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"Empresários
não têm
apetência
para interagir
com
universidades"
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Manuel Mira Godinho assu-
miu no final do ano passado a
presidência do ISEG — Insti-
tuto Superior de Economia e

Gestão, em Lisboa. Uma das
suas missões é trazer para
aquela escola o seu conheci-
mento enquanto especialista
em inovação e propriedade
industrial. Sobre estes temas,
no que à economia nacional
diz respeito, é hoje um portu-
guês otimista: "A maior parte
das pessoas não tem noção,
mas, em termos de produção
científica per capita, Portugal
encontra-se, neste momento,
no primeiro terço do ranking
entre os países da União Euro-
peia", aponta. E posiciona-se
entre dois países tidos como
altamente inovadores, o Reino
Unido e a Alemanha.

Um desempenho promissor
numa altura em que é exigi-
do a Portugal que invista — a
um nível que "nunca atingiu
até agora" — mais em ciência
e no ensino superior, se o país
quiser cumprir os seus com-
promissos europeus de con-
vergência neste sector. Este
alerta vem num rascunho do
relatório encomendado pelo

Governo à Organização para
a Cooperação e Desenvolvi-
mento Económico (OCDE),
que o "Público" noticiou re-
centemente. E que pede que o

investimento público aumente
praticamente para o dobro até
2013, chegando a 3% do pro-
duto interno bruto (em 2016,
ficou-se por 1,27% do PIB). Ou
seja, mais €100 milhões por
ano, num total de €1200 mi-
lhões. Às empresas, a OCDE
exige ainda um esforço maior,
pedindo-lhes para aumenta-
rem quatro vezes mais recur-
sos para a inovação e ciência.

Mira Godinho nota que existe
"uma dualidade" no sector da
ciência em Portugal, visto que o

país se tem destacado em indi-
cadores como a produção cien-
tífica (como o número de arti-
gos científicos publicados em
bases de dados internacionais
reconhecidas, como a "Web
of Science" e "Scopus") e até
mesmo o elevado grau de pene-
tração de algumas tecnologias
na sociedade portuguesa. Mas,
continua, no caso do número
de patentes e dos direitos de
propriedade intelectual, "ainda
muito abaixo de outras econo-

mias desenvolvidas".
Contudo, considera "absolu-

tamente notável a aquisição de

capacidade científica adquirida
pelo país nos últimos anos".
Um desempenho alimentado
pelo aumento e/ou manuten-
ção do investimento do Estado

português na modernização
do ensino superior e do sector
científico. "Esse investimento
tem, felizmente, sido contínuo
ao longo das várias décadas,
mais ou menos em todos os

governos, independentemen-
te da sua filiação partidária",
nota, apontando como exce-
ção a "redução" dos apoios nos
anos de intervenção da troika
(2011-2014). E mesmo hoje "a
retoma ainda não é muito ní-
tida. Porque grande parte do
investimento em investigação
corresponde a salários e, esses,
até ao momento, ainda não so-
freram efeitos de descongela-
mento. A despesa mantém-se
em nível estável."

Relação com empresas
ainda "muito aquém"
A melhoria no panorama cien-
tífico português pode ser ob-
servada não só "pelo aumento
significativo do número de dou-

torados em Portugal" mas tam-
bém pelo facto de se notar uma
mudança de paradigma: "Até
agora, os doutoramentos eram
concluídos maioritariamente
no estrangeiro. Atualmente,
acontece o contrário, o que
tem levado a uma atualização
e capacidade científica muito
importante." Este movimento

desenvolveu-se, primeiro, na

Número de patentes
portuguesas ainda
é "muito inferior"
a outras economias,
incluindo até Irlanda
ou Hungria
área das ciências 'duras' e das

engenharias e, mais recente-
mente, no campo das ciências
sociais: "Na Economia e na
Gestão tem havido um movi-
mento similar, pelo que, nos
últimos 20 anos, os indicado-
res de produção científica nas

principais escolas de Gestão e
Economia em Portugal têm au-
mentado significativamente",
refere Mira Godinho. "Nesse

ponto, orgulhamo-nos pelo fac-
to de o ISEG ser a escola nacio-
nal, nessas áreas, com maior



Especialista em inovação, Mira Godinho é presidente do ISEG desde dezembro

Pensador
da inovação

Manuel Mira Godinho tomou

posse como presidente do
ISEG em dezembro de 2017,
sucedendo a Mário Caldeira.
Professor catedrático de
Economia naquela instituição,
fez o doutoramento na
Universidade de Sussex

