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Editorial

A pandemia da covid-19 oferece uma oportunidade única para
compreender a forma como o sistema científico e tecnológico pode
dar respostas às dificuldades que a humanidade enfrenta. Estimular o
conhecimento promove a competitividade, o crescimento económico
e o bem-estar.
Embora a criação de conhecimento seja uma ferramenta-chave para
o progresso, o ecossistema da investigação e da inovação apresenta
múltiplos desafios. Os mais relevantes são os que se relacionam com a
formação, com as ligações Ciência-empresas e com o financiamento.
Numa realidade global em que o capital humano marca a agenda
do desenvolvimento, é importante facilitar as oportunidades de
formação e de trabalho dos cientistas.
Nos próximos anos, a colaboração entre Ciência e empresas, bem
como a coordenação e o trabalho conjunto das organizações públicoprivadas, será crucial para que Portugal e Espanha possam absorver,
de forma eficiente, as novas linhas de fundos do Plano de Recuperação
da União Europeia. De acordo com as análises de especialistas
recolhidas neste Dossier, Portugal e Espanha poderão obter grandes
benefícios sociais se se focarem de forma mais clara nas pessoas e
nas redes de pessoas, e se promoverem as oportunidades de diálogo
e comunicação. Em última instância, o motor da colaboração e do
progresso são as pessoas, e não apenas as instituições.
A Fundação ”la Caixa” é especialmente sensível à importância da
investigação na sociedade. Por este motivo, o presente Dossier
aprofunda as dinâmicas da investigação em geral, ao mesmo tempo
que oferece uma visão alargada que permite aos leitores obterem
uma imagem da situação tanto em Portugal como em Espanha.
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Resumo

A investigação e a inovação em Portugal e Espanha desenvolveram-se
seguindo caminhos paralelos, ainda que com características que
os diferenciam. Este Dossier apresenta uma análise dos sistemas
de I&D dos dois países, comparando-os com o contexto europeu e
destacando algumas das muitas variáveis que os constituem.
O primeiro artigo apresentado, a cargo de Laura Cruz Castro, Luis Sanz
Menéndez, Tiago Santos Pereira e Cláudia Sarrico, explora um dos
pilares dos sistemas de investigação: as pessoas que trabalham neles.
Analisa as condições de trabalho do pessoal investigador no domínio
da Ciência e Tecnologia e expõe os principais desafios enfrentados.
O segundo artigo, de Manuel M. Godinho, José Guimón, Catalina
Martínez e Joana Mendonça, estuda as ligações entre Ciência
e empresas a partir dos principais indicadores disponíveis. Pese
embora as suas trajetórias semelhantes, ambos os países abordaram
o desafio de intensificar esta relação através de políticas diferentes,
o que proporciona oportunidades de aprendizagem mútua.
A entrevista, com o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da OCDE,
permite ampliar o foco para além da Península Ibérica e captar uma
perspetiva internacional. Andy Wyckoff fala das lições que estamos
a aprender e da difícil tarefa de alinhar esforços para enfrentar as
grandes questões do nosso tempo, assim como as que se relacionam
com a política global, a ética ou as tecnologias convergentes.
As recensões, de Leoncio López-Ocón e Tiago Brandão, trazem-nos
outra dimensão da Ciência, a historiográfica, e apelam ao passado para
que nos ajudem a compreender o presente. São apresentadas duas
obras recentes, uma de cada país, que estudam o desenvolvimento
da Ciência na História, a sua relação com outras disciplinas e a forma
como incidiu na construção das nações ibéricas.
Finalmente, a seleção de boas práticas apresenta um leque de
iniciativas que nos falam de como poderá ser a investigação do futuro,
não tanto relativamente às matérias ou campos que abordará, mas em
relação ao modo como poderá ser realizada para cumprir a sua missão
fundamental, que é a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
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Indicadores
de contexto geral
Esta secção fornece um contexto geral para os
restantes dados e indicadores apresentados no
Barómetro. Assim, a partir de uma série de indicadores
básicos e de índices sintéticos sobre temas sociais,
demográficos e económicos, apresenta-se uma visão
global e temporal sobre a situação de Portugal e
Espanha no contexto europeu.

Seleção realizada por

Anna Villarroya,
Professora de Economia Aplicada
Universitat de Barcelona

Visão global
1. Nível de desenvolvimento económico
Produto interno bruto por habitante em padrão de poder de compra
Portugal, Espanha e EU-27 (desde 2020) = 100
120

Portugal

Espanha

EU-27

Em 2020, o PIB de Portugal e Espanha
em padrão de poder de compra,
por habitante, era inferior à média
europeia, com um valor de 77 e 86,
respetivamente. Ambos os países
registaram um retrocesso ao longo do
período 2010-2020
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Fonte: Eurostat, 2021.

Os dados são expressos em padrão de
poder de compra, o que permite eliminar as
diferenças nos níveis de preços entre países
e facilita, portanto, uma comparação do PIB
que reflete melhor a capacidade económica
dos cidadãos de cada país. O volume do
PIB por habitante em padrão de poder de
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compra é expresso em relação à média da
Europa dos Vinte e Sete (EU-27), que assume
o valor de 100. Deste modo, se o índice de
um país é superior a 100, o nível do PIB por
habitante desse país é superior ao valor
médio da EU-27, e vice-versa.

Visão global

O coeficiente de Gini mede a desigualdade
na distribuição do rendimento. Para facilitar
a interpretação, os valores (de 0 a 1) são
multiplicados por 100, oscilando entre 0 e
100. Um coeficiente próximo de 0 significa
que existe uma distribuição mais igualitária,
enquanto um coeficiente próximo de 100
traduz uma elevada concentração do
rendimento num número reduzido de
indivíduos e, portanto, maior desigualdade.

O indicador AROPE de risco de pobreza
e exclusão social proporciona uma visão
multidimensional da pobreza e da exclusão
social em que é contabilizada a população
que se encontra, pelo menos, numa destas
três situações: 1) abaixo do limiar de risco
de pobreza; 2) em pobreza extrema, e 3) em
agregados familiares com intensidade de
emprego baixa ou nula.

2. Desigualdade na distribuição de rendimento
Coeficiente de Gini (CG)

60

PORTUGAL

ESPANHA

Em 2020, as
transferências sociais
tiveram um efeito
redistribuidor muito mais
relevante em Portugal
(23,2 pontos) do que em
Espanha (14,8 pontos)

EU-27
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inclui o resto das transferências
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CG, rendimento disponível
equivalente (considerando
todas as transferências sociais
monetárias)

Fonte: Eurostat, 2021. / * Os dados de 2020 correspondem a 2019.

3. Pessoas em risco de pobreza e de exclusão social
Indicador AROPE de risco de pobreza e exclusão social por sexo
Portugal, Espanha e EU-27*, 2020

19,8%
26,4%
20,9%

19,4%
25,6%
20,0%

20,2%
27,2%
21,8%
MULHERES

TOTAL POPULAÇÃO

Portugal

Espanha

HOMENS

SEXO

EU-27

Enquanto em Portugal a
percentagem de mulheres
em risco de pobreza e
exclusão social é inferior
à média europeia, em
Espanha é bastante
superior a essa média

Fonte: Eurostat, 2021. / * Os dados de 2020 correspondem a 2019.
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Visão global

4. Exclusão social do mercado de trabalho

Taxa de desemprego dos jovens
(menores de 25 anos), 2020

Taxas de desemprego segundo o sexo
Média anual relativa à população ativa
Portugal, Espanha e EU-27, 2020
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38,3%
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22,6%

Homens

EU-27

Em 2020, a taxa de desemprego das mulheres em
Portugal (7,1%) estava próxima da média europeia
(7,2%) e distanciava-se da taxa de Espanha (17,2%)

17,1%

Fonte: Eurostat, 2021.

Fonte: Eurostat, 2021.

5. Crescimento ou decréscimo da população
Mudança da população por causas naturais (nascimentos e mortes)
e por movimentos migratórios (entradas e saídas). Portugal, Espanha e EU-27, 2020
AUMENTO DA
POPULAÇÃO

Milhares de pessoas
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827,12
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41,27
-38,93
-153,17
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-1.139,36
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Em 2020, a população portuguesa aumentou em 2343 pessoas, e a espanhola
em 61 609 pessoas. Não incluindo os fluxos migratórios, a população teria
diminuído em 38 931 e 153 167 pessoas, respetivamente
Portugal
Espanha
EU-27
Mudança da população por causas naturais
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Mudança da população por movimentos migratórios

Fonte: Eurostat, 2021.

A taxa de abandono precoce do ensino e da
formação refere-se à percentagem de pessoas
dos 18 aos 24 anos que têm como nível máximo

de estudos a primeira fase do ensino secundário
e que não estão a frequentar nenhum tipo de
ensino ou formação.

6. Limitações à formação de capital humano
Taxa de abandono precoce do ensino e da formação
Portugal, Espanha e EU-27, 2020

Em 2020, a percentagem de
abandono precoce do ensino
e formação em Portugal
foi inferior ao Objetivo de
Estratégia Europa 2020 (10%),
enquanto em Espanha foi
superior ao objetivo fixado
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Fonte: Eurostat, 2021.

EU-27

7. Abandono precoce do ensino e da formação
nos jovens (18-24 anos)
Segundo o sexo, 2020

11,6%
5,1%

MULHERES

8,0%
20,2%
12,6%

HOMENS

11,8%
Na EU-27, a disparidade entre as percentagens
de abandono precoce do ensino e formação de ambos
os sexos é muito inferior à de Espanha e Portugal
Portugal

Espanha

EU-27

Fonte: Eurostat, 2021.
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Indicadores sobre investigação
e desenvolvimento
Nesta secção, é apresentada uma série de indicadores-chave sobre
a investigação e o desenvolvimento (I&D) em Portugal e Espanha.
Estes indicadores são provenientes de bases de dados europeias e
internacionais (Comissão Europeia, Elsevier, Eurostat e OCDE).

Seleção realizada por

Anna Villarroya,
Professora de
Economia Aplicada
Universitat de Barcelona

Para os efeitos dos indicadores apresentados neste barómetro,
importa indicar que a investigação e o desenvolvimento
compreendem, de acordo com o Manual de Frascati 2015 da
OCDE (Fundação Espanhola para a Ciência e Tecnologia, 2018),
o trabalho criativo e sistemático realizado para aumentar o acervo
de conhecimentos, incluindo o conhecimento da humanidade,
da cultura e da sociedade, assim como a conceção de novas
aplicações dos conhecimentos disponíveis.

Quais os setores de desempenho
que mais gastam em I&D?
1. Despesa em I&D por setores
Em % do PIB, 2019
Empresas
Instituições de ensino superior
Governo
Instituições privadas sem fins lucrativos (IPSFL)

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0

Áustria

Alemanha

Dinamarca

EU-27
(desde 2020)

França

Itália

Portugal

Espanha

Grécia

Por setores, as empresas representam a maior percentagem relativamente
à despesa em I&D. Portugal e Espanha, muito abaixo da média da EU-27,
revelaram uma tendência semelhante ao longo do período 2009-2019:
o investimento do setor empresarial manteve-se estável e o esforço do setor
governamental e do setor privado não empresarial diminuiu
Fonte: Eurostat, 2021.

Orçamento do Governo destinado a I&D
(em % do orçamento público total, 2019)
Portugal

Espanha

EU-27 (desde 2020)

0,82% 1,24% 1,43%
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Fonte: Eurostat, 2021.

A I&D no setor
empresarial
2. Empresas inovadoras e cooperação empresarial em atividades de I&D
EMPRESAS QUE
REALIZARAM ATIVIDADES
DE INOVAÇÃO
ENTRE 2016 E 2018

EMPRESAS INOVADORAS
QUE COLABORARAM
EM ATIVIDADES DE I&D,
2018
Alemanha

24,3%

63,2%

Itália

23,6%

62,6%

Áustria

67,8%

60,3%

28,4%
35,5%

Grécia

57,1%

25,8%

Dinamarca

51,5%

França

50,3%

EU-27 (desde 2020)

28,9%
26,4%

Portugal

37,8%

20,9%

Espanha

31,1%

25,0%

Em Portugal e Espanha, a proporção de empresas inovadoras, assim como
o grau em que estas colaboram com outras empresas e organizações, é inferior
à média da EU-27. Além disso, grande parte da colaboração em atividades de I&D
é desenvolvida com empresas e organizações de âmbito nacional
Fonte: Eurostat, 2021.

