Nesta fase, notou-se ainda a falta de uma orientação dos instrumentos de apoio para as 
empresas, de acordo com a sua capacidade tecnológica. As empresas que não faziam I&D, foram 
essencialmente clientes dos apoios ao investimento em máquinas e equipamentos tecnológicos.  

Para as empresas que faziam I&D, o instrumento mais amplamente utilizado no âmbito da política 
nacional de CTI fora o incentivo fiscal, mais concretamente o SIFIDE, com especial crescimento a 
partir de meados da primeira década do século. Em vigor desde 1997, teve um papel muito 
importante como um instrumento de intensificação do esforço de I&D empresarial de forma 
contínua e que hoje já se tornou imprescindível. Este tem permitido às empresas deduzir à coleta 
um determinado montante em função das despesas incorridas com atividades de I&D. Trata-se de 
um crédito fiscal que, por insuficiência de coleta, pode ser utilizado nos 8 anos seguintes. O balanço 
atual é extremamente positivo com mais de um milhar de empresas a recorrer anualmente ao 
sistema. A sua elevada procura face aos tradicionais sistemas de incentivos financeiros, também 
pode ser justificada pela morosidade e pesada burocracia associada à operacionalização dos 
subsídios à I&D empresarial.  

Enquanto que os incentivos fiscais poderão estar a contribuir para um melhor conhecimento acerca 
das empresas executoras de I&D, os subsídios a consórcios de I&D têm também a sua importância 
vital, pois incentivam uma maior colaboração das empresas com universidades, e com outras 
entidades do sistema científico e tecnológico nacional.  

Refira-se também que parece ser mais ou menos evidente que os instrumentos utilizados nos 
primeiros três Quadros Comunitários de Apoio não formaram um sistema coerente pois, embora 
convergentes nos objetivos, não tinham quaisquer pontes entre si, repetindo as mesmas medidas ao 
longo dos programas, alterando-se as designações, mas pouco mais. Esta situação foi corrigida 
especialmente no QREN e, mais recentemente no Portugal 2020, lançando medidas de apoio 
inovadoras, com grandes projetos mobilizadores, e, finalmente, com uma melhor política de 
proximidade com os atores.  

De facto, o Programa que está em vigor até 2020 tem como objetivo melhorar a competitividade e a 
internacionalização da economia portuguesa formando uma rede diversificada de instrumentos de 
política pública com regras e objetivos comuns que cobre todo o território nacional. O seu Eixo I, 
“Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação” e de acordo com o folheto 
publicitário do Programa3, “pretende contribuir para o reforço das capacidades de investigação e 
inovação e promove todas as fases da cadeia de I&I (da I&D à valorização do conhecimento). 
Privilegia uma lógica de interação entre todos os atores deste sistema, com especial enfoque entre 
as entidades de investigação e divulgação de conhecimentos (composto pelas universidades, 

 
3https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Programas%20Operacionais/BROCHURAS%20
PO/BrochuraCompete2020_versaofinal.pdf. Acedido em abril de 2019 
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laboratórios do Estado, centros de I&D públicos e entidades de interface, como sejam os Centros 
Tecnológicos, ou seja, entidades não empresariais do Sistema de I&I) e as empresas (enquanto 
entidades centrais da componente inovação).” 

Ao longo do último ano, uma equipa liderada por Ricardo Paes Mamede estimou o impacto do QREN 
nas empresas. Foram perto de 10 mil os projetos empresariais que receberam €3,3 mil milhões de 
incentivos ao abrigo deste instrumento. Cada euro que uma empresa portuguesa recebe de 
incentivos comunitários é capaz de induzir um investimento de €1,41. Também se pode observar um 
aumento de €1,25 no seu volume de negócios, um aumento de 85 cêntimos nas suas exportações e 
um aumento de 6 cêntimos nas suas despesas de I&D três anos após o arranque do projeto de 
investimento empresarial apoiado pelos fundos comunitários. 

