
Portugal investe 1,52% do PB em Investigação e Desenvolvimento

Investimento em I&D duplicou
numa década

I&D, a sigla que sintetiza a expressão In-

vestigação e Desenvolvimento é hoje, e

mais do que nunca, um indicador do po-
tencial de inovação de um país. Os in-
vestimentos feitos em I&D assumem as-

sim um importante papel no que toca à

avaliação da capacidade desse mesmo

país responder aos desafios do futuro.

Ciência, tecnologia, inovação, competi-
tividade e progresso são palavras-chave
no que toca a I&D. Estado, empresas e en-
sino superior são os seus grandes agen-
tes, aqueles que conduzem os centros de

pesquisa onde se procura resposta para
as questões de hoje e de amanhã.

E como vai a I&D em Portugal? Embo-
ra os indicadores de investimento em I&D
revelem uma crescente preocupação do

País com a questão, estamos ainda mui-
to longe dos líderes mundiais e até mes-
mo dos valores médios europeus.

Dados do último Inquérito ao Potencial

Científico e Tecnológico Nacional, refe-
rentes a 2011 revelam que a despesa to-
tal em I&D ronda os 2.600 milhões de eu-

ros, o que representa 1,52% do PIB na-
cional. O sector empresarial executa 47%
da despesa total em I&D e ao Ensino Su-

perior cabe uma fatia de 38%, sendo

que a maior parcela dos investigadores
activos se encontra nas universidades.

Dos 2.600 milhões de euros investidos
em I&D em Portugal as empresas aplica-
ram 1.200 milhões, correspondente a

1,2% do PIB nacional. O ensino superior
investiu perto de mil milhões de euros e

o Estado não chegou aos 200 milhões.
Na análise de Rui Biscaia, CEO da Anu-

bisNetworks, "em Portugal, o investi-
mento em investigação e desenvolvi-
mento é baixo, apesar de ter crescido na
última década" e lembra que "é preciso
distinguir I&D de Inovação", pois afirma

que "a maioria das empresas está empe-
nhada em inovar com base em conheci-
mento que é gerado nas universidades e

outras instituições de ensino", havendo
na sua opinião, "uma total repartição de

papéis entre o tecido empresarial e o en-
sino que não deveria existir". Para Rui
Biscaia é preciso "atrair investigação

para as empresas e envolver as universi-
dades na cooperação com o mundo em-
presarial".

Existem em Portugal cerca de 3000
empresas que apostam em I&D e que re-

presentam metado do total investido no

país, mas são ainda "poucas", diz Teresa

Mendes, directora da Incubadora Pedro
Nunes (IPN), em Coimbra, que ressalva,
no entanto, que "dentro das que inves-
tem há seguramente quem invista o

suficiente mas, em termos globais, con-
sidera que "é preciso muito mais".

Jorge Gabriel, professor auxiliar da
Universidade Nova de Lisboa, consultor
de empresas e auditor de programas de

apoio à Investigação & Desenvolvi-
mento e inovação nota que "apesar de
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Instituições Privadas sem fins
Lucrativos aplicaram 8% do total
investido e o Estado fixou-se nos 7%



algum recuo recente, as estatísticas

confirmam que em Portugal o investi-

mento em Investigação & Desenvolvi-

mento realizado pelas empresas tem
crescido, na última década, de forma

significativa e sustentada", mas sa-
lienta que "é preciso não esquecer que,
no contexto europeu, Portugal é clas-

sificado como um país inovador mo-
derado, ocupando no ranking do de-

sempenho em investigação e inova-

ção, a 17 a posição entre os 27 e posi-
cionando-se significativamente abai-

xo da média Europeia". "Estamos por
isso ainda distantes dos padrões euro-

peus", e também dos padrões mundiais,
uma vez que a UE revela neste ranking
piores resultados que a Coreia do Sul,
Estados Unidos e Japão. "É legítimo afir-

mar que as empresas portuguesas ain-
da não investem suficientemente em

I&D", conclui.
Embora o sector empresarial tenha o

maior peso na despesa em I&D no país
(47%), noutros países da Europa os nú-
meros chegam aos 70%, como é o caso
da Finlândia, 69% na Suécia, 68% na

Bélgica, ou 61% no Reino Unido.

