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1. Introdução 

 

O IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação) contratou com o 

ISEG (Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa) a realização 

de um estudo de Mapeamento dos Serviços de Inovação fornecidos por Universidades a 

Empresas, no âmbito das actividades da Enterprise Europe Network em Portugal.  

 

No que segue, este capítulo de introdução desdobra-se em dois pontos, respectivamente  

“Âmbito do estudo “ e “ Conteúdo do presente relatório e etapas seguintes”. 

 

 

1.1. Âmbito do estudo  

 

 

A prestação de serviços ao IAPMEI de que este relatório dá conta insere-se nas actividades da 

EEN em Portugal (ver caixa que se segue, sobre Enterprise Europe Network). 

 
 

 
A Enterprise Europe Network é uma rede de serviços para ajudar as empresas a inovar e 
competir melhor. Composta por aproximadamente 600 pontos de contacto espalhados por 50 
países, a rede oferece uma gama de serviços locais e de proximidade, de apoio às PME no seu 
processo de internacionalização e de encontro de parceiros estratégicos para a inovação e o 
desenvolvimento sustentável de seus negócios. Lançada no âmbito do Programa-Quadro para 
a Competitividade e Inovação na UE, é sucessora das anteriores redes comunitárias de Euro 
Info Centres e Innovation Relay Centres. 
 
Em Portugal, a Enterprise Europe Network é representada pela PORTUGALINOVA.NET, 
consórcio envolvendo nove entidades públicas e associativas, distribuídas por todo o país. 
Liderada pelo IAPMEI, a Enterprise Europe Network em Portugal inclui os seguintes parceiros: 
ADI, ACIF-CCIM, AIDA, AIMinho, CCDR Algarve, CCIPD, CEC / CCIC, e INPI. 
 
Através da Enterprise Europe Network as PME podem aceder facilmente a uma gama de 
serviços que as podem ajudar a melhorar as suas estratégias de inovação e investimento. Estes 
serviços são divididos em quatro áreas: informação e aconselhamento; ajuda na 
internacionalização dos negócios; apoio à inovação e parcerias tecnológicas; incentivo à 
cooperação na Europa. 
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O programa de trabalho da Enterprise Europe Network em Portugal para os anos de 2011 e 

2012, prevê, no âmbito da sua "Actividade 6 - Prestação de apoio à inovação e à 

internacionalização" diversas acções com envolvimento de vários parceiros do Consórcio. 

 

É no âmbito desta "Actividade 6” que se realiza o presente mapeamento de serviços de 

inovação fornecidos pelas Universidades às empresas. Para o efeito irão ser identificados os 

centros de pesquisa mais relevantes e os serviços de inovação prestados por universidades 

portuguesas, a fim de melhorar o acesso e incentivar o uso destes serviços, incluindo as 

auditorias tecnológicas, por parte das PME. 

 

De acordo com a participação sectorial dos grupos do Consórcio PORTUGALINOVA.NET e tendo 

em conta a importância estratégica para o país, foram identificados os seguintes sectores-alvo 

de estudo para os serviços prestados pelas universidades: 

- Cuidados de Saúde (Healthcare); 

- Têxteis e Moda (Textiles and Fashion); 

- Biotecnologia, Indústria Farmacêutica e Cosméticos (Biotech, Pharma and Cosmetics). 

Tendo em conta a sua expressão em termos nacionais e regionais na prestação de serviços de 

inovação nos sectores acima referidos, foram identificadas as seguintes universidades a 

analisar: 

- Universidade da Madeira; 

- Universidade da Beira Interior; 

- Universidade de Aveiro; 

- Universidade de Coimbra; 

- Universidade do Minho; 

- Universidade do Porto; 

- Universidade dos Açores; 

- Universidade Nova de Lisboa; 

- Universidade Técnica de Lisboa; 

- Universidade de Évora; 

- Universidade do Algarve. 

 

Está a ser realizado, no âmbito do presente estudo, uma análise do potencial tecnológico 

dessas entidades, tendo em conta as três áreas sectoriais identificadas. 
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1.2. Conteúdo do presente relatório e etapas seguintes 

 

Na primeira fase do estudo – que o presente relatório materializa – foi feito um levantamento 

da oferta de formação cursos de graduação e pós-graduação (incluindo neste últimos cursos 

de especialização, de mestrado e doutoramento), artigos científicos publicados em áreas 

disciplinares relevantes e pedidos de patentes nas áreas tecnológicas relevantes. 

Paralelamente foi realizado um levantamento do potencial económico nas áreas sectoriais em 

observação. 

 

Realizou-se também nesta fase um levantamento preliminar dos serviços de consultoria, 

incluindo auditorias tecnológicas, a prestação de serviços técnicos especializados na forma de 

contrato-programa ou a participação em projectos empresariais (parcerias, consórcios). O 

objectivo deste levantamento é a categorização da diversidade de serviços existentes, de 

modo a poder identificar-se as questões-chave a empregar nas entrevistas a realizar. O 

resultado imediato será a proposição de um guião de entrevistas. 

     

Segue-se à presente fase a identificação de interlocutores nas universidades. O objectivo 

essencial das entrevistas serão caracterizar os serviços de consultoria para inovação fornecidos 

por universidades. Este contacto permitirá um maior aprofundamento e sistematização do 

conteúdo deste tipo de serviços. Com base na informação obtida, será feita uma inventariação 

de capacidade tecnológica e serviços existentes, explorando-se prospectivamente o potencial 

a desenvolver. Esta informação será plasmada num catálogo organizado por domínio 

tecnológico, com ventilação regional, dos serviços de inovação prestados pelas universidades. 

Este catálogo será validado num focus group com participação de representantes das 

entidades associadas nesta acção, bem como especialistas provenientes dos três domínios 

sectoriais em observação. O feedback recolhido será incorporado no produto final, que deverá 

estar preparado para permitir, designadamente, sua publicação através da Internet.  