As empresas apoiadas continuam a registar um investimento acumulado superior a empresas 
semelhantes que não beneficiaram dos apoios, no que toca à produtividade, às exportações, ao 
pessoal e ao I&D. Os impactos dos incentivos mantêm-se positivos vários anos após o início dos 
projetos apoiados. 

Resumindo, tem existido em Portugal um défice claro na natureza dos instrumentos e medidas de 
apoio nesta área, que está de alguma forma associado não só ao processo de governança, mas 
também às formas especificas de operacionalização dos instrumentos, mas que começa agora a 
conhecer processos inovadores, menos burocratas e mais abertos à mudança, rumo ao aumento 
sustentado do investimento privado em I&D.  

 

A opinião internacional 
 
A Comissão Europeia apresentou no dia 16 de março de 2017 um estudo que destaca o papel fulcral 
do financiamento público em investigação e inovação (I&I) e estima o retorno deste tipo de 
investimento em cerca de 20%. O estudo, intitulado "The Economic Rationale for Public R&I Funding 
and its Impact"4, conclui que cerca de dois terços do crescimento económico na Europa podem ser 
atribuídos à inovação. Considera também que um aumento de 0,2% no investimento em I&I pode 
ter um impacto de 1,1% no PIB, ou seja, mais de cinco vezes em termos absolutos. De acordo com o 
Comissário Europeu para esta área, Carlos Moedas, fica demonstrada a importância dos 
investimentos públicos para impulsionar uma investigação de excelência e incentivar as empresas a 
fazer o mesmo. O estudo conclui ainda que o financiamento público de I&I é especialmente 
importante, pois vem complementar os constrangimentos ao crédito. Este deve cobrir todo o ciclo 
de inovação, desde a investigação fundamental até à inovação geradora de novos 
mercados5.Também as externalidades geradas levam a que o investimento privado beneficie a 
sociedade em geral, e não apenas a empresa que realizou o investimento. 

Também o FMI, no seu relatório do “Fiscal Monitor” de abril de 2016, aponta no mesmo sentido que 
o estudo da Comissão Europeia, descrevendo uma relação positiva e complementar entre a I&D 

 
4 Fonte:  https://ri-links2ua.eu/object/document/326/attach/KI0117050ENN_002.pdf. Acedido em dezembro 
de 2017. 

5 Fonte: http://www.cotecportugal.pt/pt/noticias-e-eventos/o-investimento-publico-em-investigacao-e-
inovacao-e-mais-importante-do-que-nunca. Acedido em dezembro de 2017. 
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pública e a privada. No seu capítulo 2, "Fiscal Policies for Innovation and Growth"6, este relatório 
considera que a I&D privada e universitária é muito mais elevada nas economias avançadas do que 
em mercados emergentes ou em desenvolvimento. No entanto, a I&D pública tem-se mantido 
relativamente constante nos dois grupos de países. Por fim, considera como positivas atividades de 
I&D governamentais que estimulam a cooperação entre a I&D pública e universitária e a I&D 
privada, sugerindo ainda que que subsídios para investigação e incentivos fiscais destinados a gastos 
de I&D podem promover efetivamente o crescimento da produtividade. No centro de qualquer 
estratégia deve estar a I&D (FMI, 2016). 

As políticas públicas devem, de facto, permitir estimular a inovação, as atividades de I&D e o 
crescimento, influenciando o sector privado, como por exemplo através da “compra pública de 
inovação”, conceito constante nos principais documentos europeus de apoio à inovação e que 
auxiliam os decisores políticos a elaborar as respetivas estratégias nacionais. O próprio Programa 
Horizonte 2020 já prevê financiamento para este tipo de iniciativas.  