Para onde caminhamos?
A Comissão Europeia (CE) estabeleceu di-

rectrizes e pediu mais empenho dos Es-

tados-membros para criação do Espaço

Europeu da Investigação, apelando a

um reforço do investimento público e da

ligação à indústria. O comunicado da CE,

divulgado em Setembro, diz que o mer-

cado único para a investigação "está

mais perto, mas ainda não é uma reali-

dade", e que ainda há vários objectivos

por atingir até 2014, data definida pelos
líderes europeus para o estabelecimen-
to do Espaço Europeu da Investigação.
"Este relatório mostra que ainda temos
muito trabalho pela frente, o investi-
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mento na investigação e desenvolvi-
mento é fundamental, mas precisamos de

sistemas plenamente funcionais para
que esse dinheiro seja usado da melhor
forma. Precisamos que todos os Estados-

-membros da União Europeia e todas as

partes envolvidas no financiamento da in-

vestigação e inovação dêem um grande
impulso ao Espaço Europeu de Investi-

gação", afirmou a comissária europeia

para a Investigação, Inovação e Ciência,
Máire Geoghegan-Quinn.

Mas para investir em I&D não basta

querer. Num país que enfrenta uma si-

tuação de crise transversal, com em-

Dos 2.600 milhões de euros
investidos em I&D em Portugal as

empresas aplicaram 1.200 milhões,
correspondentes a 1,2% do PIB
nacional. As universidades
investiram perto de mil milhões de

euros e o Estado não chegou aos 200
milhões

presas a lutar pela sobrevivência e um
Estado obrigado a cortar na despesa os

entraves são mais do que muitos.

Jorge Gabriel explica: "a Investigação
e Desenvolvimento é, pela sua própria
natureza, um processo de tentativa-e-
-erro e, por isso, os resultados são in-
certos. De tal forma que os critérios tra-
dicionais de aferição da rendibilidade (re-
torno do investimento com base em
previsões de proveitos e custos) não se

aplicam, tout court à l&D".
Para o ex-assessor do secretário de Es-

tado do Empreendedorismo, Competi-
tividade e Inovação os obstáculos mais

importantes ao investimento das em-

presas em I&D são: "a falta de músculo

financeiro, uma vez que na actual con-

juntura as empresas tendem a eleger ou-
tras prioridades de curto prazo", o que
considera ser, em muitos casos, "com-

prometer o futuro em detrimento do

presente". "Falta de motivação, porque
no passado não conseguiram valorizar
o conhecimento que geraram na inves-

tigação, tratando-se da conhecida difi-
culdade em inovar". E "falta de recur-
sos humanos, infra-estrutura e/ou a or-

ganização habilitadas para projectos
mais disruptivos, não encontrando nos
actuais quadros de apoio as medidas

adequadas à tipologia dos seus investi-
mentos".

Sobre as barreiras ao investimento

empresarial em I&D, destaca ainda Te-
resa Mendes a "falta de qualificação e

capacidade de gestão para pensar es-

trategicamente a empresa e identificar
necessidades de I&D, programar a cria-

ção de unidade de I&D e monitorizar o

seu desenvolvimento, avaliar ligações
com centros do saber e, obviamente, ca-

pacidade financeira para o fazer".
E mesmo havendo forma de contornar

a incapacidade financeira, o grande en-
trave é ainda o risco de investir em I&D. Rui

Biscaia não tem dúvidas: "o obstáculo está

na necessidade de investir sem se ter a cer-

teza se existirá retorno. Quando há retor-

no, sabemos que, na sua maioria, os pro-
jectos de I&D apresentam rácios muito

apetecíveis. Ainda assim, a percentagem
dos projectos que apresenta retorno é

marginal", afirma. Daí, apontar "o facto de

as empresas estarem mais empenhadas
em inovar do que em se dedicarem à

I&D", citando o director da COTEC Por-

tugal, Rui Guimarães: "I&D é a capacida-
de de gerar conhecimento à custa de di-
nheiro. Inovação, do ponto de vista em-
presarial, passa por ganhar dinheiro à

custa desse conhecimento".