3. Apoio governamental direto (apoios) e indireto (incentivos fiscais) à I&D empresarial
Em % do PIB, 2000-2018
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0

Alemanha Austrália

APOIO DIRETO
2000
2010

2018

APOIO INDIRETO
2000
2010
2018

Áustria

Canadá

Coreia
do Sul

Dinamarca Espanha França

Grécia

Itália

OCDE

Portugal

O modelo de apoio governamental à I&D empresarial
difere entre Portugal e Espanha, com predomínio do apoio
indireto, no caso de Portugal, e direto, no caso de Espanha
Fonte: OCDE, 2021.
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O capital humano
da I&D

4. Doutorados segundo diferentes ramos do conhecimento e sexo
Em %, 2019
% de homens
% de mulheres

ARTES E
HUMANIDADES

CIÊNCIAS
CIÊNCIAS
SOCIAIS,
NATURAIS,
JORNALISMO E MATEMÁTICAS E
INFORMAÇÃO
ESTATÍSTICA

ENGENHARIA

SAÚDE E
BEM-ESTAR

Portugal

40,9 / 59,1

42,0 / 58,0

37,9 / 62,1

63,2 / 36,8

30,5 / 69,5

Itália

41,4 / 58,6

39,4 / 60,6

52,2 / 47,8

64,7 / 35,3

34,1 / 65,9

França

42,2 / 57,8

50,9 / 49,1

60,8 / 39,3

69,0 / 31,0

44,0 / 56,0

Alemanha

44,2 / 55,8

45,5 / 54,5

59,1 / 41,0

79,8 / 20,2

41,5 / 58,6

EU-27 (desde 2020)

44,5 / 55,5

44,0 / 56,0

55,1 / 44,9

70,6 / 29,4

39,7 / 60,3

Grécia

46,0 / 54,0

50,5 / 49,6

51,5 / 48,5

64,1 / 35,9

49,5 / 50,5

Espanha

46,6 / 53,5

44,8 / 55,2

48,1 / 51,9

62,3 / 37,7

35,8 / 64,2

Áustria

47,2 / 52,8

45,8 / 54,2

61,1 / 38,9

73,7 / 26,3

46,3 / 53,7

Dinamarca

48,9 / 51,2

42,5 / 57,5

59,8 / 40,2

69,7 / 30,3

36,7 / 63,3

Enquanto a participação de mulheres doutoradas em Portugal
é superior à média da EU-27 em todos os ramos do
conhecimento considerados, em Espanha a participação
de mulheres doutoradas é inferior à média europeia
nos ramos das Artes, Humanidades e Ciências Sociais

Fonte:
Eurostat, 2021.

5. Capacidade de atração de talento internacional
Estudantes de doutoramento estrangeiros em % do total dos estudantes de doutoramento
%
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UE
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Itália
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0

Em 2020, a atração de
talento internacional foi
superior à média europeia
(18,7%) no caso de Portugal
(29,1%), e inferior à média no
caso de Espanha (17,2%). Nos
últimos anos, a capacidade
de atração de talento
aumentou em Portugal e
estabilizou-se em Espanha

Grécia
2013

2014

2015
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2017

2018

2019

2020
Fonte: European Innovation Scoreboard 2021.

12

6. Cientistas e engenheiros segundo o sexo
Em % da população
ativa total, 2017

MULHERES
5,6

HOMENS
5,4

Dinamarca
Portugal

3,7
3,1

EU-27 (desde 2020)

3,0

Espanha

2,7

Alemanha

2,6

França

2,3

Áustria

2,2

Grécia
1,5

3,5
4,5
3,3
5,4
3,7
4,6
3,5
2,7

Itália

Na maioria dos países da EU-27, existe
uma proporção de mulheres empregadas
como cientistas ou engenheiras menor
do que a de homens na mesma situação.
Portugal e a Dinamarca são a exceção,
com percentagens de mulheres
cientistas e engenheiras superiores
à média europeia
Fonte: She Figures 2018, Comissão Europeia, 2019.

7. Investigadoras mulheres por setores
Em % do total de pessoal investigador, 2018
70
60
50
40
30
20
10
0

Alemanha

Áustria

EU-27

França

Itália

Portugal

Grécia

Dinamarca

Espanha

Portugal e Espanha situam-se acima da média europeia na percentagem de
investigadoras em todos os setores considerados, embora a participação mais
baixa corresponda ao setor empresarial, e a mais alta ao setor governamental
Governo**
Empresas*
Instituições de ensino superior**
Instituições privadas sem fins lucrativos (IPSFL)*
Total

* Os dados para a Alemanha, Áustria, Dinamarca,
França, Grécia e para a EU-27 correspondem a 2017.
** Os dados para a Áustria, Dinamarca,
França e Grécia correspondem a 2017.
Fonte: Eurostat, 2021.
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Publicações
científicas

8. Autoria de publicações científicas segundo o sexo

9. Publicações científicas
dentro das 10% das mais
citadas em todo o mundo

Em %, por áreas temáticas, 2014-2018

Dinamarca Alemanha Espanha

63,06
36,94

61,31
38,69

58,16
41,84

EU-28

Itália

França

Portugal

56,90
43,10

56,23
43,77

56,10
43,90

48,14
51,86

CIÊNCIAS
INFORMÁTICAS

82,76
17,24

60,99
39,01

84,20
15,80

75,54
24,46

79,67
20,33

74,29
25,71

79,70
20,30

73,74
26,26

DINAMARCA

ÁUSTRIA

ITÁLIA

56,41
43,59

48,08
51,92

ENGENHARIA

55,20
44,80

MATEMÁTICAS

56,00
44,00

87,54
12,46

MEDICINA

56,74
43,26

55,07
44,93

56,80
43,20

48,36
51,64

52,07
47,93

48,06
51,94

49,81
50,19

42,49
57,51

TODAS
AS ÁREAS

60,93
39,07

83,18
16,82

64,76
35,24

67,98
32,02

56,19
43,81

61,49
38,51

56,24
43,76

61,09
38,91

51,68
48,32

EU-27

ESPANHA

84,30
15,70

74,14
25,86

79,26
20,74

74,53
25,47

79,17
20,83

69,83
30,17
FRANÇA

84,64
15,36

76,97
23,03

80,54
19,46

73,70
26,30

80,26
19,74

73,08
26,92

GRÉCIA

PORTUGAL

A percentagem de mulheres que publicam
nas áreas STEM em Portugal e Espanha é superior
à média europeia, reflexo de que a proporção
de mulheres investigadoras no setor académico
é também superior à média europeia
Fonte: The Researcher Journey Through a Gender Lens, Elsevier, 2020.

14

Em % do total de publicações
científicas do país, 2020

ALEMANHA

CIÊNCIAS
SOCIAIS

ARTES E
HUMANIDADES

% de homens
% de mulheres

14%
11%
11%
11%
10%
9%
9%
9%
9%

Embora Portugal e
Espanha tenham aumentado
de forma significativa
a respetiva produção
científica, o impacto dessa
produção, medido em
termos de publicações
muito citadas, continua a
ser ligeiramente inferior ao
da média europeia
Nota: a percentagem de publicações
científicas do país que se situam
entre as 10% das mais citadas em
todo o mundo proporciona uma
medida da excelência científica.
Fonte: European Innovation
Scoreboard, Comissão Europeia, 2021.

Resultados
em inovação

10. Pedidos de patentes ao Instituto Europeu de Patentes

As patentes de um país
são um indicador do
resultado da inovação
e da vantagem
competitiva das suas
empresas.

Por milhão de habitantes, 2010-2020
500

Dinamarca

400

Alemanha

300

Áustria
200
França
EU-27 (desde 2020)
100
Itália
Espanha
Portugal
Grécia

0
2010

2012

2014

2016

2018

2020

A posição relativa de Portugal e Espanha, no que diz respeito aos
pedidos de patentes, está bastante afastada da dos países líderes
em inovação. Não obstante, o crescimento durante o período de
2010-2020 foi superior à média europeia (6%) tanto em Espanha
(23%) como, de forma muito destacada, em Portugal (216%)
Fonte: Eurostat, 2021.

11. Mulheres inventoras
Rácio em relação aos homens, 2013-2016

PORTUGAL

ESPANHA

EU-27

1:4
1:5
1:10

Embora apenas uma em
cada dez pessoas inventoras
na Europa seja mulher, a
proporção em Portugal é de
uma mulher para cada quatro
homens, e em Espanha é de
uma para cada cinco

Fonte: She Figures 2018, Comissão Europeia, 2019.
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Inovação em
setores de futuro
Embora seja difícil definir
e medir a inovação, a sua
indiscutível importância
na economia, na sociedade
e no ambiente exigiu
o desenvolvimento de
indicadores sintéticos que
permitam recolher e medir
os seus componentes mais
importantes.

O Índice de EcoInovação
oferece uma visão holística
da inovação a partir dos
domínios económico, do
ambiente e social. Para tal,
parte de dezasseis indicadores
agrupados em cinco áreas: os
inputs ou insumos, os outputs
ou produtos, as atividades, os
resultados socioeconómicos
e a eficiência nos recursos.

O Índice de Economia e
Sociedade Digital (DESI) é
um índice composto sobre o
desempenho digital na Europa,
calculado como a média
ponderada de cinco dimensões
principais: conectividade (25%),
capital humano (25%), uso
de Internet (15%), integração
de tecnologia digital (20%) e
serviços públicos digitais (15%).

12. Índice de EcoInovação
2021
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Relativamente à liderança
em inovação ambiental,
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Espanha se encontra entre os
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Fonte: Índice de EcoInovação, Comissão Europeia, 2021.

13. Índice de Economia e Sociedade Digital
2020
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Recursos humanos para
investigação em Portugal
e Espanha
Laura Cruz Castro e Luis Sanz Menéndez, Instituto de Políticas e Bens Públicos do CSIC, Madrid,
Espanha; Tiago Santos Pereira, Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, Portugal;
Cláudia Sarrico, Escola de Economia e Gestão (EEG) da Universidade do Minho e Centro de Investigação
de Políticas do Ensino Superior, Portugal

A investigação é essencial para o crescimento económico e o bem-estar. Não
obstante, são menos os recursos para a I&D em Portugal e Espanha que na
Europa dos Vinte e Sete (EU-27). Este artigo visa comparar o estado atual dos
recursos humanos para a investigação em Portugal e Espanha. Desenvolvendo
uma análise do emprego e das condições de trabalho dos investigadores em
Ciência e Tecnologia, observam-se problemas de baixa empregabilidade
no setor empresarial e de pouca atratividade das carreiras de investigação.
O número de licenciados e doutorados revela um quadro mais otimista.
No entanto, se os trabalhadores altamente qualificados não forem integrados
no mercado de trabalho, a fuga de cérebros irá continuar em ambos os países.
Palavras-chave: investigação, emprego, precariado investigador, fuga de cérebros
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Investigadores em Portugal e Espanha: uma tendência de
convergência interrompida pela crise financeira global
No momento da adesão à Comunidade Económica Europeia em
1986, Portugal e Espanha estavam muito abaixo da média europeia
no que diz respeito a atividades científicas e investimentos e recursos
destinados à investigação. Em ambos os países, a despesa total em
I&D (GERD, em inglês) em percentagem do PIB era inferior a um
terço da média europeia. Desde então, tanto Portugal como Espanha
têm vindo a melhorar significativamente o seu posicionamento na
investigação, a diferentes velocidades e com trajetórias diversas,
convergindo com a média da UE. No entanto, a Grande Recessão que
teve início em 2008 atrasou o processo de convergência.
Em 2019, ainda havia um défice significativo em matéria de GERD,
apesar de alguma recuperação: em Portugal, correspondia a 64%
da média da EU-27, e em Espanha, a 57%. Contudo, em termos de
indicadores de recursos humanos, Portugal apresenta-se muito
melhor do que Espanha, estando o número de investigadores em
Portugal por mil trabalhadores acima da média da EU-27.

Figura 1. Total de investigadores — equivalente a tempo integral — por mil trabalhadores
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Fonte: Main Science and Technology Indicators (MSTI), OCDE, 2021-I.
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Desaceleração da convergência e diminuição
do contributo para a EU-27
A evolução de Portugal e Espanha deve ser analisada num contexto
mais amplo. A EU-27 tinha 1,85 milhões de investigadores em 2019
(em equivalente a tempo integral), com Portugal com pouco mais de
50 000, e Espanha com cerca de 144 000 investigadores. Portugal
e Espanha representam, em conjunto, 10,5% do número total de
investigadores da EU-27, enquanto a população de ambos os países
corresponde a 12,9% da população total da EU-27.
Desde 2005, a União Europeia (UE) tem mais investigadores por
mil habitantes do que os Estados Unidos, e esta vantagem é
crescente. A nível mundial, o número de investigadores aumentou
significativamente, mas o principal impulso veio dos países asiáticos,
especialmente da China, que em 2014 ultrapassou a EU-27. Em 2019,
só a China tinha mais de 2,1 milhões de investigadores, sendo que o
Japão e a Coreia do Sul juntos tinham mais de 1,1 milhão.
Na Península Ibérica, a perceção social e os meios de comunicação
identificam o problema da investigação e dos recursos humanos em
Ciência e Tecnologia como algo permanente. Com efeito, apenas
recentemente os decisores políticos tentaram abordar a situação
com novas mensagens e políticas. No entanto, as melhorias recentes
em Portugal e Espanha têm sido insuficientes. Entre 2008 e 2019,
o número de investigadores (em equivalente a tempo integral) na
EU-27 aumentou 46%, mas o número de investigadores em Portugal
e Espanha não cresceu proporcionalmente. Em consequência disso,
apesar de uma ligeira melhoria em ambos os países, o défice ibérico
aumentou e a quota dos dois países no número total de investigadores

Figura 2. Percentagem do total de investigadores da EU-27 por país,
e variação no número total de investigadores
2008-2019, %
Variação no número total
de investigadores (%)
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Fonte: Eurostat, 2021.

da EU-27 diminuiu, especialmente no caso de Espanha. Na realidade,
o contributo relativo de Portugal e Espanha para o conjunto de
investigadores da EU-27 é agora menor do que há dez anos. Só
recentemente o número absoluto de investigadores em Portugal e
Espanha voltou aos níveis pré-crise, e o número de investigadores no
setor do Estado em Espanha ainda é inferior ao seu máximo histórico.
Entretanto, os outros dois países do sul da Europa do nosso quadro
comparativo de países, Itália e Grécia, aumentaram a sua parcela
juntamente com os seus números totais.