Em Portugal, esta recomendação comunitária foi vertida na Estratégia de Inovação Tecnológica e 
Empresarial 2018-2030, devidamente dissecada no próximo capítulo. Sendo o Estado o principal 
comprador de bens e serviços numa economia, este deve ser o indutor para que as empresas 
inovem com a segurança do tomador.  Normalmente, as entidades públicas identificam as suas 
necessidades, lançando depois o desafio às empresas potencialmente fornecedoras. Não havendo 
solução disponível no mercado, é lançado um concurso público para o seu desenvolvimento de 
forma competitiva e envolvendo as empresas.  

Neste domínio, a ANI é a entidade que está a operacionalizar o processo devendo “contribuir para a 
adoção de novas abordagens em áreas tecnológicas como a digitalização da economia, a economia 
circular e a eficiência energética; e contribuir para a coordenação ou apoio a esforços setoriais de 
interesse estratégico, como a saúde, espaço, biotecnologia, agricultura, agroindústria ou mar.” 

  

 
6 Fonte: http://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2016/12/31/Acting-Now-Acting-Together. Acedido 
em dezembro de 2017. 
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A evolução das capacidades das empresas portuguesas 
 

O esforço de I&D em Portugal tem crescido muito, mas de forma insuficiente relativamente aos 
valores praticados em outros países. O mesmo se aplica no domínio das publicações científicas e das 
patentes.  A estrutura do financiamento da I&D continua a evidenciar problemas crónicos 
diagnosticados há muitos anos, nomeadamente na forma de transferência dos conhecimentos 
gerados pelo sistema científico e tecnológico para a economia real.  

Segundo dados do Eurostat, Portugal é um dos países onde as empresas menos gastam com I&D. Em 
2016 era equivalente a 0,62% do PIB, enquanto a média da União Europeia estava nos 1,3%, ou seja, 
menos de metade face à média comunitária. 

 

Figura 4 – Investimento privado em I&D em relação ao PIB em vários países e blocos comerciais 

 

 

Fonte: MCTES 
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Figura 5 – Investimento em I&D (público e privado) em relação ao PIB em Portugal 

 

Fonte: MCTES 

 

Por outro lado, todos os esforços de criação de infraestruturas e medidas de apoio não parecem 
conseguir induzir a transição das empresas para níveis significativamente mais altos de capacidade 
tecnológica. A composição das despesas com inovação das empresas Portuguesas, relativamente às 
suas congéneres Europeias são notórias, principalmente no que respeita à maior importância 
atribuída a fatores tangíveis, mas também, e talvez em consequência disso mesmo, relativamente às 
taxas de inovação em geral e setor a setor.  

Em geral e apesar dos investimentos públicos nesta área serem significativos (só em apoios 
estruturais atingiram os 34 mil milhões de euros desde 1989, conforme figura 6), o esforço realizado 
no domínio da I&D, não trará maiores benefícios económicos e sociais (inovação e adoção), 
sobretudo por causa da ausência de mudanças estruturais, quer no sistema de interações entre os 
atores públicos e privados, quer no peso que setores de maior valor acrescentado tardam a ter no 
total do produto económico. 
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Figura 6 – Montantes de Fundos Estruturais por Quadro de Apoio 

 

Fonte: ADC7 

 

Investir 3% do PIB em I&D, na União Europeia, foi um dos objetivos da estratégia Europa 2020 para o 
desenvolvimento de uma economia baseada no conhecimento e na inovação. Já em 2018, o 
Governo reiterou este objetivo, estendendo o prazo para 2030 (RCM nº25/2018 de 8 de março)8. 

Nos últimos anos é verdade que tem sido adotado um conjunto de medidas destinadas a dinamizar a 
inovação e a adoção de tecnologia pelas empresas e pela sociedade em geral, reforçando a 
promoção da cultura científica e tecnológica, os instrumentos de internacionalização do 
conhecimento, o aumento de emprego científico para jovens doutorados e a estabilidade do 
financiamento das instituições científicas e tecnológicas. Acresce que a avaliação da OCDE nesta 
área referente a 2016 e 2017, reconhece os esforços e recomenda que Portugal continue o caminho, 
alargando e melhorando a capacidade científica e tecnológica do país. 

