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“Não lhes peço que façam coisas diferentes; 

• A Dimensão do Desenvolvimento Sustentável

• “As pessoas estão no centro das 
preocupações com o desenvolvimento 
sustentável. Têm direito a uma vida saudável e 
produtiva, em harmonia com a natureza”

“Não lhes peço que façam coisas diferentes; 
apenas que façam, a mesma coisa de forma 

diferente ”



A Questão Central da Inovação:

• “ Quanto mais pratico mais sorte tenho ”



• A incerteza, a globalização e a
inovação não são conceitos novos. É
muito difícil trabalhar com um cenário
em constante mudança. Assiste-se
hoje a uma redefinição das regras dohoje a uma redefinição das regras do
jogo competitivo. Mas o princípio
mantém-se “adquirir e explorar os
recursos do conhecimento de um
modo sempre actual e
estrategicamente eficaz ”



O Desenvolvimento Tecnológico Tornou-se Global:

• A estratégia de inovação antes reservada 
às multinacionais é hoje obrigatória nas 
pequenas empresas. O desenvolvimento pequenas empresas. O desenvolvimento 
das TIC mudou radicalmente o equilíbrio 
entre o conceito de enriquecimento e o 
conceito de alcance.
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Questão Central:

É possível criar riqueza de forma 
sustentada, com impacto positivo sustentada, com impacto positivo 

no emprego qualificado? Na Região 
do Norte de Portugal? No País?



Portugal: o domínio das micro & PME’s
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. produtividade do trabalhoprodutividade do trabalho
nos EUA superior à da UE-
15 (38,2 contra 33,8) 
corrigidos os valores 
relativamente ao poder de 
compra

. NO, LX, BE, F, IE, NE com 
valores acima dos EUA

. países do sul com valores 
de produtividade do 
trabalho baixa

. PT (19,8) atrás da EL (23,0) 
e da ES (27,7)



. o custo anual de custo anual de 
cada investigadorcada investigador
na UE (171 k€) é 
inferior ao dos EUA 
(182 k€) ou do JP 
(212 k€)

. PT (58 k€) e EL (54 . PT (58 k€) e EL (54 
k€ têm os menores 
custos da UE-15

. na UE-15 o lugar de 
investigador numa 
empresa custa mais 
(225 k€) do que 
numa universidade 
(103 k€) 



� é muito complexa e não-linear, pois depende das condições de 
enquadramento e das políticas escolhidas, as quais determinam a 
eficiência da atribuição do investimento

Investimento e Desempenho

Relação entre investimento em CTI e desempenho

eficiência da atribuição do investimento

- PT: investimento escasso, pouco eficaz ou escasso e pouco eficaz ?

� existe sempre um atraso temporal entre o aumento do investimento
qualquer aumento verificado do desempenho: os valores dos 
indicadores de desempenho reflectem o padrão de investimento de 
longo prazo

- PT: prioridade CTI é muito recente



- aumentar actividades de I&D industrial para gerar inovação

Factores de Mudança

Factores de mudança na Europa e em Portugal

- aumentar actividades de I&D industrial para gerar inovação
- potenciar uso das TIC’s, novos materiais, nanotecnolog ias
- aumentar a cooperação internacional em I&D industrial focada
- melhorar os sistemas educativos e de formação e atrair j ovens
- robustecer o ambiente operativo
- enquadramento político coerente e apoio financeiro efic az
- melhorar a competitividade da I&D europeia
- parcerias universidade-indústria mais fortes  e comba te à fragmentação



� vigilância e prospectiva tecnológica (tecnologias de fabrico, 
biotecnologias, nanotecnologias, TIC’s, ciências cognitivas)

Portugal:Factores de Mudança

Tecnologia e Organização

� TIC’s como tecnologias potenciadoras dos processos de fabrico e de 
negócio (organização fabril, negócio electrónico, cadeias de 
fornecimento, “empresa digital”)

� novos materiais e novos paradigmas de design: inovação tecnológica em
sectores tradicionais

- não há indústrias “low-tech” mas apenas empresas “low-tech” que
passam ao lado do potencial que a tecnologia lhes pode oferecer



• Que Intervenção do Sector Público?• Que Intervenção do Sector Público?



Formação Avançada de Recursos Humanos

Bolsas de Doutoramento e de Pós-
Doutoramento em curso no final de cada ano 

Doutoramentos realizados ou reconhecidos 
por universidades de Portugal. 1990-2001.