A percentagem de investigadores em empresas deve
aumentar em Portugal e Espanha para fomentar a inovação
Em ambos os países, o principal desafio é aumentar o número de
investigadores no setor empresarial, porque a I&D nas empresas
promove a inovação. A despesa empresarial em I&D e a contratação
de investigadores por parte das empresas estão inter-relacionadas e
dependem das estruturas industriais de cada país. Portugal e Espanha
estão a ficar para trás em relação aos seus pares europeus.
Na Áustria, França, Alemanha e Finlândia, o contributo do setor
empresarial para o emprego de investigadores está acima da
média da EU-27, que é de 55% (o que significa que 55% do total de
investigadores trabalham em empresas), enquanto em Portugal e
Espanha a quota do setor empresarial é de cerca de 38% do número
total de investigadores. Em Portugal, os investigadores estão
concentrados no setor do ensino superior, enquanto em Espanha
uma parte significativa está empregada no setor do Estado.

Figura 3. Percentagem de investigadores por setor e BERD em percentagem do produto interno bruto
2019
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Ter mais investigadores no setor privado não é meramente simbólico.
Melhora a capacidade de absorção das empresas, isto é, a sua
capacidade de absorver as tecnologias e conhecimentos disponíveis
e de os incorporar nos seus processos de produção e comercialização,
visando aumentar a produtividade. O desafio de aumentar o
número de investigadores no setor empresarial torna-se evidente
quando constatamos que a despesa empresarial em I&D (BERD) em
percentagem do PIB, em Portugal e Espanha, é cerca de metade da
média da EU-27. E a média da EU-27, de 1,46% do PIB, está muito atrás
da média dos principais concorrentes da Europa, como os Estados
Unidos (2,05%) e o Japão (2,60%).
Dadas as mudanças nas condições de emprego no mercado de
trabalho académico, é de esperar que haja menos investigadores
pós-doutorados no futuro a optar pelo setor académico do que hoje.
Esta mudança pode ser uma oportunidade para criar condições mais
favoráveis ao emprego de investigadores no setor privado, embora
tais oportunidades dependam de cada área científica.

Maior precariedade nas condições de emprego de
investigadores em Portugal do que em Espanha
O setor público de investigação tem sido tradicionalmente caracterizado por condições de emprego mais estáveis. No entanto, a
crescente precariedade dos postos de trabalho para investigadores
pós-doutorados no meio académico significa que as oportunidades
fora da academia podem oferecer melhores perspetivas.

Figura 4. Tipo de contrato do pessoal investigador
Em % de autores principais em publicações científicas, 2018
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Fonte: OCDE, 2018. Dados do
Inquérito internacional a autores
de publicações científicas (ISSA, de
acordo com o acrónimo em inglês).

Um relatório recente da OCDE sobre autores científicos destaca
a precariedade que caracteriza as carreiras académicas em todo
o mundo e a necessidade de diversificar tanto as oportunidades
de formação como as de emprego. Neste aspeto, Espanha regista
melhores resultados do que Portugal. Enquanto em Espanha a maioria
dos autores principais desfrutava da estabilidade conferida por um
contrato sem termo, em Portugal mais de metade tinha um contrato
a termo certo, com a consequente insegurança no emprego.

Menos emprego em atividades intensivas em
conhecimento em Portugal e Espanha
Para compreender o impacto da Ciência e da Tecnologia na economia
em geral, podemos analisar a distribuição do emprego em atividades
intensivas em conhecimento (KIA, em inglês), que correspondem a
setores em que pelo menos um terço dos trabalhadores tem formação
superior. Tanto Portugal como Espanha têm uma taxa de emprego em
atividades intensivas em conhecimento que está abaixo da média da
EU-27 e da média da maioria dos países comparáveis. Isto indica que
a procura de trabalhadores qualificados nos setores KIA é inferior à
da maior parte do resto da Europa, refletindo um défice estrutural.

Ações para proteger os investigadores em condições de trabalho precárias

A expressão «precariado na investigação» (o
termo «precariado» é uma combinação das
palavras «precariedade» e «proletariado»)
foi cunhada para descrever o grande grupo
de investigadores em todo o mundo que
enfrenta empregos precários. Entre 2014 e
2019, houve um aumento de 25% no número
de doutorados nos países da OCDE. No
entanto, muitos doutorados percorrem um
longo período de pós-doutoramento com
bolsas de estudo ou contratos temporários,
muitas vezes a curto prazo ou a tempo parcial, no meio académico. As mulheres são
mais afetadas por estas condições e muitas
acabam por abandonar o mundo académico.
A OCDE propõe recomendações e opções
de políticas para melhorar as condições de
trabalho e o desenvolvimento profissional
dos investigadores. Portugal e Espanha têm
vindo a implementar políticas para responder
à precariedade das carreiras de investigação, especialmente nas suas fases inicial e
intermédia, em linha com as recomendações
da OCDE, mas existe ainda muito espaço
para melhorar.

Portugal criou recentemente um quadro
legal para estimular o emprego científico
e diminuir a precariedade dos investigadores. Os novos Laboratórios Colaborativos
(CoLAB) promovem o emprego de investigadores nos setores produtivo, social e
cultural. Portugal concede ainda benefícios
fiscais às empresas que empregam doutorados e acompanha os resultados das políticas
de emprego científico.
Espanha criou o programa Ramón y Cajal
para promover a contratação de investigadores em centros de investigação. Existe
ainda o programa I3, que oferece incentivos
financeiros às universidades e organismos
públicos de investigação para a criação de
lugares permanentes para investigadores,
e o programa Torres Quevedo, que oferece
incentivos à contratação de doutorados por
parte do setor privado. Além disso, uma
nova iniciativa irá proporcionar contratos
sem termo a trabalhadores do setor público
que tenham ocupado um posto de trabalho
temporário durante um certo tempo.
Fonte: adaptado da OCDE (2021b).
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Este défice também é muito relevante se considerarmos o emprego
em Portugal e Espanha nos setores da indústria transformadora que
apresentam uma maior intensidade de I&D (isto é, setores de alta
tecnologia e setores de média-alta tecnologia), que está muito abaixo
da média da UE.
Dado o défice estrutural em Portugal e Espanha na procura de trabalhadores altamente qualificados, é essencial que ambos os países
promovam novos desenvolvimentos em setores intensivos em conhecimento, de forma a aumentar a procura de trabalhadores altamente
qualificados e melhorar as qualificações dos trabalhadores das indústrias tradicionais.

Figura 5. Emprego na indústria de alta tecnologia e em atividades intensivas em
conhecimento, em percentagem do emprego total
2020
Proporção do total de trabalhadores ocupados (%)
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Melhores perspetivas na formação no ensino superior
e em doutoramentos
Na sua Estratégia Europa 2020, a UE estabeleceu como objetivo
que 40% das pessoas com idades compreendidas entre os 30 e os
34 anos tenham concluído o ensino superior. Quando esta meta foi
lançada, em 2010, Portugal tinha níveis significativamente inferiores,
mas Espanha já se encontrava a esse nível. Desde então, Portugal
melhorou de forma substancial (de 21,6%, em 2011, para 39,6%,
em 2020), mas ainda se verifica um grande atraso em relação a outros
países. Espanha avançou mais lentamente, mas, com 44,8%, situa-se
acima da média da EU-27. Apesar de estes números sugerirem
uma força de trabalho cada vez mais qualificada, é de notar que a
percentagem de estudantes universitários matriculados em cursos de

Dado o défice estrutural em Portugal
e Espanha na procura de trabalhadores
altamente qualificados, ambos os países devem
promover novos desenvolvimentos em setores
intensivos em conhecimento

Figura 6. Titulares de diplomas do ensino superior na população de 30-34 anos, 2008 e 2020
(% da população) e matrícula em cursos superiores de STEM, 2019 (como % do total de matriculados)
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Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM, em inglês) é
relativamente baixa em ambos os países, embora Portugal apresente
valores um pouco melhores do que Espanha.
Embora o ensino superior forneça a base mais ampla de formação
avançada, ambos os países investiram substancialmente na formação
doutoral. Tanto Portugal como Espanha atingiram uma percentagem
de novos doutorados na sua população que está aproximadamente
na média da EU-27, mas ainda muito abaixo de países como a
Alemanha e a Finlândia. Cabe salientar que, tanto em Portugal como
em Espanha, os alunos começam os programas de doutoramento
mais tarde do que na média da EU-27, concluindo os seus estudos
em idades superiores, o que pode ter um impacto no emprego. No
entanto, os avanços de Portugal e Espanha na formação doutoral
trazem oportunidades para o futuro.

Tanto Portugal como Espanha
investiram substancialmente
na formação doutoral

Figura 7. Novos doutorados por mil habitantes
2019
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Conclusões
A existência de trabalhadores qualificados é uma condição essencial para sustentar o desenvolvimento da investigação e a produção
de conhecimento que promova a competitividade, o crescimento
económico e o bem-estar. Portugal e Espanha têm vindo a desenvolver os seus recursos humanos de forma consistente a partir de
posições de claro atraso antes da adesão à UE, mas este processo
sofreu alguns contratempos devido às crises económicas recentes. O
envolvimento limitado do setor empresarial na investigação continua
a ser um desafio para ambos os países, bem como as condições de
trabalho precárias dos investigadores e a falta de oportunidades
de emprego nas empresas.
A percentagem de emprego em atividades de conhecimento
intensivo continua significativamente abaixo da verificada em países
comparáveis. Estas conclusões revelam a importância do reforço das
políticas centradas na procura para melhorar a base de conhecimento
da economia. Este aspeto assume particular importância quando
considerado em paralelo com os resultados da formação avançada,
em que Portugal e Espanha registaram melhorias significativas,
estando em alguns casos acima da média da UE. Contudo, existe o
risco de desequilíbrios na oferta e procura de investigadores poderem
levar à emigração destes trabalhadores altamente qualificados, se
não conseguirem encontrar oportunidades de desenvolvimento de
carreira no seu país. Isto já ocorreu, em certa medida, após a crise
financeira global de 2008. As políticas de recuperação implementadas
para o período pós-pandemia da covid-19, que também afetou
o sistema de investigação e inovação, oferecem uma excelente
oportunidade para melhorar a procura de recursos humanos em
Ciência e Tecnologia. Estas políticas são fundamentais para garantir
que Portugal e Espanha não enfrentem continuamente uma fuga de
cérebros, mas antes que os seus recursos humanos se tornem cada
vez mais uma fonte de competitividade e bem-estar.
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um potencial de inovação
inexplorado?
Manuel M. Godinho, ISEG – Lisbon School of Economics and Management, Universidade de Lisboa;
José Guimón, Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais, Universidade Autónoma de Madrid
(UAM); Catalina Martínez, Instituto de Políticas e Bens Públicos, Conselho Superior de Investigações
Científicas espanhol (IPP-CSIC); Joana Mendonça, IN+ Centre for Innovation, Technology and Policy
Research, IST, Universidade de Lisboa

Portugal e Espanha têm um desempenho inferior comparativamente às economias europeias mais avançadas em termos de indicadores-chave de ligações
Ciência-empresas, tais como a geração de patentes por parte de universidades e instituições públicas de investigação, copublicações público-privadas,
financiamento privado para investigação e desenvolvimento (I&D) no ensino
superior, e mobilidade de doutorados para a indústria. Apesar de apresentarem
trajetórias semelhantes, ambos os países abordaram o desafio de intensificar
as ligações Ciência-empresas com políticas distintas, o que oferece oportunidades de aprendizagem mútua e de partilha de boas práticas.
Palavras-chave: ciência, investigação, empresa, setor privado, economia do conhecimento
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Portugal e Espanha têm um desempenho inferior
comparativamente com as economias europeias mais
avançadas em termos de indicadores-chave de ligações
entre Ciência e empresas
O presente artigo evidencia que as ligações entre Ciência e empresas
em Portugal e Espanha são mais fracas do que nas economias mais
avançadas da União Europeia (UE), embora se tenham observado
progressos nos últimos anos. A comparação é feita a partir da média
da Europa dos Vinte e Sete (EU-27) e de quatro Estados-Membros
específicos: dois países maiores (França e Alemanha) e dois países de
menor dimensão (Áustria e Finlândia).