A relevância do presente estudo decorre do facto de Portugal, tal como outros países na União 

Europeia, viver uma conjuntura económica bastante adversa. A par de uma crise orçamental e 

de sustentabilidade das suas finanças públicas, o país vive também uma crise de 

competitividade. Face a um sector empresarial com debilidades perceptíveis, importa 

compreender como libertar o potencial de crescimento económico do país, alicerçando este 

num sistema gerador de riqueza, para que possam ser criadas sinergias através: 
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1) Da transferência de tecnologia para o tecido empresarial; e 

2) Do desenvolvimento e inovação para os sectores de bens transaccionáveis ou de alta 

tecnologia/conhecimento intensivos. 

A escolha de sectores efectuada (recorde-se: Biotecnologia, Indústria Farmacêutica e 

Cosméticos; Cuidados de Saúde; e Têxteis e Moda), encontra-se sintonizada com este tipo de 

preocupações.  

 

Para se compreender melhor a relevância destes três sectores na economia nacional, e a 

forma como as Universidades portuguesas estão alinhadas com os mesmos, importa perceber, 

ao longo deste relatório, como os sectores são caracterizados em termos demográficos e como 

se materializa a especialização científica e tecnológica nas universidades portuguesas. Assim, o 

objectivo imediato é o de compreender se existe um alinhamento entre o peso económico dos 

sectores na sociedade portuguesa e a capacidade de oferta científica e tecnológica das nossas 

universidades. 

 

No que se segue, o presente relatório reparte-se nos seguintes pontos: 

 

 Nota metodológica, relevante para compreender as análises que se seguem; 

 Análise dos padrões de publicação científica, comparando Portugal , por grandes áreas 

disciplinares, com 3 dos países de maior desenvolvimento à escala global (Estados 

Unidos, Japão e Alemanha) e correlacionando os padrões de publicação científica das 

universidades em observação com os três sectores objecto de estudo; 

 Análise dos padrões de patenteamento (pedidos de patentes) das universidades em 

observação, correlacionando-os com os três sectores objecto de estudo; 

 Análise da oferta formativa (1º, 2º e 3º ciclos) das universidades em observação, 

correlacionando-a com os três sectores objecto de estudo; 

 Análise da estrutura económica portuguesa, com incidência nos três sectores objecto 

de estudo; 

 Sistematização dos serviços de consultoria de âmbito empresarial fornecidos pelas 

universidades. 

 Finalmente, é apresentado um ponto conclusivo, em que são se produz uma síntese da 

informação analisada e são extraídas implicações para as fases subsequentes do 

estudo. 
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2. Nota metodológica 

 

Na realização do presente relatório, recorreu-se a informação disponível em fontes públicas e 

à recolha de dados directamente obtidos junto de entidades que tutelam diferentes áreas com 

informação estatística relevante em Portugal (INPI, Ministério da Ciência e Educação, INE). 

 

Alguma da informação que se segue é apresentada em relatório pela primeira vez, 

designadamente os dados sobre patentes solicitadas por universidades. 

 

Foi feito um esforço particular na tentativa de agregar a informação compilada, sobre as 

actividades em análise (publicação científica, patenteamento, oferta formativa, actividades 

económicas) de acordo com os três sectores que constituem o objecto de estudo (recorde-se: 

Cuidados de Saúde; Têxteis e Moda; Biotecnologia, Indústria Farmacêutica e Cosméticos). 

 

Esta agregação foi feita afectando, respectivamente, diferentes classes tecnológicas de 

patenteamento aos três sectores em observação, diferentes áreas disciplinares de publicação 

científica aos três sectores em observação (ver Tabela A.1, em anexo) e diferentes áreas de 

oferta formativa aos três sectores em observação (ver as listas de cursos de 1º, 2º e 3º ciclos 

oferecidos pelas universidades estudas, apresentadas no Anexo) . 

 

Há a referir que esta agregação nem sempre é linear, tendo sido adoptadas hipóteses 

operacionais para conseguir produzir resultados observáveis. A agregação produzida pode ser 

visualizada nas tabelas constantes em anexo.  

 

Há ainda a referir que os três sectores propostos para este estudo (Cuidados de Saúde; Têxteis 

e Moda; Biotecnologia, Indústria Farmacêutica e Cosméticos) não surgem habitualmente com 

esta composição (talvez com a excepção de “Têxteis e Moda”), pelo que mesmo a observação 

de informação económica sobre eles apenas foi conseguida através de uma agregação muito 

fina de classes estatísticas de acordo com a CAE (ver Tabela A.2, em Anexo). Esta circunstância 

impediu que houvesse observação destes sectores por região NUTS2, pois devido ao segredo 

estatístico, mais frequente quanto maior a desagregação por classe CAE, o INE não fornece 

informação que permita estimar os valores correspondentes.  
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Relativamente à variável publicações científicas, o indicador empregue são os artigos 

publicados por cientistas residentes em Portugal referenciados nas bases de dados do ISI – 

Web of Science. Os valores analisados são a média de dois anos (2009 e 2010), de modo a 

evitar possíveis flutuações inter-anuais. Relativamente à variável patenteamento, o indicador 

empregue é o número de patentes solicitadas em Portugal ao INPI, nas quais o nome das 

universidades em análise consta do registo de requerentes da patente. Os valores analisados 

dizem respeito a seis anos (2005 a 2010), dado estarmos a referir números absolutos em geral 

muito diminutos. Por fim, a variável oferta formativa é aferida através de um indicador que 

agrega a totalidade de cursos de 1º, 2º e 3º ciclos oferecidos por cada universidade. Há a notar 

que não se levou em conta nesta agregação qualquer factor valorativo dos cursos de nível 

superior, nem sequer se teve em conta a dimensão efectiva dos cursos em termos de número 

de inscritos, diplomados ou docentes envolvidos. 

 

O estudo foi assim feito tendo em conta valores absolutos (número de publicações científica, 

patentes, oferta de cursos), mas procedeu-se igualmente a uma análise de distribuições (em 

valores percentuais) e, mais que isso, a uma análise da especialização das diferentes 

entidades. 