Horizonte 2020: programa
estabelece metas para a Europa
As metas da estratégia Europa 2020, tra-

çadas pela Comissão Europeia, apontam
para que a despesa portuguesa em I&D au-

mente para 3% do PH3 nos próximos 7 anos

(1% proveniente de fundos públicos e2%
do sector privado), um objectivo que será

difícil de alcançar de acordo com a ava-

liação já feita por Bruxelas. Comestes ob-

jectivos a CE prevê a criação de 3700 mi-
lhões de postos de trabalho e um cresci-

mento do PIB anual daUE de cerca de 800
mil milhões de euros.

O novo programa da UE para o período
de 2014 a 2020, Horizonte 2020, reunirá to-
dos os financiamentos da investigação e

inovação actualmente canalizados através
dos programas-quadro de investigação e

desenvolvimento tecnológico; das activi-
dades relacionadas com a inovação ao abri-

go do Programa-Quadro para a Competi-
tividade e a Inovação e do Instituto Euro-

peu de Inovação e Tecnologia.
Os objectivos do programa passam por

reforçar a posição da UE na ciência (24 500
milhões de euros), incluindo o financia-
mento (+ 77%) do Conselho Europeu de In-

vestigação; reforçar a liderança industrial

no domínio da inovação (17 900 milhões
de euros), incluindo o investimento em

tecnologias-chave, um maior acesso ao ca-

pital e o apoio às PME; fazer face às gran-
des preocupações actuais, como as alte-

rações climáticas, a sustentabilidade dos

transportes, a energia renovável, a segu-

rança dos alimentos e o envelhecimento

da população (31 700 milhões de euros).

O programa Horizonte 2020 procurará

assegurar que os progressos tecnológicos
se traduzem em produtos viáveis com um
verdadeiro potencial comercial, através da

conjugação dos recursos públicos e pri-
vados; intensificar a cooperação interna-
cional em matéria de investigação e ino-

vação, incentivando a participação de or-

ganizações e países terceiros; desenvolver

o Espaço Europeu da Investigação.
As metas são ambiciosas para Portugal

mas há um caminho a traçar. Como pode
o país, com a ajuda das empresas, apostar
mais em I&D?

"Partilha de risco", aponta Rui Biscaia

para quem as "comparticipações finan-
ceiras são estímulos mas não chegam". 0
modelo que mais vezes viu resultar, pas-
sa por "ter uma instituição de ensino e uma

empresa a definirem objectivos comuns e

a partilharem recursos afectos ao projec-
to, sendo no final, o benefício partilhado
sob a forma de uma patente, publicação de

papers e conferencias, bem como no be-
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As metas da estratégia Europa 2020,
traçadas pela Comissão Europeia,
apontam para que a despesa
portuguesa em I&D aumente para 3%
do PIB nos próximos 7 anos (1 %

proveniente de fundos públicos e 2 %
do sector privado)

nefído associado à comercialização da tec-

nologia resultante da I&D". Em suma,
"diminuir o gap entre I&D e Inovação".

Jorge Gabriel aponta ainda algumas
ideias de estímulo ao investimento das

empresas em I&D, como sendo o apoio a

projectos e iniciativas conjuntas entre as

empresas e as entidades do Sistema Cien-

tífico e Tecnológico; a capacitação desta
infra-estrutura tecnológica de suporte, que
deve ser uma das fiéis depositárias do co-

nhecimento; o apoio à participação das

empresas portuguesas em consórcios eu-

ropeus; a eliminação das barreiras regio-
nais na constituição de consórcios apoia-

dos financeiramente ao abrigo do novo

quadro de apoio; a partilha do risco com

instituições financeiras, visando a imple-
mentação de projectos empresariais de na-
tureza estratégica e/ou grande dimen-
são; decisão mais célere e acompanha-
mento mais rigoroso e exigente dos pro-
jectos empresariais e em consórcio que se-

jam beneficiários de apoios nacionais e eu-

ropeus.

Toyota é a empresa que mais
investe em I&D no mundo
No que toca a investimento em I&D as em-

presas europeias têm revelado um cres-
cimento sustentado estando a aproxima-
rem-se aos poucos do líder Estados Uni-
dos. 0 ultimo relatório The 2012 EU In-
dustrial R&D Investment Scoreboard, di-

vulgado pela Comissão Europeia no final
do ano passado mostra que em 2011 o in-
vestimento das empresas europeias em
I&D aumentou 8,9% com um total de

144,6 mil milhões de euros aplicados, o

que coloca o velho continente em perse-
guição aos EUA que registou um aumen-
to de 9%. Mas apesar da evolução europeia
os Estados Unidos continuam a liderar no

que respeita ao valor absoluto do investi-
mento industrial em I&D, com 178,4 mil



milhões contabilizados e são também

quem mais retomo consegue desse in-

vestimento.