O número de patentes académicas está abaixo da média da UE
Uma forma de medir o impacto pretendido da investigação académica
sobre a inovação é através da análise das patentes produzidas pelas
universidades e organismos públicos de investigação. Tal como mostra a figura 1, embora tanto Portugal como Espanha tivessem menos
de 50 registos de patentes no Instituto Europeu de Patentes (IEP) por
bilião de euros de produto interno bruto no início dos anos 2000,
ambos os países passaram para cerca de 200 registos na segunda
metade dos anos 2010. Além disso, a diferença relativa de Portugal
e Espanha em relação a França, e mais particularmente à Alemanha,

Figura 1. Número de registos de patentes de universidades e organismos públicos de investigação
no Instituto Europeu de Patentes (IEP) por bilião de euros de produto interno bruto
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A patenteação académica em relação ao
produto interno bruto em Portugal e Espanha
continua abaixo da média da UE, mas a
diferença tem vindo a diminuir nos últimos anos
Fonte: compilado pelos autores, com base em dados extraídos da base de dados estatísticos de patentes mundiais
(PATSTAT) do Instituto Europeu de Patentes, acedida em outubro de 2020, e em dados de produto interno bruto do
Banco Mundial e do Banco Central Europeu, em euros constantes (base ano de 2010).
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tem vindo a diminuir desde o início dos anos 2000, com um aumento
mais acentuado para Portugal do que para Espanha nos últimos dez
anos. A Áustria e a Finlândia têm seguido tendências semelhantes,
aproximando-se da média europeia nos últimos anos.

A percentagem de patentes académicas é mais elevada
e a percentagem de patentes de empresas é mais baixa
que a média da UE
A figura 2 destaca a importância do peso das patentes académicas
sobre o total de registos de patentes no IEP, que em Espanha e em
Portugal se encontra acima da média europeia. Esta elevada percentagem é uma consequência natural do fraco desempenho do setor
empresarial, quer espanhol, quer, sobretudo, português, em matéria
de patentes, embora por outro lado reflita uma notável melhoria das
capacidades científicas e tecnológicas das universidades e organismos públicos de investigação ao longo das últimas duas décadas.
Desde pelo menos o início dos anos 2000, as instituições académicas
de Portugal e Espanha têm vindo a criar gabinetes de transferência
de tecnologia e outras estruturas semelhantes que contribuíram
para promover o potencial comercial das suas tecnologias e explorar
os portefólios de patentes. É de notar que, envolvendo a proteção
de patentes no IEP um processo bastante exigente e dispendioso,
as instituições académicas europeias tendem a solicitar primeiro a
proteção nos seus respetivos institutos nacionais de patentes e só
depois, quando convencidas do potencial económico das suas invenções, requerer a proteção no IEP.

Figura 2. Percentagem de pedidos de patentes apresentados por universidades e organismos
públicos de investigação sobre o total de pedidos apresentados ao IEP
Por países

A percentagem de patentes académicas
está muito acima da média da UE
%

35
Portugal

30
25
20

França
Espanha

15
10

EU-27
Alemanha
Áustria
Finlândia

5
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonte: compilado pelos autores, com base nos dados extraídos da base de
dados estatísticos de patentes mundiais (PATSTAT) do Instituto Europeu de
Patentes (outubro de 2020). Nota: IEP = Instituto Europeu de Patentes.

30

Figura 3. Copublicações público-privadas
Por milhão de habitantes
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Fonte: European Innovation Scoreboard 2020, divulgado pela Comissão Europeia.

O número de copublicações público-privadas é baixo
Além das patentes, as publicações científicas em coautoria entre
instituições públicas e privadas são também tidas em consideração
para medir as ligações entre Ciência e empresas. Portugal e
Espanha estão consideravelmente abaixo da média da EU-27 neste
indicador (figura 3). Verificaram-se 44 copublicações públicoprivadas por milhão de habitantes em Portugal, e 53 em Espanha no
ano de 2018, enquanto a média da EU-27 foi de 91, alcançando 149
na Alemanha. Observa-se, porém, uma tendência positiva em ambos
os países, com um aumento de 30% em Portugal e 14% em Espanha
no período de 2012 a 2018, contra um aumento médio de 13% no
conjunto da EU-27. Em contraste com o indicador de patentes, o
indicador de copublicações é útil para compreender a cooperação
entre Ciência e empresas no domínio da investigação académica,
embora devido às suas limitações seja necessária alguma cautela na
sua utilização. As copublicações centram-se em colaborações que
conduzem a resultados partilhados com a comunidade académica
em revistas científicas, enquanto as ligações entre Ciência e
empresas conduzem geralmente a conhecimentos de acesso restrito,
protegidos por patentes, contratos e acordos de confidencialidade.
Embora a tendência para uma Ciência mais aberta esteja também
a manifestar-se no campo das ligações Ciência-empresas, as
copublicações público-privadas continuam a ser limitadas.
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Figura 4. Proporção de doutorados na população
com idade entre os 25 e os 64 anos
Ano de 2017
%

1,5

1,2

0,9

0,6

0,3

0

Alemanha

Finlândia

Áustria

França

Espanha

Portugal

Portugal e Espanha têm menos
doutorados do que outros países da UE
Fonte: OCDE (2019).

Poucos doutorados trabalham em empresas privadas
As instituições académicas também contribuem para a investigação
e inovação empresarial através da formação de investigadores que
podem, mais tarde, ser contratados por empresas. Os dados de 2017
mostram que 0,7% da população com idades compreendidas entre
os 25 e os 64 anos em Portugal, e 0,75% em Espanha, possuía o grau
de doutoramento (figura 4). Estas percentagens são cerca de metade
em relação à Alemanha, sendo também muito inferiores às de países
como a Áustria, Finlândia e França. Além disso, um desafio comum
em Portugal e Espanha é a mobilidade limitada de doutorados para o
setor privado. De acordo com os últimos dados extraídos do Inquérito aos Doutorados CDH (Careers on Doctorate Holders) promovido
pela OCDE, apenas cerca de 6% dos doutorados em Portugal e Espanha trabalham em empresas privadas. Para enfrentar este desafio,
ambos os países lançaram recentemente novos instrumentos de política pública, visando promover a mobilidade de doutorados para o
setor privado (ver a caixa de texto 1).

Promoção da cooperação e do cofinanciamento
Com o objetivo de promover a cooperação Ciência-empresas em
I&D, os programas de financiamento por concurso tendem a privilegiar projetos de cooperação entre parceiros do meio académico
e empresas. Esse tipo de subsídio à cooperação em I&D é utilizado
em Portugal e Espanha há bastantes anos, constituindo um dos
mais importantes instrumentos de política de inovação em todos os
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Caixa de texto 1. Promoção da mobilidade de doutorados para o setor privado

Nos últimos anos, os governos de Portugal e de Espanha
lançaram novos instrumentos de política pública, visando
aumentar a inserção de doutorados em empresas privadas.
PORTUGAL

ESPANHA

Em vez de subsidiar os salários dos doutorados,
Portugal optou por atribuir incentivos fiscais.
Os incentivos fiscais dados a empresas para
promover iniciativas de I&D apoiam claramente
a contratação de doutorados no domínio da
investigação e desenvolvimento, proporcionando
créditos equivalentes a 120% do seu salário. As
empresas têm vindo a utilizar esses apoios a um
ritmo crescente desde 2015, com um aumento
de 30% no número de doutorados contratados
por empresas no período de 2016 a 2018.

Em Espanha, o programa Torres
Quevedo proporciona, desde 2001,
incentivos às empresas privadas
que contratam doutorados. As
empresas selecionadas recebem
subsídios para pagar o salário e as
contribuições para a Segurança
Social do doutorado por um
período de até três anos, com
alguma variação dependendo
do tipo de empresa e do tipo de
projeto (investigação industrial,
desenvolvimento experimental, ou
estudos de viabilidade). Em 2020,
o orçamento anual do programa
Torres Quevedo foi de 15 milhões
de euros, semelhante ao do ano
anterior, quando foram adjudicados
176 contratos.

Portugal também tem enfatizado a fase prédoutoramento, mas com uma abordagem
diferente. O programa de parcerias
internacionais em Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, que teve início em 2006, promove
a cooperação entre várias universidades
portuguesas e universidades internacionais de
renome (incluindo o Instituto de Tecnologia
de Massachusetts [MIT], a Universidade de
Carnegie Mellon e a Universidade do Texas em
Austin) para o desenvolvimento de programas
de doutoramento e estudos avançados em áreas
críticas, visando melhorar a empregabilidade
e a orientação empresarial dos doutorados. As
empresas portuguesas têm vindo a envolver-se
de forma crescente nestes programas de
doutoramento através de um programa de
«afiliação industrial» que lhes permite participar
em atividades de investigação e na formação de
licenciados especializados. Isto tem facilitado
a criação de redes temáticas eficazes através
de projetos destinados a promover novos
conhecimentos e a explorar novas ideias em
cooperação com as empresas. Por exemplo,
o programa MIT Portugal tem-se concentrado
no domínio dos «sistemas de engenharia»,
com especial ênfase em processos complexos
associados à produção industrial, energia
sustentável, bioengenharia e sistemas de
transporte, desenvolvendo iniciativas de I&D em
estreita cooperação com os parceiros industriais.
Além de parcerias com instituições
estrangeiras, a mobilidade de professores e a
dupla afiliação com empresas poderia ser mais
aproveitada, tirando partido de investigadores
portugueses e espanhóis no estrangeiro e das
suas redes internacionais.

As recentes iniciativas políticas
implementadas em Espanha
concentraram-se na fase prédoutoramento, oferecendo subsídios
de apoio ao desenvolvimento de
«doutoramentos industriais». Em
2014, foi implementado um programa
a nível nacional e muitos governos
regionais criaram adicionalmente
programas próprios nos respetivos
territórios (por exemplo, Andaluzia,
País Basco, Catalunha, Madrid,
Navarra, Múrcia e Valência). Estes
programas cofinanciam a contratação
de estudantes de doutoramento por
empresas, bem como a sua inscrição
em estudos de doutoramento e
bolsas para estadias de investigação
doutoral durante o desenvolvimento
da tese, que deve contar com
coorientadores das áreas empresarial
e académica. O orçamento anual
do programa nacional ascendeu a
4 milhões de euros em 2020, com a
adjudicação de 61 contratos em 2019.
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países da UE. Mais recentemente, os dois países lançaram programas
ambiciosos de políticas públicas orientados para a constituição de
consórcios Ciência-empresas e laboratórios conjuntos, focados em
campos de investigação estratégicos (ver a caixa de texto 2).
Os responsáveis políticos em Portugal e Espanha também poderiam
considerar a adoção de novas reformas regulamentares e benefícios fiscais, visando incentivar empresas privadas a financiar mais a
investigação universitária. Como mostra a figura 5, a percentagem
de iniciativas de investigação e desenvolvimento do ensino superior
financiadas pelo setor empresarial é consideravelmente mais elevada em Espanha (5,5%) do que em Portugal (2%). Apesar de ambos
os países permanecerem bastante abaixo da média da UE, e ainda a
uma maior distância da Alemanha, é de notar que a percentagem de
Espanha é superior à de França e da Finlândia. Observando a evolução desde 2007, verifica-se que a percentagem de Espanha diminuiu
bastante, ao contrário do que aconteceu em Portugal.

Figura 5. Proporção da I&D no ensino superior
financiada pelo setor empresarial (%)
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Fonte: OECD Main Science and Technology Indicators (acesso em 25 de março de 2021; OECD.Stat).
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Caixa de texto 2. Constituição de parcerias público-privadas de I&D em áreas estratégicas

Portugal e Espanha lançaram
recentemente novos programas políticos
para a criação de consórcios de I&D entre
instituições científicas e empresas através
de parcerias público-privadas. Estes
consórcios foram estabelecidos em áreas
de investigação estratégica designadas
em consonância com as necessidades da
indústria e os desafios sociais.

Em Portugal, o programa Laboratórios
Colaborativos (CoLAB) foi lançado em
2018 para promover uma cooperação
mais intensa entre Ciência e empresas
através de parcerias público-privadas
e contribuir para o emprego científico.
Um CoLAB pode ser constituído
como uma organização sem fins
lucrativos ou como uma empresa
com fins lucrativos. Os CoLAB
têm como parceiros unidades de
investigação de instituições de ensino
superior, laboratórios de investigação
públicos, organizações intermediárias,
empresas e associações empresariais.
Com uma elevada percentagem de
financiamento privado, os CoLAB
concentram-se na investigação
aplicada, visando fornecer serviços
profissionais de I&D às empresas e
dar soluções a desafios sociais. A
expetativa é que estes laboratórios
funcionem em regime de um terço
de financiamento público, um terço
de financiamento privado e um terço
de financiamento competitivo. No
total, foram constituídos 35 CoLAB
até à data, mobilizando cerca de 120
empresas privadas.