Nesse sentido, o governo definiu uma estratégia nacional de inovação tecnológica e empresarial 
para Portugal 2018-2030, como elemento-chave do Programa Nacional de Reformas, com vista a 
garantir a convergência de Portugal com a Europa até 2030. Esta passará pelo aumento da despesa 
privada em Investigação e Desenvolvimento, pela valorização do emprego qualificado e científico, 
pela intensificação da colaboração entre empresas e instituições de I&D, pela promoção do 
empreendedorismo de base tecnológica, entre outras iniciativas e em estreita articulação com 
outros objetivos e políticas públicas, nomeadamente as prioridades para o próximo ciclo de Fundos 
Estruturais, o Programa Nacional de Investimentos 2020-2030 e o Programa Nacional da Política de 
Ordenamento do Território, mantendo também forte ligação aos objetivos associados à participação 
de Portugal nos programas de apoio à I&D no quadro europeu (pós 2020). 

Alguns dos objetivos da Estratégia de Inovação são: 

 

 
7 Fonte: http://www.adcoesao.pt/content/1986-1988-qca-i-ii-iii-e-qren. Acedido em abril 2019 
8 Fonte: https://dre.pt/home/-/dre/114832287/details/maximized. Acedido em abril 2019 
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• Alcançar um investimento global em I&D de 3% até 2030, com uma parcela relativa de 1/3 
de despesa pública e 2/3 de despesa privada, correspondendo a um investimento global em 
I&D de 1,8 % do PIB até 2020 (enquanto 1,3% em 2016); 

 

 

Figura 7 – Crescimento do investimento em I&D até 2030 (cenário) 

 
Fonte: MCTES 

 

• Aumentar as exportações de bens e serviços, ambicionando-se atingir um volume de 
exportações equivalente a 50% do PIB na primeira metade da próxima década, com enfoque 
na performance da balança tecnológica; 

• Aproximar os níveis de investimento em capital de risco à média da Europa. 

 

São 8 os vetores estratégicos de ação: 
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Figura 8 – Objetivos da Estratégia Nacional de Inovação para Portugal 2030 

 

 
Fonte: RCM 

 

Conforme ilustrado na Figura 9, fazendo uma extrapolação linear com base nos dados dos últimos 
anos, somente em 2080 atingiríamos este objetivo. Urge então analisar o que correu mal, propor 
novas medidas, monitorizar anualmente e localmente, por forma a atingir em 2030 uma despesa 
privada em I&D face ao PIB de 2%, contrariando um fraco investimento em I&D pelas empresas nos 
últimos anos e que foi acentuado pela crise ainda recente. Para o seu cumprimento em 2030, o 
crescimento tem de ser exponencial. 
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Figura 9 – Extrapolação do histórico investimento privado em I&D para 2% PIB 

 

 
Fonte: PORDATA 

 

 

O estado da arte  
 

Tomando por base cerca de 1300 empresas que declararam ter atividades de I&D em Portugal em 
2016 e apresentaram 4300 projetos no âmbito do Sistema de Incentivos Fiscais à I&D Empresarial 
(SIFIDE), é possível fazer uma caracterização das empresas que desenvolvem atividades de I&D, 
classificando-as quanto ao seu tipo de recursos humanos, qualificações, vendas, setores envolvidos, 
etc. 

O número total de trabalhadores nestas empresas ascende a cerca de 274 mil. De acordo com o 
Quadro Nacional de Qualificações, verificamos que uma pequena percentagem (<1%) destes 
recursos são altamente qualificados (grau de doutoramento) e se juntarmos os licenciados e 
mestres, mesmo assim, não atingimos os 30%. 
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Figura 10 – RH por nível de formação nas empresas que fazem I&D (2016) 

 

 
                                  Fonte: ANI 

 

 

A maior fatia destas empresas (> 40%) tem um volume de negócios entre os 5 e os 50 milhões de 
euros e são na sua maioria PMEs. Um valor residual tem vendas superiores a 1000 milhões de euros. 