Fig . 3  - PO R TU G AL INVESTE PO U C O  EM  I& D

G astos I&D  em  percentagem  do  P IB  (2002)

(*)  dados 2001.

Fontes: EUR O S TAT e D G  R esearch , “Statis tics on Science and Technology in Europe: Dados 1991-2002”, 2004.
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Fig. 4 - PORTUGAL É O CAMPEÃO DA INVESTIGAÇÃO BÁSICA NA UE-15

Investigação básica em percentagem do total de I&D (200 1)

Fonte: Key Figures 2003-2004.

Portugal Holanda JapãoEUA



Fig. 6 - PORTUG AL AIND A NÃO EXISTE EM  INOVAÇÃO

Com paração de Portugal com a UE-15

Núm ero de
Investigadores

Publicações 
C ientíficas

Patentes

Fontes: Key Figures 2002. Key Figures 2003-2004. Science and Technology in Europe. Statistical pocketbook, 2005.



Efeito das Políticas públicas

• Na Indústria Farmacêutica, em 1992, dos 10 
medicamentos mais vendidos em todo o 
mundo, 6 eram de origem europeia e 4 norte-
americana, enquanto 10 anos mais tarde, em americana, enquanto 10 anos mais tarde, em 
2002, apenas 2 produtos eram europeus e 8 
norte-americanos.



Princípios da Política de Inovação

Princípios

A empresa é a entidade capaz de captar o benefício da inovação e de o  
transformar em valor económico e social . 

O Estado, enquanto grande comprador de produtos e serviços pode
criar uma procura exigente e sofisticada de modo a funcionar como 
catalisador da inovação.

Racional

Colocar a empresa no 
centro do sistema de 

inovação

Criar  as condições de 
mercado adequadas 
através do Estado catalisador da inovação.

As redes de indivíduos e instituições ( públicas e privadas), em particular 
empresas e universidades, são plataformas essenciais para criar sinergias, 
minimizar riscos  e transformar o capital intelectual em valor.

Existem  sectores económicos  que pela sua abrangência horizontal ou 
efeito de demonstração podem influenciar a modernização da economia 
e aumentar a competitividade do país.

Necessário acordar um conjunto de princípios que sirvam de base a uma política integral, coerente e sistémica 
de inovação para o país e ao consequente modelo organizativo e operativo 

Apoiar o desenvolvimento 
de  redes de 

inovação

Potenciar os sectores 
económicos com maior  

impacto inovador



Custos dos recursos humanos

Relação custo benefício no mercado 

Facilidade de deslocação 

Factores Essenciais para a Localização de Factores Essenciais para a Localização de 
NegóciosNegócios

Línguas faladas

Qualidade de Vida 

Qualidade Ambiental



•• EmpreendedorismoEmpreendedorismo pessoalpessoal é é críticocrítico
•• AberturaAbertura culturalcultural
•• ReferênciasReferências no no MundoMundo

Ingredientes
Network, Network, Network

•• ReferênciasReferências no no MundoMundo



•• EstudanteEstudante  ProfessorProfessor
•• EngenheiroEngenheiro  GestorGestor
•• GestorGestor  EmpreendedorEmpreendedor
•• UtilizarUtilizar  DesenvolverDesenvolver

Ingredientes
Pensar para fora

•• UtilizarUtilizar  DesenvolverDesenvolver
•• Local Local  GlobalGlobal
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Tecmaia

• WIPRO



AvePark

• SpinPark



AvePark

Instituto Medicina
Regenerativa. IEE 



AvePark

• Edifício Central



� ???????

� ???????

Regulamento de Execução 
do Sistema de Apoio a projectos de Investigação, De senvolvimento, 

Demonstração e Disseminação

??????

Demonstração e Disseminação

� ???????

A pontuação final (PF) do critério a que se refere a alínea a) do número 
anterior é dada pela fórmula:

PF = (P1+ P2 + 2 P3 + P4 + 1,5 P5 + 2 P6 + P 7 + P8 + 2 P 9 + P10) / 13,5
sendo o valor de cada parâmetro obtido pela média a ritmética das 
pontuações dos membros do júri presentes, atribuída s numa escala de 
1 a 4, em que 1 é Fraco, 2 é Suficiente, 3 é Bom e 4 Muito Bom. ???????



Ingredientes
“A União faz a Força”

É Possível Vencer