Em 2014, foi lançado em Espanha o
programa Desafios Cooperação (Retos
Colaboración) para apoiar projetos de
desenvolvimento experimental realizados
conjuntamente por empresas e instituições
de investigação, durante um período de
dois a quatro anos, abordando os desafios
sociais através do desenvolvimento de
novas tecnologias, produtos e serviços. Da
mesma forma, o Centro de Desenvolvimento
Tecnológico e Industrial (CDTI) lançou
o primeiro anúncio de concurso do
programa Missões Ciência e Inovação
(Misiones Ciencia e Innovación) em 2020,
resultando na seleção de 24 grandes
projetos estratégicos de I&D a serem
desenvolvidos ao longo de um período
de dois a quatro anos por consórcios de
empresas, com o objetivo de dar solução
a grandes desafios em áreas específicas.
Este programa exige que, pelo menos,
20% do orçamento seja subcontratado
a universidades e instituições públicas
de investigação. Mais recentemente, em
2021, a Agência Espanhola de Investigação
lançou um novo programa, denominado
Projetos em Áreas Estratégicas (Proyectos
en Líneas Estratégicas), para apoiar,
ao longo de um período de três anos,
projetos de cooperação público-privada
e interdisciplinar em áreas estratégicas
específicas, financiados pelo Fundo de
Recuperação e Resiliência da UE. O novo
concurso Líneas permite às instituições
públicas de investigação liderar os
projetos, em vez de atuarem apenas como
subcontratantes de projetos geridos por
empresas, como no programa Misiones
Ciencia e Innovación, ou como participantes
em projetos liderados pela indústria, como
no programa Retos Colaboración.

Os programas promovidos em Portugal e Espanha estão em linha com iniciativas
semelhantes implementadas em outros países europeus. Representam uma mudança
de orientação importante do apoio pontual a transferências lineares de tecnologia entre
partes separadas para a mobilização de uma cooperação Ciência-empresas muito mais
ambiciosa, com o objetivo de promover conjuntamente iniciativas de I&D orientadas de
acordo com uma missão específica. Em Espanha, a combinação de políticas aplicadas a
acordos de cooperação envolve mais instrumentos políticos do que em Portugal, o que
provoca certas sobreposições e complexidades. Em contraste com o enfoque baseado
em projetos dos programas espanhóis, a abordagem portuguesa promove a criação de
laboratórios conjuntos, visando constituir novas entidades sustentáveis a longo prazo, com
a expetativa de conduzir a parcerias público-privadas mais intensas e abertas.
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Novos horizontes
Nos próximos anos, a cooperação Ciência-empresas e as parcerias
público-privadas serão cruciais para que Portugal e Espanha possam
absorver eficazmente os novos fluxos de financiamento europeus disponíveis no contexto do Plano de Recuperação Next Generation EU
da Comissão Europeia. Considerando as diferentes políticas que
ambos os países promoveram nos últimos anos, seria de grande
interesse partilhar informação sobre essas experiências e fomentar
a aprendizagem mútua. Por exemplo, Espanha poderia aprender
com as recentes iniciativas de Portugal no desenvolvimento de
laboratórios conjuntos com parceiros académicos e empresariais,
bem como na criação de programas de doutoramento em parceria
com instituições internacionais de renome, visando melhorar o
alinhamento da investigação académica com as necessidades das
empresas. Por sua vez, após avaliar a experiência de Espanha,
Portugal poderia equacionar a possibilidade de introduzir medidas
de financiamento parcial da contratação de investigadores doutorados e pós-doutorados por empresas, em vez de oferecer apenas
incentivos fiscais para I&D.

Considerando as diferentes políticas
que ambos os países promoveram nos últimos anos,
seria de grande interesse partilhar
informação sobre essas experiências e fomentar
a aprendizagem mútua
A promoção de ligações Ciência-empresas requer uma ampla gama
de instrumentos políticos complementares dirigidos quer ao domínio académico, quer ao empresarial, oferecendo incentivos para que
ambos possam colaborar. A combinação de políticas deverá também considerar a variedade de canais formais e informais através
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dos quais o intercâmbio de conhecimentos científicos e industriais
se desenvolve, evitando o tradicional enviesamento exclusivamente
a favor de patentes, publicações e novas empresas. Por vezes, essa
orientação poderá ser mais motivada pela necessidade de ficar bem
posicionado nas classificações e avaliações baseadas em indicadores
quantitativos do que pelo desejo de fazer da transferência de conhecimentos uma verdadeira prioridade nos objetivos e orçamentos das
universidades e instituições de investigação. Mais especificamente,
as políticas adotadas em Portugal e Espanha deverão ser mais claramente orientadas para as pessoas e redes de pessoas, promovendo
a mobilidade intersetorial e as oportunidades de diálogo e comunicação, uma vez que a cooperação é, em última análise, impulsionada
pelas pessoas, e não apenas pelas instituições.
Outro elemento crítico é simplificar os regulamentos e reduzir as
barreiras à cooperação público-privada, à mobilidade intersetorial
do capital humano, e ao empreendedorismo académico, para que,
ao longo do tempo, possam ser construídas ligações sólidas entre
Ciência e empresas, com base na confiança e na igualdade de condições. Mas, infelizmente, para conseguir estas transformações não
bastará alterar as leis, garantir a coordenação entre ministérios e
diferentes níveis políticos, reforçar os incentivos individuais e institucionais à transferência de conhecimento, ou mesmo «importar»
as melhores práticas internacionais. Será também necessária uma
profunda renovação do tecido industrial em Portugal e Espanha.
Deverão ser promovidas políticas que abordem, de forma rigorosa, as
mudanças estruturais e se traduzam em novas práticas empresariais
e novas empresas capazes de aumentar a eficiência das interações
entre Ciência e empresas. Estas mudanças exigem uma combinação de diferentes políticas públicas que fortaleçam as instituições
intermediárias, o crescimento de empresas de base tecnológica e
de parcerias tecnológicas à escala global, desenvolvendo as capacidades industriais e técnicas necessárias para aproveitar as novas
oportunidades que surjam nos mercados.
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«Não se pode ligar e desligar a investigação
como se não fosse nada; é necessário
um investimento a longo prazo»

Vivemos um momento decisivo,
com diversas ameaças climáticas,
pandémicas e demográficas, mas
também com mais capacidade
tecnológica do que nunca para
as tentar travar. Há motivos para
estarmos otimistas?
Devemos estar, há muitas razões para
estarmos otimistas. Se olharmos para o
que aconteceu durante a pandemia da
covid-19, vemos que o sistema científico
e tecnológico se mobilizou, revigorou
e deu respostas às dificuldades que se
apresentaram, apesar de trabalhar em
circunstâncias muito duras. Os governos
também trabalharam lado a lado com as
empresas, dedicaram muitos recursos e
redobraram os esforços em matéria de I&D.
Ficou demonstrado que o investimento
contínuo e a longo prazo na investigação
faz sentido. É isto que o setor público
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deve fazer. Não se pode ligar e desligar a
investigação como se não fosse nada.

A obtenção tão acelerada de uma
vacina contra a covid-19 é a melhor
prova da importância da I&D?
Com efeito, a obtenção da vacina num tão
curto espaço de tempo foi impressionante.
A covid-19 demonstrou que estes problemas
globais se podem converter numa realidade
tangível, e as vacinas contribuíram para
nos adaptarmos à situação e para manter a
economia e a sociedade em funcionamento.
Sem vacinas, tudo teria sido muito mais
difícil. E foi um exercício instrutivo perante
o desafio que temos pela frente em relação
ao ambiente. A inovação na pandemia
indica-nos o caminho a seguir, também,
para enfrentar as alterações climáticas:
investir somas enormes e utilizar toda a
capacidade inovadora que tenhamos ao

nosso alcance para corrigir a situação.
E não falo só da Ciência do Ambiente ou
de Ciência e Tecnologia. É também uma
questão de políticas industriais, fiscais,
educativas, etc. Necessitamos de alinhar
as nossas políticas nesta direção, e não é
tarefa fácil para os governos. Mas creio que
pode ser feito e, por isso, sinto-me otimista.

Quais são os principais desafios das
políticas públicas para os próximos
anos?
No topo da lista está a dupla transformação,
verde e digital, e a covid-19 afetou claramente as duas. Assistimos a um declínio
momentâneo das emissões de carbono e
renovou-se o sentido de emergência
relativamente às alterações climáticas.
No domínio digital, também se observou
um auge na utilização das redes sociais e
das aplicações. A pandemia acelerou a
transformação digital: o acesso à Internet
aumentou 60% com a irrupção da crise
sanitária.

Como devem atuar os governos
perante a elevada velocidade
das mudanças tecnológicas que
experimentamos?
É uma pergunta realmente importante, em
especial no nosso domínio, que é a direção
da OCDE. O problema sempre se colocou:
diz-se que temos uma tecnologia 4.0 e
uma política 1.0. É inevitável que exista
uma certa distância entre ambas, porque
os progressos democráticos demoram
tempo. Sejamos realistas: o fosso entre a
tecnologia 4.0 e a política 1.0 nunca vai
desaparecer, mas trata-se de o reduzir tanto
quanto possível. Neste sentido, queremos
ir à origem do processo de inovação
em vez de esperar pelo final, quando a
tecnologia chega ao mercado e já é tarde
para reagir, e também é difícil corrigir o
rumo. É conveniente ser mais proativo e
trabalhar com os inovadores, dizer-lhes o
que se espera e o que não se espera deles,
estabelecendo determinados limites no
caminho que nos levará a alcançar objetivos
sociais e económicos.

Os dados são a pedra angular da
nova revolução industrial?
Os dados irão dominar as políticas
económicas nas próximas duas décadas.
À medida que as redes foram estando
mais disponíveis, e apareceram primeiro
os telemóveis e depois a Internet das
Coisas, observou-se uma mudança radical
na natureza dos dados e no aumento
do seu volume. Temos de pensar neste
fenómeno como um novo recurso
económico, como um ativo. E não sei até
que ponto descobrimos como geri-lo,
porque é muito diferente dos outros bens
económicos tangíveis, em que a atual
política económica se baseia.

A pandemia acelerou a
transformação digital:
o acesso à Internet
aumentou 60%
Dada esta preponderância dos dados,
o que é mais importante: geri-los,
controlá-los ou interpretá-los?
Para mim, o mais importante, e não está a
receber a atenção que merece, é a análise
dos dados. Estes, per se, não servem
para grande coisa. Trata-se de como são
utilizados, de como são integrados ou
associados a outros, e da capacidade
para os interpretar quase em tempo real
com vista a obter informação e tomar as
melhores decisões. Mas, atenção: tratamos
frequentemente os dados como uma
entidade homogénea e monolítica, quando
na realidade são incrivelmente heterogéneos
e flexíveis. Os dados da nossa saúde não são
equiparáveis aos dados de engenharia que
um avião recolhe ao atravessar o Atlântico.

A pujança da China é uma realidade
a muitos níveis. Também o é na
utilização dos dados?
A China não é um país membro da OCDE,
mas é um parceiro fundamental, e
impressionou-nos o grande esforço que
realizou na última década. Emergiu como
Entrevista
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um ator global que é necessário ter em
conta no domínio científico, e a pandemia
reafirmou-o. Por exemplo, quando partilhou
o material do genoma para poder fazer
as vacinas e desenvolver as suas próprias
vacinas. Quando falamos dos gigantes
tecnológicos, referimo-nos sempre ao
Google, Apple, Facebook [hoje, Meta],
Amazon, Netflix ou Microsoft, e não se fala
o suficiente do Baidu, Alibaba e Tencent,
outros gigantes que são ainda mais
sofisticados, porque integram um espetro
de aplicações mais amplo numa plataforma.
Em Paris, é possível comprar um bilhete
de metro com o sistema de pagamento
do WeChat [o equivalente chinês do
WhatsApp], e isto implica uma fonte de
dados de que as outras plataformas não
dispõem. Também estão a trabalhar muito
bem ao nível da inteligência artificial.
Apesar das dificuldades para a obtenção de
alguns dados, acreditamos que a China está
na primeira linha neste domínio, ao nível
dos Estados Unidos.

Em que direção deveríamos avançar
com o controlo dos dados pessoais,
no que diz respeito às empresas, aos
governos e à cidadania?
Creio que veremos um modelo híbrido entre
os governos impondo determinados limites
e restrições ao que as empresas podem
fazer com os dados pessoais. De facto, o
Regulamento Geral sobre a Proteção de
Dados europeu já o faz, mas sem chegar a
restringi-los, porque graças a estes dados
beneficiamos de grandes inovações e
comodidades.

Nos últimos anos, em Portugal e
Espanha, o investimento em I&D
manteve-se estável no domínio
empresarial, mas caiu à escala
governamental. Qual a sua opinião?
Assistimos ao processo de consolidação
que ocorreu após a crise económica
dos anos 2007 e 2008 e que envolveu a
atribuição de maiores recursos para I&D,
mas de formas diferentes. Espanha partia
de um nível de apoio mais alto do que
Portugal, e só há pouco tempo recuperou
os níveis anteriores à crise, com verbas
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significativas para 2020. No caso de
Portugal, observamos um crescimento
sustentado do apoio público à investigação
das empresas graças ao crédito fiscal, um
mecanismo habitual em vários países da
OCDE, embora por vezes seja compensado
por uma descida do apoio direto. De facto,
Espanha também apresenta este crédito
fiscal em I&D e é muito generoso,
mas acreditamos que é relativamente
subutilizado.