 

Esta análise de especialização foi feita estimando-se “índices de especialização”, análogos a 

indicadores que nos estudos económicos são designados por “índice de vantagem comparativa 

revelada” ou “indicador de Bela Balassa”. Estes índices foram sucessivamente estimados para 

o número de artigos, o número de patentes e o número de cursos. O seu cálculo é realizado 

dividindo-se o resultado de dois quocientes. No primeiro desses quocientes consta no 

numerador o desempenho da entidade i numa dada actividade j (j são “Cuidados de Saúde”; 

“Têxteis e Moda”; e “Biotecnologia, Indústria Farmacêutica e Cosméticos”), e no denominador 

o desempenho global de todas as entidades observadas nessa actividade j.  No segundo 

quociente consta no numerador o desempenho da entidade i na totalidade das três 

actividades j e no denominador o desempenho global de todas as entidades observadas nessas 

três actividades j.  Valores do índice de especialização superiores à unidade significam que a 

entidade tem uma presença relativa nesse domínio superior à média de todas as restantes 

entidades.  

 

Posteriormente, estes índices de especialização foram segmentados em 5 níveis, de acordo 

com a tabela que se segue, sendo-lhes atribuídos valores de 0 a 4.  
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Porém, como os índices de especialização revelam uma “vantagem relativa”, teve-se também 

em conta a força absoluta de cada universidade na produção de artigos, de patentes e na 

oferta de cursos.   

 

Essa “força” ou “vantagem absoluta”, reveladora da existência de massas críticas, foi 

posteriormente segmentada em 5 níveis, de acordo com a tabela que se segue, sendo-lhes 

também atribuídos valores de 0 a 4. 

 

As notas máxima (4) e mínima (0) da vantagem absoluta foram atribuídas, respectivamente, às 

4 universidades com melhor desempenho e às 4 universidades com pior desempenho em cada 

um dos três actividades estudadas (publicação científica, patenteamento, cursos oferecidos); 

nos grupos imediatamente sequenciais (notas 3 e 1) foram consideradas em cada um deles 9 

universidades; por fim, no grupo intermédio (nota 2), foram consideradas 13 universidades 

(um terço das 39 universidades estudadas).    

 

Tabela 1 - Grelha de classificação da vantagem relativa e da vantagem absoluta 

 

Notas 

atribuídas 

Valores dos índices de 

especialização 

Valores em termos absolutos 

Artigos 

publicados 

Patentes 

solicitadas 

Cursos 

oferecidos 

0 Inferior a 0,5 1 a 6 0 0 

1 De 0,5 até menos de 0,8 11 a 27 - 1 a 4 

2 De 0,8 até menos de 1,2 31 a 170 1 a 2 5 a 10 

3 De 1,2 até menos de 1,8 172 a 318 4 a 7 11 a 22 

4 1,8 ou superior 429 a 1149 9 a 25 23 a 43 

 
 
 
Por fim, determinou-se um “Potencial de transferência” que corresponde à soma simples dos 

valores de 0 a 4 de, respectivamente, níveis dos Índices de Especialização e níveis de Vantagem 

Absoluta. Este “Potencial de transferência”, determinado para os três sectores objecto do 

estudo (“Cuidados de Saúde”; “Têxteis e Moda”; e “Biotecnologia, Indústria Farmacêutica e 

Cosméticos”), constitui um índice aproximado da capacidade de prestação de serviços para a 

inovação de cada uma das universidades que foram selecionadas para o presente estudo.  
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Os resultados deste estudo devem ser visto como indicativos, pois partem de pressupostos de 

agregação de áreas de pantenteamento (afectando diferentes classes tecnológicas aos 3 

sectores em observação), de áreas de publicação científica (afectando diferentes disciplinas 

académicas aos 3 sectores em observação) e de áreas de oferta formativa (afectando 

diferentes áreas de formação académica aos 3 sectores em observação) que são naturalmente 

susceptíveis de contestação. Acresce que a metodologia empregue de atribuição de notas 

valorativas aos índices de especialização e ao desempenho absoluto, e sua posterior adição 

simples para obter o potencial de transferência, tem uma base estritamente empírica. 
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3. Publicações científicas 

 

A análise das publicações científicas é essencial para aferir a produção bibliográfica das 

instituições de ensino superior em Portugal. A sua comparação (ponto 3.1) com alguns dos 

países de economia mais desenvolvida é também relevante,  para comparar o que é feito no 

nosso país com o resto do mundo. Será também feita uma análise (ponto 3.2) das publicações 

científicas instituições de ensino superior em Portugal, correlacionando-as com os três 

sectores económicos objecto do estudo. 

 

 

3.1. Publicações científicas em economias mais desenvolvidas e em Portugal  

 

O gráfico 1 fornece informação sobre a distribuição percentual da produção científica de 

Portugal e de uma amostra selecionada de países (EUA, Japão, Alemanha) por um total de 13 

áreas científicas. Uma primeira observação revela que a produção científica nacional está 

razoavelmente alinhada com as economias de referencia, com excepção das ciências médicas, 

onde nosso desempenho é bastante inferior. Nota-se que Portugal (colunas a verde) concentra 

maioritariamente a sua produção científica em duas áreas: ciências biológicas e química, com 

quase 40% de quota no total da sua produção científica nacional. Pelo mesmo gráfico, 

constatamos que enquanto os EUA apenas possuem duas áreas científicas onde a sua 

especialização interna é superior a 10% do total da produção científica nacional, em Portugal o 

número de domínios científicos nessa situação ascende a 6, o que revela que no nosso país 

existe uma maior dispersão em torno das várias áreas de produção científica. 

 

O gráfico 2 usa a mesma informação de base do gráfico anterior, mas revela a especialização 

do país face à especialização mundial em relação a um domínio disciplinar, sendo que quando 

o valor deste rácio é superior a 1 (100%), o país é mais especializado que a média mundial. De 

acordo com o indicador de especialização calculado, Portugal (colunas a verde) possui 

claramente vantagem em dois domínios científicos: nas ciências agrícolas (agricultural 

sciences); e nas ciências da terra (geosciences). No inverso, Portugal possui uma posição pouco 

expressiva nas outras ciências da vida (other life sciences), num contraste claro com os EUA, 

líderes da amostra neste domínio científico. 
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Gráfico 1 – Especialização da produção científica por país, em 2009 

 

Fonte: Cálculos próprios com base em dados fornecidos em National Science Foundation, Science and 
Engioneering Indicators 2010. 