 

 

Figura 11 – Volume de negócios nas empresas que fazem I&D (2016) 

 

 
                           Fonte: ANI 
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Se analisarmos agora as 1300 empresas por setor de atividade, verificamos uma grande 
concentração nas atividades de informação e comunicação (empresas de software, programação, 
telecomunicações…) com mais de 200 empresas e 500 projetos apresentados.  

O setor das indústrias alimentares, farmacêutico, fabricação de produtos metálicos (por exemplo o 
setor dos moldes) e comércio por grosso também estão bem representados por empresas com uma 
forte componente de I&D. 

 

Figura 12 – Nº empresas e projetos por atividade económica (2016) 

 

 
 

Embora com dados ainda provisórios de 2017 do SIFIDE, podemos tirar algumas conclusões sobre as 
empresas que na última década desenvolvem atividades de I&D em Portugal. Assim e tomando 
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como referência o crédito fiscal atribuído às empresas, relacionado diretamente com a respetiva 
despesa de I&D, verifica-se que as grandes empresas ainda são responsáveis pela maior fatia do 
investimento privado em I&D. Curiosamente e como confirmado na figura abaixo, pela primeira vez 
em 2017, estas representam menos de 50% do total, o que pode indiciar uma maior aposta das 
PMEs, responsáveis pela grande maioria do tecido empresarial nacional, e  fundamentais para o 
cumprimento do objetivo aqui traçado. 

 

Figura 13 – Crédito Fiscal atribuído por Ano e por dimensão da empresa 

Fonte: ANI 

 

Figura 14 – Crédito Fiscal atribuído por dimensão da empresa (2006-2017) 

 
Fonte: ANI 

 

 

O gráfico seguinte ajuda a perceber do esforço necessário nas startups, com menos capitais próprios 
e menos capacidade. Urge, pois, encontrar mecanismos de apoio ao seu crescimento, 
nomeadamente através de Fundos de Capital de risco privados. 
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Figura 15 – Crédito Fiscal atribuído por Idade da empresa (2006-2017) 

 
Fonte: ANI 

 

De saudar a iniciativa inédita do governo para os empreendedores estrangeiros que queiram abrir 
uma empresa inovadora em Portugal a partir de janeiro de 2018. Estes vão poder aceder de forma 
rápida a um visto de residência. Os "jovens empreendedores de todo o mundo que queiram abrir 
uma empresa inovadora vão ter acesso rápido a um visto de residência que lhes permite criar ou 
mover a startup para Portugal", podendo também "integrar uma incubadora da rede “Startup 
Portugal” e beneficiar de todos os incentivos e apoios do Programa". Para isso, terão de demonstrar 
que "querem desenvolver atividades empresariais de produção de bens e serviços inovadores", que 
"vão abrir ou deslocalizar empresas e/ou projetos centrados em tecnologia e em conhecimento, com 
perspetiva de desenvolvimento de produtos inovadores", que "gozam de potencial para criação de 
emprego qualificado" e que "detêm potencial para atingir, três anos após o período de incubação, 
um valor de 325 mil euros, ou um volume de negócios superior a 500 mil euros/ano".9 

Alinhado com o anteriormente mencionado, também os principais beneficiários setorialmente não 
sofrem grandes alterações quando escrutinados nos últimos 10 anos, conforme ilustra a figura 
seguinte: 

 

  

 
9 Fonte: https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=ede03019-48f3-4417-9310-
6aeba3accdbe. Acedido em dezembro de 2017. 
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Figura 16 – Investimento em I&D por sector (2006-2017) 

 

 
Fonte: ANI 
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As variáveis do sistema  
 

No diagrama apresentado na Figura 17 Identificam-se aquelas que nos parecem ser as 3 variáveis 
que constituem pontos de intervenção-chave no problema, o aumento sustentado da despesa 
privada em I&D, a saber, a “Inovação”, o “Emprego científico” e os “Incentivos Públicos”. 