Em Portugal observamos um
crescimento sustentado do
apoio público à investigação das
empresas graças ao crédito fiscal
A economia digital está a mudar
os postos de trabalho e, por
conseguinte, as competências
requeridas. Como se deve preparar
o sistema educativo para isso?
Avisámos que alguns postos de trabalho
com tarefas repetitivas são muito fáceis
de automatizar, e temos de ser cautelosos
a esse respeito. Não se trata de questões
meramente mecânicas. Também se pode
automatizar a interpretação das
radiografias se dispusermos de dados
suficientes. Por outro lado, há empregos
que apresentam uma componente mais
emocional, criativa ou cognitiva que são
difíceis de automatizar. E isto inclui a
inovação. Em qualquer caso, todos os
jovens deveriam ter, pelo menos num
nível básico, uma determinada educação
informática. Além disso, saber codificar ou
analisar, saber como abordar um problema
para que uma máquina o resolva, ou saber
interpretar resultados e entender se podem
ser aceites ou se é necessário continuar a
trabalhar neles, são também competênciaschave neste momento.

Outro desafio em relação ao futuro
é a forma de realizar a transferência
de trabalhadores de setores

maduros para as novas profissões
do século XXI.
Gerir comportamentos, atitudes e
competências é um enorme desafio.
Devemos assumir que as pessoas não
conservarão o mesmo posto de trabalho
durante toda a vida com as competências
aprendidas aos 25 anos. Devem mudar e
ser flexíveis de acordo com as mudanças
estruturais que ocorram. E sabemos que,
nalguns casos, essas mudanças serão
significativas. Também é verdade que
não é a mesma coisa enfrentar estes
desafios com mais de 55 anos ou com 25,
frequentemente sem ter a responsabilidade
de uma família ou de uma hipoteca. A
transição para as novas profissões irá exigir
políticas sociais ajustáveis aos diversos
cenários populacionais. É necessário
ajudar a fazer que as pessoas se movam e
pensem em novos trabalhos, e a permitir
que se preparem. O sistema educativo irá
desempenhar um papel muito importante
neste sentido, e é necessário prepará-lo.

no entanto, regula-se sem se saber
exatamente o que está a acontecer.
Por conseguinte, o que temos de fazer
é desmistificar conceitos como a
inteligência artificial, o 5G ou a Internet
das Coisas, e entendê-los melhor. É
fundamental para desenvolver boas
políticas. Preocupa-me um pouco que
se dispare antes de saber o que está
a acontecer, porque não queremos
deixar de aproveitar a inovação.
Acredito no tecno-otimismo, mas
também compreendo que exista alguma
preocupação nesta matéria.

Xavier Aguilar
Jornalista

A transição para as novas
profissões irá exigir políticas
sociais ajustáveis aos diversos
cenários populacionais
A convergência do 5G, da inteligência
artificial e da aprendizagem
automática aproxima-nos de um
presente com máquinas cada vez mais
inteligentes. Não deveríamos falar
mais da ética que deve existir por
detrás das suas decisões?
Sim, e a tomada de decisões automáticas
e os princípios da inteligência artificial
preocupam-me. Nós não utilizamos a
palavra ética, porque é difícil transferi-la
para termos jurídicos e varia em
função do indivíduo. Empregamos o
conceito human-centric, porque é muito
importante colocar o ser humano no
centro do processo, tomando decisões
e autorizando processos, não apenas
automatizando-os. Frequentemente,

Andrew W. Wyckoff (Nova Iorque, 1958)

possui um grande conhecimento sobre
inovação, dinâmicas empresariais e regulação
em domínios como a investigação científica,
a economia digital e as tecnologias da
informação e da comunicação. Licenciado
em Ciências Económicas pela Universidade
de Vermont, e com um Mestrado em Políticas
Públicas da Universidade de Harvard, ocupou
diversos cargos na OCDE, sendo atualmente o
diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação.
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A Ciência e a Tecnologia na
configuração de Portugal
e Espanha ao longo dos
últimos cinco séculos
Leoncio López-Ocón,
Instituto de História do CSIC (IH-CSIC) e
Tiago Brandão (NOVA FCSH)

É inegável que a Ciência desempenha um
papel fundamental nos nossos tempos. No
entanto, qual foi o seu desenvolvimento
na História, qual é a relação que tem com
outras disciplinas e como se refletiu na
construção das nações ibéricas?
Quem quiser aprofundar estas questões
ou iniciar-se nelas com rigor, mas simultaneamente de forma apaixonante, pode
empreender uma viagem extraordinária por
duas obras excecionais.
A primeira, Ciência, Tecnologia e Medicina
na Construção de Portugal, coordenada por
Maria Paula Diogo e Ana Simões, é composta
de quatro volumes e constitui o contributo
mais recente da Historiografia portuguesa
sobre a evolução da Ciência, da Tecnologia e
da Medicina (CTM) em Portugal ao longo de
mais de cinco séculos de História.
Esta magnífica iniciativa coletiva apresenta
ao leitor um rico e atualizado panorama do
desenvolvimento da CTM em Portugal, ao
mesmo tempo que situa a sua modernidade
científica e tecnológica numa permanente
dialética entre «contestação» e «inovação»,
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Maria Paula Diogo e Ana
Simões (coord. ger.)
Ciência, Tecnologia e
Medicina na Construção de
Portugal, vol. 4: Inovação e
Contestação (Séc. XX)
Lisboa: Tinta da China, 2021.

Juan Pimentel
Fantasmas de la ciencia
española
Madrid: Marcial Pons /
Fundación Jorge Juan,
2020.

em oposição ao conservadorismo e ao
autoritarismo. Constitui uma obra bem
fundamentada e compreensível numa
sociedade tradicionalista (e também
autoritária, marcada pelas quatro décadas do
Estado Novo português) que, à sua maneira,
como projeto político e social alternativo, faz
apelo à Ciência em nome da modernidade,
entendida como intrinsecamente progressista
e inovadora.
O quarto volume, Inovação e Contestação
(Séc. XX), coordenado por Maria Paula
Diogo, Cristina Luís e M. Luísa Sousa, é o
que iremos abordar aqui. Nele encontramos um roteiro que nos leva a percorrer
diversos temas, desde a instauração, em
1910, da Primeira República em Portugal
até aos desenvolvimentos mais recentes
da Ciência portuguesa, das suas políticas
e instituições, todos organizados de forma

diacrónica. Embora este volume ainda
não ofereça uma visão clara das narrativas em conflito, já recolhe alguns aspetos
consensuais sobre o processo histórico do
século XX relativamente ao papel da CTM
na sociedade portuguesa. Daí que o leitor
possa observar, em especial, a sincronia
entre o processo nacional e um internacionalismo muito influente a partir do final da
Segunda Guerra Mundial, tema recorrente
nas comunidades científicas. Independentemente da diversidade dos ensaios, que se
situam entre «o contraste e a complementaridade», encontramo-nos perante a tese
de que a Ciência, a Tecnologia e a Medicina
«não podem continuar a ser descartadas da
análise histórica» devido às suas repercussões materiais e simbólicas, essenciais para
a afirmação da identidade do país.
Inovação e Contestação (Séc. XX) reúne
os principais académicos do panorama
historiográfico português, incluindo os das
novas gerações, e caracteriza-se por os seus
autores pertencerem a diferentes escolas
e grupos de investigação, «com tradições
diferentes e formações de base também
diversas». Assim, ao longo de vinte e cinco
capítulos, todos eles de diferentes autores,
este volume permite-nos entrar na história
do desenvolvimento e da circulação do
conhecimento técnico-científico em Portugal,
com alguns contributos sobre o seu quadro
político-institucional, o que revela uma certa
maturidade da Historiografia da Ciência, em
geral de tradição mais internalista.
A obra, estruturada em capítulos relativamente curtos e sintéticos, pensados para
o grande público (não especializado, mas
sim interessado), oferece ao leitor a oportunidade de se iniciar em vários temas,
como a reforma republicana do ensino
superior universitário, a construção da
medicina científica portuguesa, o jornalismo científico em Portugal, as Ciências
dos territórios portugueses ultramarinos, a
institucionalização das políticas científicas,
as infraestruturas técnico-científicas e de
laboratórios do país, a engenharia portuguesa e a física e engenharia nucleares,
o desenvolvimento técnico-científico em
África, as políticas científicas posteriores a
abril de 1974, a comunicação e divulgação

da Ciência, e a mobilidade internacional
da comunidade científica.
Trata-se de uma publicação ambiciosa que
destaca o empenho da Historiografia em
compreender o contributo da CTM para
a História contemporânea de Portugal.
Oferece uma «porta de entrada» para os
leitores mais leigos interessados em conhecer o caso português, e também será muito
útil para as gerações futuras, que encontrarão nesta obra um valioso instrumento para
compreenderem a evolução da Historiografia da Ciência em Portugal. É de esperar
que a visão original e atual desta obra propicie diálogos mais alargados e contribua
para comparar hipóteses, desconstruindo
narrativas e forjando leituras alternativas
sobre a CTM e as suas implicações no caso
das nações ibéricas.

A Ciência, a Tecnologia e a
Medicina «não podem continuar
a ser descartadas da análise
histórica» devido às suas
repercussões materiais e simbólicas
A segunda obra, Fantasmas de la ciencia
española, do historiador da Ciência Juan
Pimentel, oferece-nos um percurso fascinante pelas inter-relações entre a Arte e
a Ciência nas sociedades hispânicas nos
últimos cinco séculos. As oito partes do
livro são interdependentes, mas ao mesmo
tempo autónomas, pelo que é possível lê-las
pela ordem de preferência de cada um.
Assim, podemos mergulhar nesta obra
singular através, por exemplo, do oitavo
e último capítulo, intitulado «“Naturalia”
en la Pinacoteca». Nele faz-se a análise
da exposição que o artista Miguel Ángel
Blanco apresentou no Museu Nacional
do Prado entre 2013 e 2014, e em que
pretendia recuperar o projeto original desse
edifício neoclássico. O arquiteto do projeto,
Juan de Villanueva, concebeu-o como um
complexo científico e tecnológico que
iria conferir um lugar de destaque às joias
da natureza do que então era um império
tricontinental. Décadas depois, contudo, a
Arte acabou por obscurecer a Ciência, de
Recensões
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modo que as imagens criadas pelos pintores
se sobrepuseram às dos cientistas e as
ocultaram.
É este o argumento desta estimulante obra.
A Ciência desenvolvida na sociedade
espanhola entre os séculos XVI e XXI foi um
elemento fantasmagórico ao tornar-se uma
prática com visibilidade restrita. Por isso,
ainda que «continue a emitir sinais luminosos
desde o passado», ocupa «um lugar afastado
e sombrio» na nossa consciência coletiva.
Para nos aproximar destes jogos de luzes e
sombras, o autor emprega a rotação espetral. Quem a utiliza persegue sujeitos e
objetos do passado ocultos por terem sido
marginalizados. Não obstante, essas coisas e
seres humanos deixaram pegadas: espetros
da sua presença que nos espreitam e perseguem. Os fantasmas atuam assim, como nos
é lembrado na brilhante introdução desta
obra. Nela, Pimentel confessa o seu fascínio
pelas imagens, rastos singulares deixados
pelos nossos antepassados. Aparecem e
desaparecem, daí o seu caráter espetral.
As imagens são fundamentais na estrutura,
discurso e argumento de Fantasmas de la
ciencia española. Com interpretações subtis, dotado de sólidas ferramentas teóricas
e apoiado numa ampla gama de fontes, o
autor guia-nos por oito episódios científicos, expostos em potentes recursos visuais.
Três capítulos estão relacionados com
problemas associados à interligação entre
conhecimentos europeus e saberes indígenas durante a ação colonial da monarquia
hispânica em territórios americanos.
Pimentel explica-nos o protagonismo dos
conhecimentos indígenas no avistamento
do mar do Sul por Núñez de Balboa e como
foram ocultados num portulano. Dá-nos
a conhecer o papel crucial dos saberes
nativos na grande expedição «fantasma»
de Francisco Hernández, protomédico de
Felipe II de Espanha, em terras do atual
México, e aproxima-nos do trabalho criativo
dos pintores indígenas que colaboraram
com o botânico José Celestino Mutis no
espaço da atual Colômbia, cujo tesouro
iconográfico permaneceu invisibilizado
durante muito tempo.
Outros quatro episódios mostram-nos a
importância dos recursos iconográficos
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nos discursos científicos. Correspondem a
vários trabalhos da época barroca ou contemporânea que possuem um certo caráter
fantasmagórico. Manifesta-se assim no atlas
microscópico que Crisóstomo Martínez
elaborou no século XVII, ou nos mapas em
que os geólogos e paleontólogos enfrentaram a difícil tarefa de apreender o espaço e
o tempo do novo Estado liberal do século
XIX, e também nos desenhos e fotografias
que permitiram a Santiago Ramón y Cajal
atingir a glória com o Nobel da Medicina e
Fisiologia de 1906 e consolidar uma escola,
muito influente entre neurologistas de todo
o mundo (incluindo os portugueses), que
se dispersou como consequência da guerra
«incivil» de 1936 a 1939. Por último, também
dialoga com a literatura sobre a presença
das mulheres na nossa cultura científica.
Pimentel estuda as imagens que a espetroscopista Piedad de la Cierva produziu durante
o franquismo e os quadros da exilada Maruja
Mallo. Umas e outros são expressivos da
relação entre a Arte e a Ciência que o autor
desta obra singular soube explorar e desvendar de forma magistral.