 

 

 

Gráfico 2 – Especialização científica por país, em 2009 

 

Fonte: Cálculos próprios com base em dados fornecidos em National Science Foundation, Science and 
Engioneering Indicators 2010. 
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3.2. Publicações científicas em Portugal 

 

De seguida, é apresentada uma análise para aferirmos o nível da especialização da produção 

científica, por universidade pública portuguesa, para cada um dos três sectores em estudo. Os 

dados utilizados são uma média calculada pelos totais de artigos científicos publicados em 

2009 e 2010.1 A tabela A.1 em anexo com a distribuição dos domínios científicos de publicação 

por cada um dos sectores em análise, pode ser encontrada no anexo a este trabalho. A análise 

por universidade permite-nos compreender e comparar, com maior pormenor, a 

especialização científica entre as várias universidades públicas em Portugal.  

 

Pela tabela 2, inferimos que as publicações científicas respeitantes ao sector dos “Cuidados de 

Saúde” são as que detêm maior expressão no universo dos artigos científicos produzidos por 

estas instituições de ensino superior, com 19,2% de quota. Segue-se o sector da 

“Biotecnologia, indústria farmacêutica e cosméticos” com 12,4%, sendo que o sector dos 

“Têxteis e Moda” tem apenas 5,6% do total dos artigos científicos publicados. Entre as 

universidades públicas portuguesas, destacamos a Universidade do Porto, que é aquela que 

possui maior quota de publicações nos sectores da “Biotecnologia, indústria farmacêutica e 

cosméticos” e dos “Cuidados de saúde”, assumindo o segundo lugar em termos de quota no 

sector dos “Têxteis e moda”, sendo apenas ultrapassada pela Universidade de Aveiro. Por 

outro lado, as Universidades dos Açores e da Madeira assumem os dois últimos lugares nas 

quotas de produção científica de cada um destes três sectores. Em termos nominais a área, 

das três em análise, onde são produzidos mais artigos científicos é a dos “Cuidados de saúde”, 

enquanto o sector de “Têxteis e Moda” representa menos de um terço do total dos artigos 

publicados no sector com mais publicações. 

 

 

 

 

 

 

                                              
1
 Os dados empregues não são públicos e encontram-se ainda em fase de pré-publicação por parte do 

Ministério da Educação e Ciência, tendo um carácter preliminar, pelo que os mesmos poderão ainda 
sofrer alterações até à sua publicação definitiva. No entanto, optou-se por incluí-los, devido à sua 
atualidade. 
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Tabela 2 – Número de artigos científicos publicados nas Universidades Públicas Portuguesas: 

média anual de 2009 e 2010 

 

Fonte: Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, Ministério da Educação e Ciência 

 
 
 
Pelo gráfico 3 (baseado na informação constante da Tabela 3) pode-se analisar os índices de 

especialização da publicação científica nas universidades portuguesas em 2009-2010. Pela 

interpretação dos dados, percebemos que no sector da “Biotecnologia, indústria farmacêutica 

e cosméticos”, as Universidades mais bem colocadas em termos da sua produção científica são 

a de Aveiro e a Nova de Lisboa. No sector dos “Cuidados de saúde” a mesma circunstância 

verifica-se para as Universidades de Coimbra e do Porto. No sector dos “Têxteis e Moda” 

encontram-se a Universidade de Aveiro e a do Minho como as que apresentam melhor 

desempenho (aliás, são as únicas cujo rácio é superior a um (100%), ou seja, em termos 

relativos, produzem mais investigação que a média da amostra). Pela negativa, em relação aos 

três sectores analisados, destacam-se principalmente as Universidades do Algarve e dos 

Açores, com uma produção científica bastante reduzida, onde os índices de especialização, em 

qualquer um dos três sectores, nunca ultrapassam os 75% (na Universidade do Algarve, o valor 

máximo de índice atinge pouco mais de 50% no sector dos “Cuidados de saúde”, ou seja, a 

produção científica da Universidade neste sector, por exemplo, é metade da quota da média 

das outras Universidades). 

 
 
 

Nome da universidade

Biotecnologia, 

Indústria farmacêutica 

e Cosméticos

Quota 

(%)
Cuidados de Saúde

Quota 

(%)
Têxteis e Moda

Quota 

(%)

Total das 

publicações

Universidade da Beira Interior 27 1,3% 76 2,3% 17 1,7% 316

Universidade da Madeira 11 0,5% 18 0,5% 1 0,1% 112

Universidade de Aveiro 318 15,0% 136 4,2% 211 22,0% 1739

Universidade de Coimbra 270 12,7% 607 18,6% 100 10,4% 2128

Universidade de Évora 31 1,4% 19 0,6% 14 1,5% 342

Universidade de Lisboa 172 8,1% 429 13,1% 31 3,3% 1841

Universidade do Algarve 38 1,8% 56 1,7% 6 0,7% 504

Universidade do Minho 192 9,0% 233 7,1% 145 15,1% 1448

Universidade do Porto 449 21,2% 1149 35,1% 170 17,7% 3733

Universidade dos Açores 2 0,1% 12 0,4% 1 0,1% 95

Universidade Nova de Lisboa 258 12,1% 283 8,6% 92 9,6% 1730

UTAD 44 2,1% 90 2,7% 23 2,4% 480

Universidade Técnica de Lisboa 312 14,7% 165 5,0% 150 15,6% 2607

Total 2122 100,0% 3270 100,0% 960 100,0% 17071

% do total no total das publicações 12,4% 19,2% 5,6% 100,0%
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Gráfico 3 – índices de especialização da produção científica nas universidades públicas em 
Portugal em 2010 

 
Fonte: Cálculos próprios com base em informação fornecida pelo Ministério da Educação e Ciência. 