 

Figura 17 – As variáveis do sistema 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

No que respeita à primeira e apesar do horizonte temporal poder ser mais ou menos longo, a 
inovação é a chave para transformar uma despesa num investimento com retorno. Só assim se 
poderá aumentar as vendas, as exportações, os royalties, em suma, os lucros de quem investiu. É 
sabido que Portugal peca, não pelos financiamentos disponibilizados, mas pela fraco 
aproveitamento e valorização dos resultados da investigação desenvolvida. No fundo, ainda existe 
pouca inovação de grande valor acrescentado e, assim, não se consegue alimentar o resto do 
sistema.  

O emprego científico de recursos humanos com grande capacidade, altamente qualificado, 
mentalidade empreendedora, é de facto o grande impulsionador ao nível da cultura organizacional 
que pode mudar a ainda existente aversão ao risco. Muitas vezes, os empresários estão demasiado 
preocupados com o lucro rápido e esquecem que a inovação tem o seu tempo até dar benefícios e 
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produzir resultados. Urge uma nova política de contratação de doutorados com benefícios vários 
para ambas as partes. 

Finalmente, refiram-se os incentivos públicos, financeiros ou fiscais, nacionais ou comunitários. Eles 
são de facto a ignição para mais despesa privada em I&D. A cultura ainda reinante, especialmente 
em PMEs tradicionais, não é a do risco. É necessário que este seja partilhado pelo Estado. 

Uma mudança nestas 3 variáveis, estamos em crer, produzirá resultados num prazo de 10 anos, por 
forma a cumprir com os objetivos nacionais e europeus. 

 

O emprego científico 
 

Pela sua importância, merece a pena nesta fase esmiuçar um pouco mais esta variável. O emprego 
científico é cada vez mais um fator crítico de sucesso e fundamental como fonte de ignição da 
investigação, desenvolvimento e inovação nas empresas. Pelas competências especializadas e 
diferenciadas que possuem, os doutorados podem ajudar as empresas a desenvolver novos 
processos, produtos e tecnologias, mas estes são muitas vezes não considerados como uma mais 
valia pelas empresas. Pretendem salários mais elevados e têm relutância a aceitar funções menos 
qualificadas, é a opinião de muitos empresários. Felizmente a mentalidade tem vindo a mudar, 
especialmente nas empresas mais dinâmicas e com outra atitude, as startups tecnológicas e as 
multinacionais principalmente, como provam os indicadores daquelas que têm atividades de I&D. 

A inserção de doutorados nas empresas continua a ser um desafio para o nosso país, apesar dos 
apoios à contratação deste capital humano altamente especializado e de uma maior sensibilidade do 
tecido empresarial para a importância da inovação como fator de competitividade. Alguns destes 
apoios, de origem fiscal, permitem que as empresas deduzam à coleta as despesas com eles 
incorrida. Contudo, os últimos números indicavam que apenas 4% dos doutorados em Portugal 
estavam a trabalhar no setor privado, sendo esta uma das mais baixas percentagens da UE. Para se 
ter uma ideia, na Dinamarca, 38% dos doutorados estão integrados em empresas. 

O nosso tecido empresarial de micro e pequenas empresas são em parte responsáveis, pois têm 
dificuldade em rentabilizar a contratação de doutorados. Também uma série de preconceitos 
associados aos doutorados dentro das empresas, como os salários elevados, a falta de visão 
empresarial ou capacidade de gestão costumam ser utilizados como justificativo pelos empresários. 
Outras empresas mais recentes e abertas a este tipo de recurso altamente qualificado, estão ainda a 
consolidar os seus modelos de negócio e preferem estabelecer parcerias com universidades. 
Felizmente temos um número significativo de empresas criadas por doutorados, em especial aquelas 
de tecnologia intensiva ou em setores de ponta, que estão mais recetivas. 