(Inglaterra), em 1995. É

especialista nas áreas da
economia da inovação, dos
direitos da propriedade
intelectual e das políticas de
ciência e tecnologia. Em 2013,
publicou o livro "Inovação em

Portugal" (Fundação Francisco
Manuel dos Santos). À frente
do ISEG, pretende "acelerar a

inovação e automatização de

procedimentos internos"
dentro da organização. "Em
termos de inovação de

produto, não parece haver, no
curto prazo, um grande
trabalho a fazer, visto que já
temos um portefólio de oferta
muito extenso", explica. A
aceleração da

internacionalização e a

diversificação das fontes de
receitas (numa escola pública
onde o financiamento do
Estado já é a menor fatia) são
outros dos desafios. A
estratégia de angariar doações
é fundamental: "Este ano,
recebemos de dois antigos
alunos do ISEG uma doação de
€750 mil, que nos permitiu
instituir bolsas para os
melhores alunos do mestrado
nos próximos 20 anos", conta
Mira Godinho. Em troca, uma
ala do edifício do ISEG foi
batizada "Sala Otelinda e

Carlos Silveira", em

homenagem aos doadores.



número de resultados nas gran-
des bases de dados científicas
internacionais."

O que, por um lado, permite
atrair mais alunos estrangeiro
(neste ano letivo, o número de
alunos estrangeiros que se ma-
tricularam nos mestrados do
ISEG ascende a 18% do total
e, nas licenciaturas, ao abrigo
do programa Erasmus, a ins-
tituição recebe anualmente,
em média, 300 estudantes de
outros países europeus) e, por
outro, chegar a docentes com
experiência internacional. Re-

centemente, o departamento
de Economia recrutou como
professores associados Luís Ca-

tão, especialista em economia
monetária e internacional do
Fundo Monetário Internacio-
nal, para reforçar as discipli-
nas de macroeconomia; Sandra
Maximiano, chegou dos EUA,
da Universidade de Purdue,
para trazer mais conhecimento
às áreas de economia compor-

tamental e experimental; e Pa-
trícia C. Melo, vinda da Escócia
(The James Hutton Institute),
que adiciona conhecimento
ao domínio da economia re-
gional e dos transportes. "São
três professores associados, a
meio da carreira de docente,
que trazem experiência de le-

cionação e investigação fora
de Portugal, nesta cultura de
maior abertura ao exterior do

ISEG", aponta.
No panorama empresarial, po-

rém, os indicadores são menos
promissores. "Temos um perfil
no tecido empresarial que não
cria uma grande apetência por
interação com as universidades.
Sabemos que, tipicamente, essa

interação acontece em sectores

produtivos com maior proxi-
midade com a ciência, como a
farmacêutica, a eletrónica ou
as biomédicas. Contudo, apesar
do peso destas áreas até estar
a aumentar na economia por-
tuguesa, o que até tem tido ex-

pressão na cooperação com a
universidade, a sua importância
no sistema produtivo português
ainda é diminuta", refere. Daí o
número de patentes portugue-
sas ser "ainda muito inferior"
a outras economias, incluindo
Irlanda ou Hungria.

Por outro lado, o professor
catedrático lembra que o atual
Estatuto da Carreira Docente
Universitária (ECDU) "não tem
praticamente incentivos ne-
nhuns" para que a cooperação
entre académicos e empresas
seja estimulada: "Está estrita-
mente centrado nos incentivos
de investigação e de reconhe-

cimento assente na publicação
científica. Se uma pessoa tiver
umas quantas patentes, o esta-
tuto não valoriza essa dimen-
são. O mesmo no caso de se
ter projetos de investigação em
parceria com empresas, que
não são tão valorizados quanto
projetos europeus ou da Fun-
dação para a Ciência e a Tecno-

logia. Não há uma orientação
clara com esse sentido, uma vez

que a regulamentação jurídica
não é muito favorável", subli-
nha. É certo que, admite, "mui-
tas vezes, os académicos estão
nas suas torres de marfim. Mas
há muitos que não saem delas

porque não são incentivados
a tal. Da mesma forma que as

empresas não são incentivadas
a levá-los para a sua atividade".

Daí que "se compararmos
a capacidade científica por-
tuguesa em termos relativos
com outras geografias, como a
Alemanha, os países da Europa
do Norte, e sobretudo com os

Estados Unidos, a transferên-
cia do conhecimento e da ciên-
cia para o tecido empresarial
ainda está muito aquém do po-
tencial. Sobretudo se tivermos
em conta a capacidade que já
temos instalada no nosso país",
remata Mira Godinho.
jmpereira@expresso.impresa.pt