 
 
 
Tabela 3 - Artigos Científicos - Índice de Especialização 
 

 
Têxtil e 
Moda 

Biotecnologia, 
Farmacêutica 
e Cosméticos 

Ciências 
da Saúde 

Universidade da Beira 
Interior 

0,9 0,7 1,2 

Universidade da Madeira 0,1 0,7 0,7 

Universidade de Aveiro 2,2 1,5 0,4 

Universidade de Coimbra 0,8 1,0 1,5 

Universidade de Évora 0,8 0,7 0,3 

Universidade de Lisboa 0,3 0,8 1,2 

Universidade do Algarve 0,2 0,6 0,6 

Universidade do Minho 1,8 1,1 0,8 

Universidade do Porto 0,8 1,0 1,6 

Universidade dos Açores 0,2 0,2 0,7 

Universidade Nova de Lisboa 1,0 1,2 0,9 

UTAD 0,9 0,8 1,0 

Universidade Técnica de 
Lisboa 

1,0 1,0 0,3 

 
Fonte: Cálculos próprios com base em informação fornecida pelo Ministério da Educação e Ciência. 
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4. Pedidos de patentes em Portugal pelas universidades públicas portuguesas, entre 

2005 e 2010 

 

 
A análise do patenteamento académico constitui um dos eixos fundamentais da análise aos 

outputs de ciência e tecnologia com origem nas universidades públicas portuguesas. Ao longo 

das décadas anteriores, as universidades tornaram-se activas na obtenção de patentes e 

passaram a deter uma quota na procura de patentes bastante superior ao existente nas 

economias de referência (genericamente, nas economias avançadas essa quota é da ordem 

dos 5%, enquanto em Portugal tem-se situado nos 30% nos últimos anos). Perceber as 

tendências no dinamismo nos pedidos de patentes é essencial para que possamos 

compreender a relevância das universidades no Sistema Científico e Tecnológico Nacional. 

Para isso, recorreu-se a dados não disponibilizados ao público, cuja origem é o Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI), para que se pudesse inferir neste estudo, com o 

maior rigor e actualidade da informação, as tendências registadas no patenteamento 

académico em Portugal. 

 

Assim, a tabela 4 apresenta os pedidos de patentes solicitadas em Portugal, entre 2005 e 2010, 

nos quais o nome das universidades em observação é constante do registo de requerentes. A 

Universidade Técnica de Lisboa surge como a Universidade Pública que solicita mais patentes, 

muito em parte devido à performance do Instituto Superior Técnico (IST), responsável por 

cerca de 96% dos pedidos de patentes nesta Universidade. Os dados do acumulado 

evidenciam uma reduzida expressão de patentes de origem académica solicitadas em Portugal 

para o sector dos “Têxteis e Moda” (apenas 12 pedidos no período considerado, 2,9% de todas 

as patentes pedidas pelas universidades em análise). O sector da “Biotecnologia, indústria 

farmacêutica e cosméticos”, com 71 pedidos de patentes, representa 17,3% do total dos 

pedidos submetidos, à frente do sector de “Cuidados de saúde” que com 33 pedidos, 

representa 8,0% do total. Tanto no sector dos “Têxteis e Moda” como no sector da 

“Biotecnologia, indústria farmacêutica e cosméticos”, as universidades que mais solicitam 

patentes são a UTL e a do Minho. Já no sector de “Cuidados de saúde”, surge a UTL e depois as 

do Porto mas esta logo seguida pelo Minho. De referir o facto da Universidade da Madeira ter 

sido a única sem pedidos de patentes no horizonte temporal considerado.  

 

A tabela 5 apresenta o cálculo dos índices de especialização, incorporando os dados que 

constavam da tabela anterior. É interessante confrontar esta tabela 5 com a tabela 3, pois 

detecta-se alguma correlação entre publicação científica e patenteamento nos três sectores 
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em estudo, embora nem sempre se verifique coincidência, devido ao facto de algumas 

universidades serem mais activas na gestão da propriedade industrial que outras.  

 

 
Tabela 4 – Pedidos acumulados de patentes pelas Universidades Públicas Portuguesas, entre 
2005 e 2010 
 

 
Fonte: INPI. 

 
 
Tabela 5 - Patentes - Índice de Especialização 
 

 
Fonte: Cálculos próprios com base em informação fornecida pelo INPI. 
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5. Oferta formativa do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino superior em Portugal, por 

universidade pública portuguesa e por sector de análise 

 

Analisar a oferta formativa do ensino superior em Portugal envolveu um significativo trabalho 

de coleta e análise de dados. Foram selecionados todos os cursos de 1º, 2º e 3º ciclos do 

ensino universitário público português, tendo os mesmos sido classificados em torno dos 

sectores industriais em análise. Para uma informação mais completa sobre os cursos que 

contemplam cada um dos três sectores, basta consultar, no anexo, as listas de cursos que 

integram os vários ciclos (tabelas A.5, A6 e A.7). 

 

A tabela 6 (em baixo) que sintetiza essas 3 tabelas em anexo, apresenta toda a oferta 

curricular do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino universitário público português, cruzando as várias 

universidades públicas portuguesas com os três grandes sectores em análise. Assim, constata-

se que os cursos relacionados com o sector dos “Têxteis e Moda” representa apenas 1,2% do 

total da oferta curricular de ensino universitário público em Portugal, enquanto o sector da 

“Biotecnologia, indústria farmacêutica e cosméticos” representa 7,0% e o das “Ciências da 

Saúde” representa 6,3%. Enquanto no sector dos “Têxteis e Moda” é a Universidade do Minho 

que possui maior oferta curricular, no sector da “Biotecnologia, indústria farmacêutica e 

cosméticos” acaba por ser a Universidade de Lisboa e no sector dos “Cuidados de Saúde” a 

Universidade do Porto. As Universidades dos Açores, Madeira, Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) e Évora são as que têm menor oferta formativa nestas três áreas sectoriais. 