Em maio de 2017, António Costa reiterou publicamente que, de facto, ainda há muito que fazer e 
lembrou o grande investimento do país nos últimos 30 anos na investigação científica: “…em 1986, 
formavam-se por ano apenas 130 novos doutorados, em 2015 já foram 2350”. Ou os saltos na última 
década: “Passámos de um total de 12.600 doutorados em 2005, para 33.410 dez anos depois. 
Quando observamos os níveis de produção científica, registámos um salto idêntico no mesmo 
período, pois registámos três vezes mais publicações científicas nesse período. Mas estes progressos 
só foram possíveis porque houve uma clara política pública para a ciência.” 
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Apesar destes progressos, António Costa disse que o país agora se encontra com um “défice de 
qualificações que nos tem impedido de crescer mais” e que é preciso ultrapassar “este bloqueio 
estrutural” para haver uma economia mais competitiva e geradora de emprego. Foi assim que falou 
da necessidade de aumentar os diplomados no ensino superior e traçou a ambiciosa meta para o 
aumento da despesa em I&D (Público, 2017).  

De facto, em finais de 2017, foram registados 44.322 investigadores medidos em equivalente a 
tempo integral (ETI), mais cerca de três mil do que em 2016. O número de investigadores cresce 
sobretudo nas empresas, registando um aumento de cerca de 11% entre 2016 e 2017, totalizando 
agora 14948 em ETI (MCTES, 2018). 

Embora com o exercício de 2017 ainda não encerrado, é possível ver no gráfico seguinte uma 
tendência clara de crescimento do número de doutorados nas empresas que desenvolvem 
atividades de I&D, alinhado com o crescimento sustentado em relação à sua taxa face ao número 
total de trabalhadores. 

 

Figura 18 – Nº doutorados em ETI em projetos de I&D (SIFIDE) 

 

 

 

Para concluir, saúda-se o relançamento no fim de 2018 de um incentivo financeiro às empresas na 
contratação de recursos altamente qualificados. 
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O contraditório 
 

Em 15 de Maio de 2017, Ricardo Paes Mamede escreveu num blogue10 que a insistência do Primeiro 
Ministro em atingir a meta de 2,7% de despesas de I&D em 2020, procurando ir ao encontro dos 
objetivos definidos a nível europeu, era um absurdo. Por ser das poucas vozes em “contracorrente”, 
consideramos importante citar a sua opinião.  

Mais acrescenta: 

“Este objetivo não só é inalcançável (o país levou 35 anos a passar de 0,3% para 
os 1,3% atuais, agora pretende-se duplicar este valor em três anos), como a 

insistência em manter esta meta não tem qualquer justificação técnica - e será 
usada para justificar opções erradas.” 

“Dada a sua estrutura produtiva, Portugal tem já um nível de despesas em I&D 
sobre o PIB que é superior ao expectável. Contrariamente ao que é habitualmente 

assumido, o facto de Portugal se encontrar abaixo da média da UE neste 
indicador não significa que o esforço realizado a nível nacional seja insatisfatório 
– apenas reflete o facto de a estrutura produtiva do país assentar em atividades 

cujo bom desempenho é menos determinado pelo nível de despesas em I&D.” 

“…eu defendo que não se reduzam - e até aumentem ligeiramente - os níveis de 
investimento atual, apesar de já estarem claramente acima do que se faz em 

países com estruturas produtivas semelhantes. No entanto, a partir de certo nível 
as despesas em I&D constituem essencialmente um desperdício, pois acarretam 

um custo financeiro sem que a sociedade portuguesa e o tecido económico 
nacional estejam em condições de beneficiar dos retornos desse esforço. 