Do documento que analisa as 1000

empresas europeias com maior investi-

mento em I&D e as 1500 em todo o mun-
do é possível verificar que entre os 50
maiores investidores mundiais, uma par-
te significativa do ranking é composto por

empresas europeias, muitas delas com

operações em Portugal.
A Europa coloca no ranking 405 em-

presas, ao passo que os EUA contabilizam

503 organizações. Na lista onde a japonesa

Toyota leva a medalha de ouro, a melhor

posição para uma empresa europeia vai

para a Volkswagen que ocupa o terceiro lu-

gar.

Apesar de quase metade do investi-

mento em I&D feito em Portugal ser pro-
veniente de empresas estrangeiras com
actividade cá, ainda assim o país coloca

seis empresas no ranking das 1000 em-

presas europeias com maior investimen-
to em I&D.

A PT é 97 a empresa que mais aposta em
I&D e a 6a se analisarmos apenas os ope-
radores de telecomunicações mundiais.
A Portugal Telecom investiu, em 2011,

3,6% da receita o que corresponde a 6,147
milhões de euros. EDP (270 a), Bial (297 a),

Caixa Geral de Depósitos (311 a), Crédito

Agrícola (700 a ) e Novabase (846 a) inte-

gram também a lista.

Apesar destas empresas lusas figurarem
entre as que mais investem em I&D na Eu-

ropa e Portugal mostrar uma evolução po-
sitiva no que concerne a esta temática "em

A Investigação e

Desenvolvimento é, pela
sua própria natureza, um
processo de tentativa-e-

-erroeporissoos
resultados são incertos

Jorge Gabriel, Auditor
de Programas de Apoio
à Investigação
e Desenvolvimento

Portugal existe um grupo restrito de em-

presas e empresários com forte cultura de

I&D", explica o especialista Jorge Gabriel.
"Em Portugal o número de empresas que
faz I&D é reduzido. São cerca de 3.000 em-

presas, num universo nacional de cerca de

400.000. Mesmo sabendo-se que a I&D
não chegará nunca a todas as empresas (se-

ria um contra-senso se acontecesse), seria



abusivo afirmar, de forma generalizada,

que existe uma cultura empresarial de I&D

em Portugal."
Porém o professor salienta que "existe

um núcleo duro de empresas portuguesas

que se envolve há mais de uma década em

projectos de I&D de forma sustentada e

consistente. Para estas empresas a I&D, é

verdadeiramente estratégica e para uma

grande parte está impregnada no seu

DNA".

Teresa Mendes, da incubadora Pedro

Nunes partilha da mesma opinião. "Alguns

empresários têm uma cultura de I&D

mas são poucos. Esse é um caminho que
ainda tem que ser feito, para o qual é mui-

to importante a qualificação dos Recursos

Humanos. O investimento do País na

Educação e na Investigação é essencial."

Já Rui Biscaia não hesita em dizer que
há "uma cultura muito desenvolvida no

que à inovação diz respeito, e não tanto no

que concerne à I&D".

Algumas das orientações do Programa

Integrado de Apoio à Inovação da Presi-

dência do Conselho de Ministros poderão

ajudar nesta matéria, como sendo: privi-
legiar as inovações que são mais directa-

mente favoráveis à criação de emprego e
à melhoria da qualidade de vida, formar e

inserir quadros e técnicos para os factores

críticos de competitividade, acelerar a in-

serção profissional dos diplomados e de-

senvolver a aprendizagem ao longo da

vida. Vencer o atraso científico e promo-
ver a cooperação científica e tecnológica.
Desenvolver os recursos financeiros de

apoio à inovação e melhorar a eficácia da

política fiscal no apoio à inovação. Me-
lhorar os mecanismos de regulação do

mercado de trabalho, em articulação com

os parceiros sociais de modo a potenciar
a inovação. Gerir a procura pública no sen-

tido de estimular a inovação e inovar na

Administração Pública.!
Paula Lagoa

O investimento do país na

Educação e na

Investigação é essencial

Teresa Mendes, directora
da Incubadora Pedro
Nunes