 

Tal como para os dois pontos precedentes, procedeu-se para a oferta formativa um cálculo de 

índices de especialização. Os resultados, apresentados na tabela 7,  indicam uma forte 

especialização da UBI e das universidades de Aveiro, do Minho e Técnica de Lisboa no sector 

de “Têxteis e Moda”, enquanto na “Biotecnologia, indústria faramacêutica e cosméticos” 

Aveiro tema universidade mais especializada, e nos “Cuidados de saúde” a universidade com 

maior especialização é, de longe, a do Porto. 
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Tabela 6 – Oferta curricular no 1º, 2º e 3º ciclos nas universidades públicas portuguesas no 
ano lectivo 2010/2011 
 

 

Fonte: Direção Geral de Ensino Superior, Ministério da Educação e Ciência. 

 

Tabela 7 - Cursos - Índice de Especialização 

 
Têxtil e 
Moda 

Biotecnologia, 
Farmacêutica 
e Cosméticos 

Ciências 
da Saúde 

Universidade da Beira 
Interior 

2,6 1,6 0,6 

Universidade da Madeira  1,4 0,3 

Universidade de Aveiro 2,1 1,1 1,0 

Universidade de Coimbra 0,7 1,3 0,7 

Universidade de Évora  0,8 0,8 

Universidade de Lisboa  1,1 1,2 

Universidade do Algarve  1,1 1,1 

Universidade do Minho 3,0 0,8 0,6 

Universidade do Porto  0,9 1,9 

Universidade dos Açores  0,6 0,5 

Universidade Nova de Lisboa 1,1 1,2 1,1 

UTAD 0,6 0,6 1,2 

Universidade Técnica de 
Lisboa 

2,8 0,7 0,5 

 
Fonte: Cálculos próprios com base em informação fornecida pela Direção Geral de Ensino Superior, 
Ministério da Educação e Ciência. 
 

Nome da Universidade Têxteis & Moda

Biotecnologia, 

Farmacêutica & 

Cosméticos

Cuidados de Saúde Outros Total

Universidade da Beira Interior 4 15 5 105 129

Universidade da Madeira 0 6 1 54 61

Universidade de Aveiro 4 12 10 134 160

Universidade de Coimbra 2 22 11 211 246

Universidade de Évora 0 9 8 144 161

Universidade de Lisboa 0 26 26 297 349

Universidade do Algarve 0 12 11 137 160

Universidade do Minho 9 15 10 223 257

Universidade do Porto 0 23 43 292 358

Universidade dos Açores 0 4 3 82 89

Universidade Nova de Lisboa 3 19 15 187 224

UTAD 1 6 11 124 142

Universidade Técnica de Lisboa 7 10 6 185 208

Total 30 179 160 2175 2544

% 1,2% 7,0% 6,3% 85,5% 100,0%
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6. Caraterização demográfica das atividades económicas 

 

A caracterização demográfica dos três sectores industriais realizou-se com recurso a 

informação agregada por subclasse da Classificação de Atividade Económica (CAE) para o ano 

de 2008. A informação, que é exclusiva para este trabalho e não se encontra disponível para o 

público, provém do Instituto Nacional de Estatística (INE), e é apresentada para todo o 

território português. Como se referenciou noutro ponto deste relatório, os três sectores 

propostos para este estudo (Cuidados de Saúde; Têxteis e Moda; Biotecnologia, Indústria 

Farmacêutica e Cosméticos) não surgem habitualmente agregados com esta composição e 

designação (com a excepção, como foi dito, de “Têxteis e Moda”), pelo que a observação da 

correspondente informação económica apenas foi possível através de uma agregação muito 

fina de classes estatísticas de acordo com a CAE. A lista das subclasses, dividida por cada uma 

dos três sectores, pode ser encontrada no anexo a este trabalho (ver Tabela A.2). Como 

também foi referido antes, esta circunstância impediu que houvesse observação destes 

sectores por região NUTS2, pois devido ao segredo estatístico, mais frequente quanto maior a 

desagregação por classe CAE, o INE não fornece informação que permita estimar os valores 

correspondentes.  

 

A tabela 8 evidencia a caraterização dos três sectores em relação às seguintes variáveis: 

número de empresas no sector, número de pessoal ao serviço no sector e valor acrescentado 

bruto do sector a preços de mercado (VABpm). 

 

Pela tabela 8, é fácil perceber que, dos três sectores apresentados, é o sector dos “Cuidados de 

Saúde” que gera o maior VABpm (mais de 4500 milhões de euros) e possui um maior número 

de empresas (quase 70 mil empresas, sendo que aqui não estão contempladas entidades de 

natureza pública). No que toca ao número de pessoas empregues, o sector que lidera é porém 

o dos “Têxteis e Moda”, empregando cerca de 8% do total dos trabalhadores no sector 

empresarial privado em Portugal (quase 310 mil trabalhadores), seguindo-se-lhe o dos 

“Cuidados de saúde” (com 214 mil empregos). É de destacar que sendo dos três sectores 

analisados aquele que gera menos VAB, que tem menos empresas e oferece menos empregos 

(respectivamente 2054 milhões de euros, cerca de 4440 empresas e menos de 32 mil 

trabalhadores), o sector da “Biotecnologia, Indústria Farmacêutica e Cosméticos” apresenta o 

VAB por activo ao serviço (“produtividade do trabalho”) mais elevado.  
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Tabela 8 – Caraterização dos sectores por número de empresas, pessoal ao serviço e VABpm, 
em 2008 

 

 
 
 

 

  

Empresas (nº)
% do 

total

Pessoal ao 

serviço (nº)

% do 

total
VABpm (€)

% do 

total

Biotecnologia, Indústrias Farmacêutica e Cosméticos* 4.416 0,40% 31.821 0,82% 2.053.698.154 2,39%

   Indústria dos cosméticos 81 0,01% 761 0,02% 19.376.572 0,02%

   Indústria Farmacêutica 233 0,02% 6.046 0,16% 442.188.410 0,51%

   Serviços 4.102 0,37% 25.014 0,65% 1.592.133.172 1,85%

Cuidados de Saúde** 69.809 6,37% 214.042 5,54% 4.564.621.003 5,31%

Têxtil  e Moda*** 57.719 5,27% 309.699 8,02% 3.822.600.959 4,45%

   Indústria das fibras e materiais 3.827 0,35% 51.470 1,33% 799.121.401 0,93%

   Indústria de vestuário 11.290 1,03% 112.681 2,92% 1.160.635.048 1,35%

   Indústria do couro, calçado e artigos de viagem 3.071 0,28% 43.625 1,13% 567.961.057 0,66%