“… a tentativa de realizar este grande salto em frente, duplicando em três anos o 
nível de despesa em I&D, só seria possível com medidas ainda mais 

irresponsáveis. […]” 

 

 

Esta tese refere que a estrutura produtiva de Portugal tem já um nível de despesas em I&D sobre o 
PIB que é superior ao expectável. Essa visão está correta se nos compararmos com os países 
subdesenvolvidos. Se quisermos estar no pelotão da frente temos de copiar os bons exemplos, 
apostar no investimento em I&D com benefício económico através da inovação de produtos, 
processos (fazer o mesmo mais com mais eficiência ou mais barato), ou serviços de valor 
acrescentado. Devemos apostar principalmente dos bens transacionáveis, fatores críticos do 
crescimento das exportações, na endogeneização das tecnologias pelas empresas, no registo de 
patentes como uma forma de gerar mais valias financeiras.  

 
10 Fonte: http://www.esquerda.net/artigo/27-de-despesas-em-id-quando-o-que-parece-uma-boa-noticia-nao-
passa-de-um-absurdo/48685. Acedido em dezembro de 2017. 
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Conclusões 
 

Para os gestores e também para os seus responsáveis financeiros, todo o investimento tem de ter 
retorno. A despesa com atividades de I&D será um problema para eles, pois como justificam aos 
acionistas um gasto de milhões em algo que dá um retorno mínimo e tudo o que se pode esperar 
com certeza é o risco. Esta é a realidade na maior parte das nossas empresas, mas como vimos 
antes, não se pode esperar um retorno imediato, pois a inovação tem o seu tempo até gerar lucros e 
é apenas uma variável de entre muitas. Acresce que os países que mais investem em I&D têm 
também melhores índices de riqueza e menor exclusão social, tal como sucede com os países 
nórdicos. 

Urge uma agenda de mudança, um choque cultural nas nossas empresas, uma abertura ao risco, à 
I&D colaborativa, tirando o melhor partido possível do sistema científico e tecnológico nacional e da 
qualificação dos nossos recursos humanos. A absorção de doutorados nos seus quadros é 
fundamental. Infelizmente ainda existe um desfasamento de interesses entre a realidade académica 
e a realidade empresarial. Os programas doutorais realizados dentro das empresas e com a sua 
estreita colaboração foi uma iniciativa já testada e, entretanto, suspensa. Desta forma, conciliam-se 
os interesses de ambas as partes, pois os doutorados têm possibilidade de fazer uma tese num tema 
de interesse da empresa, e uma potencial via de integração profissional, enquanto as empresas têm 
a oportunidade de trabalhar com quadros altamente qualificados que podem ser contratados 
posteriormente, pois têm a vantagem de já possuírem a experiência profissional tantas vezes exigida 
pelo contratante.  

Também o Estado é parte fulcral neste processo, através da criação de mecanismos de apoio 
financeiro ou fiscal, reduzindo a burocracia e atraindo mais investimento estrangeiro de qualidade, 
centros de excelência ou competência nas mais variadas áreas tecnológicas, quem sabe Lisboa 
poderia ser o “Silicon Valley” da Europa. Em dezembro de 2017, o Ministro da Economia dizia que a 
economia ligada à tecnologia e à inovação tem crescido muito e que vai ter um papel muito 
importante no crescimento da economia portuguesa na próxima década. Em muitos casos tem uma 
componente industrial ligada também à componente de inovação e desenvolvimento, criando um 
valor acrescentado muito maior.  Neste momento, grupos alemães, franceses, americanos, estão a 
trazer parte desse desenvolvimento para Portugal, o que é de saudar. 

Finalmente, a imperiosa necessidade de desenhar políticas orçamentais que "puxem" pelo 
investimento no setor privado, adiantando que subsídios para investigação e incentivos fiscais à I&D 
podem promover efetivamente o crescimento da produtividade. Só assim será possível o 
cumprimento dos objetivos definidos, a bem das empresas e dos cidadãos. 
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