Pimentel confessa o seu fascínio
pelas imagens, rastos singulares
deixados pelos nossos antepassados.
Aparecem e desaparecem, daí
o seu caráter espetral
Fantasmas de la ciencia española merece
ter leitores em muitos lugares, e Portugal
não é exceção, visto que as atividades
científicas nos países ibéricos tiveram
paralelismos: permitiram que construíssem
os respetivos impérios no passado e foram
decisivas para configurar os seus Estados
atuais. Além disso, estiveram muito interrelacionadas em diversas épocas. Assim,
entre 1921 e 1970, as sociedades para
o progresso das Ciências de Portugal
e Espanha realizaram oito congressos
conjuntos. O primeiro teve lugar no Porto,
há exatamente um século. Precisamente,
a conferência plenária apresentada por
Ricardo de Almeida Jorge, considerado o
fundador da saúde pública moderna em
Portugal, intitulava-se «A intercultura de
Portugal e Espanha no passado e no futuro».
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Ferramentas e recursos para
salvaguardar a ética e melhorar a
integridade na investigação científica
A confiança pública na Ciência é fundamental. Nos últimos anos, observou-se um aumento
crescente de problemas relacionados com a integridade científica e a fiabilidade dos resultados
científicos, em parte derivados da hipercompetitividade e da falta de formação específica.
Instituições de investigação e organismos financiadores de todo o mundo estão a trabalhar para
responder a estes problemas e melhorar a integridade da investigação.

CONTEXTO

Nos últimos anos, a comunidade científica começou
a reconhecer, progressivamente, o papel crucial que
a cultura da investigação (promovida a partir das
próprias instituições) desempenha na manutenção
da integridade científica. Universidades, centros
de investigação e organismos financiadores estão
a analisar a forma de levar a cabo processos de
avaliação, formação, supervisão e mentoria,
colaboração, participação pública e de gestão de
dados e publicação de resultados. Tudo isto, com o
objetivo de evitar possíveis disfunções estruturais.
DEBATE

Ao longo dos últimos vinte anos foi identificado
um número crescente de problemas relacionados
com a integridade científica. Foram publicados
inúmeros artigos e relatórios sobre casos impressionantes de fraude científica, taxas alarmantes
de práticas de investigação questionáveis e
problemas de fiabilidade dos resultados científicos. A gravidade da situação levou à criação de
organizações e redes internacionais, à emissão de
declarações e à elaboração de códigos de conduta
que descrevem o que se consideram boas práticas
na investigação, com base nos princípios fundamentais de integridade neste domínio. Entre estes
códigos e declarações, importa citar a Declaração
de Singapura (2010), a Declaração de Montreal
(2013), os Princípios de Hong Kong (2019) e o
Código Europeu de Conduta para a Integridade na
Investigação (2011), revisto e atualizado em 2017.
Os princípios abstratos destas declarações devem
ser traduzidos em áreas de ação concretas em
que as instituições que realizam investigação e
os organismos financiadores deverão concentrar
os seus esforços. Neste contexto, ficou patente a
necessidade de instrumentos e ferramentas que
contribuam para dar impulso a este processo.
Nos últimos anos, surgiram diversas iniciativas
e projetos que estão a desenvolver uma grande
variedade de recursos dirigidos tanto a organismos
como aos próprios investigadores. Os organismos
financiadores, as universidades e os centros
de investigação enfrentam frequentemente
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dificuldades no momento de decidir por onde
começar para conceber de forma integral e elaborar
políticas e procedimentos de ação concretos.
O projeto europeu SOPs4RI desenvolveu uma
série de ferramentas de apoio às instituições
neste processo: um conjunto estruturado de
procedimentos standard e orientações que os
organismos podem utilizar para desenvolverem os
seus próprios planos de integridade, adaptados às
suas necessidades e características específicas.
Do mesmo modo, os projetos europeus EnTIRE
e VIRT2UE criaram uma plataforma online, The
Embassy of Good Science, que apresenta
informação detalhada sobre a forma de realizar
a atividade científica de modo responsável e
íntegro. Oferece uma ampla coleção de recursos
que ajudam quem procura apoio para aplicar
práticas de investigação e abordar os dilemas
associados a este domínio. Inclui conselhos,
diretrizes e orientações, múltiplos exemplos de
boas práticas e materiais de formação.
CONCLUSÕES

A crescente atenção suscitada pelos problemas
associados à integridade científica e à fiabilidade
dos resultados está a conduzir a um processo
de reformas neste domínio. Os organismos
financiadores estão a estimular este processo
através da exigência de novos requisitos, patentes,
por exemplo, no novo programa-quadro de
investigação e inovação da União Europeia para o
período de 2021-2027, Horizonte Europa, que exige
às instituições financiadas planos e procedimentos
claros de integridade científica.

Dados básicos
Âmbito geográfico: internacional.
Fontes:
Mejlgaard, N., et al. (2020): «Research integrity:
nine ways to move from talk to walk», Nature, 586.
Projeto Standard Operating Procedures for Research
Integrity (SOPs4RI).
Plataforma The Embassy of Good Science
[https://embassy.science/].

CaixaResearch
Institute,
um novo centro
de investigação
em Saúde e
Ciências da Vida
A Fundação ”la Caixa” promove a criação de um novo centro de investigação
dedicado às Ciências da Vida e à Saúde, cuja atividade girará à volta de três
objetivos estratégicos principais: excelência internacional, forte apoio à inovação
e à transferência, e aproximação entre Ciência e sociedade.

CONTEXTO

A Fundação ”la Caixa” apoia, há mais de cem
anos, a investigação biomédica e sanitária como
pilar de uma atividade filantrópica que procura
alcançar o bem-estar social. Com o objetivo
de abordar as novas tendências que afetam o
campo da investigação biomédica e fortalecer o
seu compromisso com a investigação de maior
impacto social, a Fundação ”la Caixa” lança um
novo projeto transformador com a criação do
CaixaResearch Institute.
DEBATE

O CaixaResearch Institute irá desenvolver-se
progressivamente nos próximos quatro anos.
Ficará fisicamente localizado em Barcelona, irá
contar com uma superfície de mais de doze mil
metros quadrados e alojará mais de trezentos
investigadores. Irá acolher laboratórios e
equipamentos de excelência, o que permitirá
reter o talento científico local e atrair talento
internacional. O investimento que a Fundação
”la Caixa” prevê destinar à construção do novo
edifício e para o respetivo equipamento é de cerca
de 60 milhões de euros.
O novo instituto nasce como um catalisador
integrado na cadeia de valor já existente com
uma forte vocação translacional. A atividade
de investigação centrar-se-á nas doenças
infecciosas, saúde global, oncologia, doenças
neurodegenerativas e neurociências, procurando
complementaridades e sinergias com os centros
de investigação com os quais atualmente mantém
uma colaboração estratégica. Concretamente,
juntam-se à iniciativa quatro centros de
investigação, que se denominarão CaixaResearch
Associated Centres: o Instituto de Saúde Global de
Barcelona (ISGlobal), o Instituto de Investigação
da Sida (IrsiCaixa), o Vall d’Hebron Instituto

de Oncologia (VHIO) e o BarcelonaBeta Brain
Research Centre (BBRC).
O CaixaResearch Institute será construído
nos terrenos adjacentes ao Museu de Ciência
CosmoCaixa, constituindo um campus científico
que aliará a investigação de excelência internacional
à experiência na aproximação entre Ciência e
sociedade de um dos melhores museus de Ciência
da Europa. Em consonância com as boas práticas
de centros de excelência, o CaixaResearch Institute
desenvolverá esforços para promover uma cultura
de investigação que potencie a integridade
científica, a investigação e a inovação responsáveis,
e a Ciência aberta, assim como políticas de
igualdade, novos modelos de avaliação científica,
a avaliação do impacto social da investigação e a
acessibilidade dos resultados.
CONCLUSÕES

O novo centro consolida e potencia o apoio da
Fundação ”la Caixa” à investigação e à inovação
de ponta. O programa de Investigação e Saúde da
Fundação ”la Caixa” é um dos mais importantes
da Europa entre os programas desenvolvidos por
entidades filantrópicas, tendo no ano passado
destinado 66 milhões de euros a programas de
investigação e saúde. Entre eles, destacam-se,
além das colaborações estratégicas com centros
de vanguarda, os concursos de investigação
em saúde, o fomento da transferência de
conhecimento e a criação de novas empresas
biomédicas através de concursos específicos de
inovação.

Dados básicos
Âmbito geográfico: Portugal e Espanha,
Europa, internacional.
Fonte: Fundação ”la Caixa”.
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A plataforma
Patient Innovation
A Patient Innovation é uma plataforma digital
que liga doentes, cuidadores e outros agentes
envolvidos no domínio dos cuidados de
saúde, e que lhes permite partilhar soluções
inovadoras por si criadas para melhorar a saúde
e a qualidade de vida, aliviar os sintomas ou
facilitar a vida diária dos utilizadores.
CONTEXTO

Nos últimos anos, está a alargar-se a tendência
de promover a inovação aberta no setor da saúde
através de projetos colaborativos. Estes projetos
foram concebidos para facilitar o intercâmbio de
ideias e experiências entre os diferentes atores,
incluindo também os próprios utilizadores. Estas
novas abordagens procuram resolver alguns
dos problemas que tradicionalmente estão
associados aos modelos de inovação no setor da
saúde, que falham frequentemente na resposta
às necessidades dos utilizadores, seja por falta
de agilidade ou por problemas de enfoque. Dado
que grande parte da inovação nasce em centros
ou unidades afastadas da realidade assistencial,
por vezes os seus objetivos não coincidem com
as necessidades imediatas dos profissionais e dos
doentes. Os projetos de inovação costumam ser
dirigidos por investigadores destes centros, o que
por vezes torna difícil que sejam consideradas
as ideias e propostas de doentes, cuidadores ou
profissionais de outros setores. As mudanças
internacionais nos últimos anos e os novos
modelos, como a inovação aberta, estão a quebrar
esta tendência e a permitir novas estratégias que
integram, também, outras vozes.
DEBATE

A Patient Innovation é uma plataforma digital,
multilingue e aberta, sem fins lucrativos, que
permite aos seus utilizadores partilharem o que
aprenderam, e as soluções inovadoras a que
chegaram no seu dia a dia. O projeto é o resultado
dos trabalhos de investigação de uma equipa
multidisciplinar liderada por Pedro Oliveira.
A referida investigação, iniciada em 2011, pretendia
recolher provas sobre a atividade de inovação de
doentes e cuidadores. Os resultados mostraram
que tanto os doentes como os cuidadores contribuíam com capacidades inovadoras significativas
e com toda uma gama de soluções para diferentes
questões que enfrentavam diariamente. Algumas
destas soluções permitiam melhorar a saúde do
doente ou aliviar os sintomas, ao passo que outras
facilitavam a sua vida diária. Centenas de milhões
de pessoas em todo o mundo sofrem de doenças

48

semelhantes, pelo que os doentes e os respetivos
cuidadores podem constituir uma grande fonte de
inovação para muitas pessoas que vivem situações
parecidas. Os resultados alcançados sugeriam
que uma melhor difusão das soluções encontradas
pelos doentes e respetivos cuidadores poderia
ser uma grande ajuda para muitas outras pessoas.
Ficava patente que existia a necessidade de criar
uma plataforma online que possibilitasse a difusão
destas soluções. Assim nasceu a ideia da Patient
Innovation.
A plataforma foi criada no ano de 2014, e
inicialmente foi concebida como um repositório
de inovações médicas desenvolvidas pelos
doentes, pelos seus cuidadores e por outros
agentes que intervinham nesses cuidados.
Desde então, converteu-se numa rede global
de doentes, familiares, cuidadores, pessoal
médico e colaboradores de todo o mundo.
Até ao momento, foram submetidas mais
de 4500 soluções inovadoras (estratégias,
tratamentos, dispositivos, aplicações móveis, etc.).
Uma equipa médica estuda todas estas iniciativas,
sendo que aproximadamente metade foram
aprovadas e figuram no portal. A comunidade
de utilizadores da plataforma ultrapassa já
as 250 000 pessoas. Como complemento à
plataforma, foi recentemente desenvolvido um
programa de mentoria e formação destinado a
doentes e familiares, através do qual é oferecida
ajuda e aconselhamento sobre a forma de colocar
no mercado os seus produtos ou serviços.
CONCLUSÕES

Experiências de êxito como a da Patient Innovation
confirmam que o futuro da inovação em saúde
passa por conceder um maior protagonismo aos
utilizadores e doentes, e em capacitá-los na procura de soluções.