   Equipamento industrial 51 0,00% 1.275 0,03% 36.794.837 0,04%

   Serviços 39.480 3,60% 100.648 2,61% 1.258.088.616 1,46%

Total em Portugal 1.096.255 100,00% 3.861.726 100,00% 85.969.966.565 100,00%

*Não são apresentadas estimativas para o pessoal ao serviço e para o VAB na subclasse "Fabricação de produtos farmacêuticos de base"

**O sector de "Cuidados de Saúde" não engloba a subclasse relacionada com o sector público

****A rubrica "Serviços" contempla todas as subclasses da CAE relacionadas com o comércio por grosso e em retalho dentro da indústria identificada

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas

***Não são apresentadas estimativas para o pessoal ao serviço e para o VAB para as subclasses de Curtimenta e acabamento de peles sem pêlo, 

Fabricação de couro reconstituído e Curtimenta e acabamento de peles com pêlo
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7. Sistematização dos serviços prestados por entidades universitárias a empresas no 

âmbito de actividades de inovação orientadas para o mercado 

 

O ponto que se segue insere-se neste relatório numa lógica relativamente diferente dos 

pontos anteriores. O respectivo conteúdo decorre de um levantamento preliminar dos serviços 

de consultoria oferecidos pelas universidades, incluindo auditorias tecnológicas, a prestação 

de serviços técnicos especializados na forma de contrato-programa ou outros ou a 

participação em projectos empresariais (parcerias, consórcios) destinados a empresas. O 

objectivo deste levantamento é a categorização da diversidade de serviços existentes, de 

modo a poder identificar-se as questões-chave a empregar nas entrevistas a realizar. Esta 

sistematização permitirá caracterizar os serviços prestados por entidades universitárias a 

empresas no âmbito de actividades de inovação orientadas para o mercado, designadamente 

tendo em conta os três sectores que constituem objecto deste estudo. A sistematização 

proposta teve em atenção diferentes aspectos (ou etapas funcionalmente distintas) do 

processo de inovação.  
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Tabela 9 – Serviços de Inovação fornecidos por Universidades a Empresas 

 
 
1 - Apoio à inovação – fase a montante: estruturação do processo  

 
1. Auditorias tecnológicas (diagnóstico da situação tecnológica da empresa) 
2. Apoio às empresas na implementação de serviços de vigilância tecnológica (recolha de 
informação para tomadas de decisão sobre tecnologias da empresa) 
3. Realização de serviços de vigilância tecnológica (prestação directa de serviços pela universidade 
/ centro de investigação) 
4. Apoio à definição de projectos de investigação tecnológica orientados para a inovação 
5. Apoio para elaboração de propostas para financiamento de projectos de Inovação 
6. Avaliação de viabilidade de industrialização de novas ideias e invenções provenientes das 
empresas 
 

 
2 - Transferência de conhecimento – fase nuclear do processo de inovação (inclui inovação de produto 
e inovação de processo) 

 
1. Apoio na gestão integrada da propriedade industrial  
2. Apoio ao processo de pedido de patentes 
3. Apoio ao desenvolvimento e obtenção do registo de marca  
4. Apoio ao processo de pedido de protecção para desenhos  
5. Avaliação e optimização de custos de protecção pela propriedade industrial, em termos de 
combinação das diferentes vias possíveis (via nacional - pedidos ao INPI; pedidos de patente europeia 
ou norte americana, pedidos internacionais de patente via PCT, outras possibilidades)  
 

 
3A -Transferência de conhecimento – validação das ameaças tecnológicas 

 
Bloco 3A Transferência de conhecimento – fase nuclear do processo de inovação 
1. Inovação de processo (implementação de métodos de produção ou distribuição novos ou 
significativamente melhorados) 
2. Inovação de produto – Desenvolvimento do conceito do produto (design do novo produto) 
3. Inovação de produto – Desenvolvimento experimental, protótipos, pré-séries (industrialização 
do novo produto) 
4. Realização de estudos e propostas para aumento da produtividade pela inovação (melhorias 
incrementais nos produtos ou, p.ex., melhorias de eficiência através de adaptações à organização do 
processo) 
5. Disponibilização de equipamentos para I&D às empresas para desenvolvimento de inovação 
6. Partilha de competências (recursos humanos) em matéria de I&D, com participação de técnicos 
das empresas em actividades dos centros de investigação da universidade 
7. Disponibilização de competências próprias (recursos humanos) em matéria de I&D para 
produção de resultados valorizáveis via inovação  
8. Geração, selecção e avaliação de ideias de inovação tecnológica 
 

 
3B - Transferência de conhecimento – Avaliação de oportunidades e ameaças tecnológicas, com 
referência aos pontos fortes e fracos internos das empresas  

 
1. Análise comparativa de eficiência e eficácia tecnológicas (comparação de um ponto de vista 
económico dos produtos e processos da empresa com outros produtos e processos concorrentes 
existentes no mercado) 
2. Previsão da competitividade tecnológica futura (avaliação prospectiva das inovações, produtos 
e processos das empresas num horizonte temporal futuro)  
3. Avaliação do risco tecnológico (obsolescência) (que ameaças podem surgir a partir da 
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concorrência que ponham em causa as tecnologias empregues pela empresa) 
4. Avaliação da factura tecnológica (custos implícitos provocados pela inovação, designadamente 
em termos de saúde, de ambiente ou energéticos, novos custos operacionais e de investimento 
decorrentes da opção tecnológica) 
  

 
4A Participação efectiva da Universidade em redes para inovação 

 
1. Qual o nível de participação da sua entidade em redes/parcerias orientadas par a inovação a 
nível nacional? 
2. Qual o nível de participação da sua entidade em redes/parcerias orientadas par a inovação a 
nível internacional? 
 