Dados básicos
Âmbito geográfico: internacional.
Fonte: Patient Innovation [https://patient-innovation.com].

Os instrumentos de participação
cívica no domínio da inovação
tecnológica
A participação cívica é um instrumento valioso para conhecer a opinião da sociedade sobre
os potenciais impactos da Ciência e Tecnologia. É extremamente útil para explorar os desafios
socioeconómicos e jurídicos relacionados com as novas tecnologias e respetivas aplicações, e
também para a geração de confiança e para a gestão dos riscos e dos problemas éticos.
CONTEXTO

Considera-se que a inovação tecnológica
contribui significativamente para o progresso
das sociedades e das economias em geral.
As tecnologias e a sua aplicação, contudo,
também trazem consigo múltiplos desafios
sociais, económicos e de regulação. A forma de
aproveitar os benefícios da inovação tecnológica,
abordando simultaneamente os riscos associados
a estes desenvolvimentos, é objeto de muitos
debates de governos, organismos reguladores,
indústria, academia e cidadãos em geral. Um
aspeto fundamental associado a estas discussões
e debates é a participação cívica, cada vez mais
reconhecida como um instrumento valioso para
encorajar a transparência e abertura, conciliar
as necessidades dos cidadãos, aumentar a
representatividade e gerar confiança na tomada de
decisões e nas próprias tecnologias.
DEBATE

No contexto da inovação tecnológica, a
participação cívica refere-se ao envolvimento de
um grupo diversificado de pessoas em discussões
e debates sobre as potenciais aplicações das
tecnologias novas e emergentes. Permite abordar
diferentes temas concretos, como a sua gestão
e regulamentação, bem como outras questões
gerais que poderão resultar da forma como estas
tecnologias são desenvolvidas e adotadas.
Os métodos e abordagens usados variam
significativamente. Os métodos mais tradicionais
incluem inquéritos, consultas públicas, workshops,
focus groups e júris de cidadãos. Mais recentes,
os métodos inovadores incluem a utilização de
abordagens criativas baseadas na arte, jogos
sérios, tecnologias digitais e plataformas online.
As abordagens consultivas (como os inquéritos,
entrevistas e focus groups) são um método
consolidado de recolha de informação de uma
amostra selecionada de cidadãos. Os métodos
deliberativos são especialmente úteis para explorar
tópicos em profundidade, e quando existe uma
potencial incerteza ou controvérsia. Alguns
métodos inovadores (como os baseados na arte ou
as técnicas experimentais) podem ajudar a tornar

a participação cívica mais significativa, ajudando os
cidadãos a compreender a forma como uma inovação
tecnológica pode encaixar nas suas vidas quotidianas
ou afetá-las, e também aumentam a diversidade
da participação. A utilização de abordagens online
pode acelerar o processo de participação, captar as
opiniões dos cidadãos em grande escala, e aumentar
a inclusão e a cobertura geográfica.
Os desafios da participação cívica incluem garantir
que são usados os métodos mais adequados em
cada situação e que se dispõe do financiamento
adequado. É também essencial dispor do tempo
necessário para planear e executar iniciativas
bem-sucedidas, assegurando que os decisores e
os investigadores reconhecem o seu valor, e ter a
capacidade e as competências necessárias para as
executar e comunicar.
CONCLUSÕES

A eficácia das técnicas de participação cívica
aplicadas à inovação tecnológica tende a não
ser avaliada formalmente, e os resultados de
muitos destes métodos são ainda limitados. Em
geral, as evidências sobre o seu impacto são
mais fortes para as abordagens tradicionais, e
mais escassas relativamente às técnicas menos
convencionais, frequentemente materializadas em
prova de conceitos para demonstrar a viabilidade
de determinada abordagem. O resultado mais
comunicado é o aumento da sensibilização e da
compreensão da inovação tecnológica, mas também
existem exemplos de iniciativas de participação
cívica incidentes sobre aspetos de confiança
pública, sobre políticas e regulamentos, ou que
contribuíram para sustentar a adoção de inovação
tecnológica pelo mercado, ou para impulsionar
alterações nos modelos de negócio.

Dados básicos
Âmbito geográfico: internacional.
Fonte: Department for Business, Energy and Industrial
Strategy (2021): The use of public engagement for
technological innovation. Literature review and case
studies. BEIS Research Paper 2021/003.
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Alterações nos sistemas
de avaliação científica
São cada vez mais as vozes que
defendem alterações que melhorem
os sistemas de avaliação da atividade
científica. Reivindicam o desenvolvimento
e a aplicação de critérios que valorizem
diferentes qualidades e contributos
em investigação, e não apenas a
visibilidade dos estudos ou os indicadores
bibliométricos das publicações
científicas.

CONTEXTO

Na última década, intensificaram-se os debates
na comunidade científica internacional sobre a
forma como a Ciência é financiada e praticada.
Nestas discussões, equaciona-se a forma como
a atividade científica pode conseguir uma maior
abertura e inclusão e alcançar um maior impacto.
Estes debates são acompanhados de reflexões
críticas acerca dos processos e dos critérios de
avaliação da investigação.
DEBATE

O uso de indicadores bibliométricos baseados nos
índices de impacto das revistas alargou-se a todos
os ramos do conhecimento e a praticamente
todos os domínios da atividade científica. Os
sistemas de avaliação passaram de basear-se em
avaliações de peritos para dependerem quase
exclusivamente destas métricas.
Esta utilização abusiva de indicadores
bibliométricos está a gerar consequências
perniciosas à escala individual e coletiva. A
atividade científica transforma-se numa espiral
dedicada a acumular mais e mais publicações
e a aumentar o número de citações. Os
investigadores concentram-se na publicação
como a meta principal e ignoram outras atividades
que não beneficiam as suas carreiras. A pressão
para publicar aumenta o número de trabalhos
irrelevantes e incentiva a proliferação de más
práticas e de comportamentos pouco éticos.
A governança e as linhas estratégicas das
universidades e dos centros de investigação são
alteradas. Ocorre uma redução na diversidade
das agendas de investigação, e as linhas lentas na
produção de resultados (incertas, complexas ou
custosas) são abandonadas a favor de temas em
voga, com rendimentos seguros e imediatos.
Perante esta situação, surgiram diversas
iniciativas e declarações à escala mundial
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(como a Declaração de São Francisco sobre a
Avaliação da Investigação [DORA], de 2013, ou
o Manifesto de Leiden, de 2015) que defendem
mudanças nos sistemas de avaliação e a que
aderiram numerosas instituições de todo o
mundo. Nos últimos anos, diversas organizações
de diferentes áreas académicas e regiões do
mundo iniciaram um processo de reforma
dos seus processos de avaliação e estão a
ensaiar novas práticas, como o uso de formatos
narrativos de currículos, a valorização de ações
vinculadas ao avanço da Ciência aberta, as
referências à multidisciplinaridade, a avaliação
por pares e a atenção à relevância e ao impacto
local e social dos contributos.
CONCLUSÕES

O grande número de iniciativas que se estão
a desenvolver nos últimos anos sugere que a
avaliação da investigação entrou numa nova
era. As práticas exclusivamente baseadas em
avaliações quantitativas e no uso exclusivo
do fator de impacto das revistas estão a ser
abandonadas, e caminha-se para novos modelos
de avaliação que procuram ser mais plurais e
considerar também outros fatores, como o valor,
a qualidade e o impacto (científico, mas também
social e local) dos contributos e da acessibilidade
dos resultados.

Dados básicos
Âmbito geográfico: internacional.
Fontes: Curry, S., et al. (2020): The changing role
of funders in responsible research assessment:
progress, obstacles and the way ahead, Research
on Research Institute.
Delgado-López-Cózar, E., et al. (2021): «Letter:
A call for a radical change in research evaluation
in Spain», Profesional de la Información, 30(3).

O programa
Challenge-Driven Innovation
O Challenge-Driven Innovation é um programa de financiamento de investigação e
inovação, pioneiro na Europa devido à sua abordagem multidisciplinar, intersetorial e
orientada para os desafios, que serviu de modelo e inspiração a iniciativas posteriores
lançadas por outros organismos financiadores e pela própria União Europeia.
CONTEXTO

É essencial que exista uma estratégia política
ambiciosa e transversal em matéria da investigação
e inovação para impulsionar uma mudança orientada
para o futuro. A inovação surge da criatividade, do
diálogo e da diversidade de perspetivas. Assim,
são necessários instrumentos de financiamento
que ajudem a mobilizar novos intervenientes e
a estabelecer colaborações interdisciplinares
duradouras, melhorando a capacidade de enfrentar
os desafios sociais da Agenda 2030.
DEBATE

O Challenge-Driven Innovation é um programa
de financiamento de investigação e inovação
desenvolvido pela agência sueca de inovação,
Vinnova, para financiar projetos colaborativos de
longo prazo dedicados a resolver desafios sociais.
Para que um projeto possa ser financiado,
deve cumprir determinados requisitos, tais
como responder aos desafios sociais com uma
perspetiva sistémica, ser inovador e basear-se nas
necessidades, ser capaz de gerar um crescimento
sustentável e benefícios sociais que contribuam
para alcançar os objetivos de sustentabilidade da
Agenda 2030, e integrar a perspetiva de género.
Os consórcios de projetos devem adotar uma
abordagem centrada na resolução de problemas
que integre diferentes setores e disciplinas.
O projeto deve fundar-se na colaboração ativa entre
vários tipos de agentes e envolver as organizações
necessárias para ser bem-sucedido. Entre estas,
cabe mencionar as do setor académico, as da
indústria e as do setor público, assim como os
utilizadores finais, que são o objetivo primordial
do programa. Os avaliadores também têm em
consideração outras questões, como a paridade de
género nos consórcios.
O programa consiste num processo com três fases.
Os projetos são rigorosamente avaliados entre cada
etapa, e para cada fase posterior é selecionado
um número decrescente de projetos para receber
financiamento. Na primeira fase, o financiamento é
concedido para o início e desenvolvimento da ideia
inovadora e para o planeamento da forma como
será desenvolvida e usada. Depois da avaliação, os
consórcios selecionados recebem financiamento
para uma segunda fase para apoiar a colaboração.

Os participantes começam a desenvolver e a testar
as soluções inovadoras. Finalmente, alguns projetos
são selecionados para uma terceira fase final que
apoia a implementação, testes à escala real em
ambientes reais e demonstrações. Este modelo de
financiamento em três fases tem diversas vantagens:
oferece a oportunidade de garantir financiamento
a um maior número de projetos (na primeira fase)
para desenvolverem as suas ideias, e torna mais fácil
trazer para as colaborações novos intervenientes que
não tenham sido alcançados anteriormente. Podem
ser assumidos muitos mais riscos na primeira fase,
e à medida que os projetos progridem para as fases
seguintes podem ser mais desenvolvidos e podem
concentrarem-se numa qualidade mais elevada.
O programa foi lançado em 2011, tendo um
processo de avaliação contínua contribuído para
o seu aperfeiçoamento e desenvolvimento. Os
bons resultados produzidos ao longo do tempo
transformaram-no de atividade experimental
num programa consolidado, com o consequente
aumento dos recursos atribuídos.
CONCLUSÕES

A transformação da Vinnova deveu-se, em grande
medida, à introdução deste programa. O modelo
interdisciplinar, transversal e orientado para os
desafios, introduzido pelo programa, resultou em
novos métodos de trabalho em toda a agência. Foi
abraçada por toda a organização uma perspetiva de
desafio. A tipologia das entidades financiadas pela
Vinnova alargou-se, passando de ser principalmente
da indústria e da investigação para incluir cada
vez mais outros atores, como o setor público
e organizações da sociedade civil. Além disso,
verificou-se uma deslocação de um foco implícito
na inovação técnica para um conceito de inovação
muito mais vasto.

Dados básicos
Âmbito geográfico: Suécia.
Fontes: Vinnova [https://www.vinnova.se].
Breitinger, J. C., et al. (2021): Good practices in
mission-oriented innovation strategies and their
implementation. Innovation for Transformation –
Fostering Innovation to Address Societal Challenges.
Results Paper 1. Bertelsmann Stiftung, 2021.
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Os Prémios BPI Fundação ”la Caixa” 2022 destinam-se a apoiar
projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida de
pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em 2022, são
4 os Prémios BPI Fundação ”la Caixa”, no valor de 4,6 milhões
de euros, para apoiar projetos de instituições privadas sem fins

Ajudar
quem
ajuda

lucrativos, especializados em diferentes áreas de intervenção.
Desde 2010, estes prémios entregaram mais de 22,8 milhões
de euros para a implementação de 781 projetos de inclusão
social em Portugal. Conheça toda a informação em bancobpi.pt
e fundacaolacaixa.pt.