 
4B Fomento dos processos de cooperação para a inovação – Envolvimento da entidade 
universitária na dinamização de redes, consórcios e parecerias multi-actores para a inovação 

 
1. Apoio à identificação de mecanismos de protecção do conhecimento no âmbito dos processos 
de cooperação 
2. Análise de projectos de inovação (viabilidade tecnológica / viabilidade económica financeira) no 
âmbito dos processos de cooperação 
3. Formatação de propostas para financiamento de projectos de Investigação, Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação (IDTI) no âmbito dos processos de cooperação 
4. Apoio para o registo de patentes no âmbito dos processos de cooperação 
5. Apoio à identificação de parceiros (incluindo internacionais) para desenvolvimento de projectos 
de I&D específicos 
6. Dinamização e integração em redes cooperação de IDTI  
7. Apoio à definição de projectos em cooperação orientados para a inovação no âmbito de 
programas financiados por fundos comunitários (programas do QREN, INTERREG ou PRODER, p.ex.) 
8. Apoio à definição de projectos internacionais orientados para a inovação no âmbito dos 
processos de cooperação  
9. Associação com empresas nacionais em programas financiados pela União Europeia 
10. Especificamente, associação com empresas nacionais em projectos FP7 (7º Programa-Quadro 
de IDT da UE) orientados para a inovação no âmbito dos processos de cooperação (idem) 
11. Apoio na exploração e defesa da propriedade industrial em contratos de cooperação 
12. Associação com empresas nacionais em programas financiados pela União Europeia 
13. Apoio para a caracterização tecnológica de novos produtos (inovação incremental) no âmbito 
de processos de cooperação 
14. Apoio para a caracterização tecnológica de novos processos de fabrico no âmbito de processos 
de cooperação 
 

 
5 - Apoio à inovação empresarial – conhecimento de suporte (serviços complementares necessários 
ao desenvolvimento da inovação) 

 
1. Avaliação de tecnologias (aquisição formal e informal de know-how) 
2. Apoio à contratação de actividades de IDTI (subcontratação I&D) 
3. Apoio à contratação de licenças de exploração de patentes (licenciamento a terceiros e/ou a 
partir de terceiros) 
5. Avaliação de contratos para estabelecimento de joint-ventures de base tecnológica 
6. Apoio à aquisição de empresas por motivações tecnológicas 
7. Avaliação de ameaças e oportunidades tecnológicas provenientes da envolvente externa da 
empresa (designadamente: observação dos concorrentes tecnológicos, necessidades de 
apetrechamento tecnológico - tecnologias a dominar no futuro, estudos de optimização tecnológica) 
 

 



 25 

8. Conclusões 

 

Parte relevante deste relatório consistiu numa análise das actividades das universidade 

públicas portuguesas. Concretamente, as actividades contempladas foram a publicação 

científica, as patentes solicitadas e os cursos oferecidos. Estas variáveis foram agregadas de 

forma a encontrar correspondência com os três sectores económicos que constituem objecto 

deste estudo. Esta repartição foi baseada em pressupostos  de correspondência referidos no 

relatório. A lógica subjacente a esta análise foi procurar encontrar nos padrões de actividade e 

especialização das universidades indicações acerca do potencial de transferência de tecnologia 

para o sistema empresarial.  Para responder a esta questão implícita procedeu-se à estimativa 

da tabela 10 (“potencial de transferência”), por seu turno baseada em duas tabelas constantes 

do anexo (Tabela A.3 - “Nível dos Índices de Especialização” e Tabela A -4 “Nível de relevância 

absoluta”). A leitura atenta desta tabela (e das duas em anexo), designadamente das colunas 

de somatório, fornece indicações relevantes acerca do potencial de transferência de cada uma 

das universidades para empresas activas nos três sectores económicos em análise. 

Há que ter em atenção a natureza dos indicadores primários observados. A publicação 

científica constitui um indicador de potencial, embora em geral a uma distância significativa da 

aplicação e mais ainda do mercado onde as inovações empresariais marcam presença. Os 

pedidos de patentes naturalmente estão mais a jusante, embora há que referir que a variável 

analisada diz respeito a pedidos e não a patentes concedidas e que, mesmo no caso de 

confirmação da concessão, tal não significa que essas patentes estejam activas através de 

contratos de licenciamento ou da incorporação em actividades de empresas spin-offs 

académicas. Finalmente, foi analisada a oferta de cursos das universidades. Esta oferta insere-

se na função número e mais tradicional das universidades (“ensino”). Admite-se, porém, que 

uma presença em determinadas áreas formativas constitui sinal de competência nessas 

mesmas áreas, podendo os docentes desses cursos interagir com empresas que actuem nos 

sectores económicos correspondentes.  

A tabela 10 sintetiza informação tendo em conta valores absolutos de publicações, patentes e 

cursos oferecidos (admitindo-se que valores absolutos maiores são sinónimos de “massa 

crítica”) e valores relativos, referentes à intensidade de especialização revelada pelas 

publicações, patentes e cursos oferecidos pelas diferentes universidades. O indicador de 

especialização e o indicador de valores absolutos foram categorizados numa escala de 0 a 4, 

sendo que uma entidade que tenha concomitantemente valores máximos em publicações, 
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patentes e cursos oferecidos em ambos os indicadores pode obter um valor de 24 (nota 4 X 3 

no indicador relativo mais nota 4 X 3 no indicador absoluto). Os valores da tabela 10 indicam 

que tanto no sector da “Biotecnologia, Indústria Farmacêutica e Cosméticos” como no sector 

dos “Cuidados de saúde” as universidades do Porto e de Coimbra são as mais bem colocadas, 

enquanto que no sector do “Têxtil e Moda” a universidade mais bem posicionada é a UBI. 

Acresce que a maior parte das universidades apresenta valores relativamente elevados em 

pelo menos dosi dos sectores em análise, o que sugere uma boa cobertura regional nas 

actividades de transferência de tecnologia de apoio à inovação empresarial. 

 
 
Tabela 10 - Potencial de transferência nos sectores em observação 
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Universidade da Beira Int. 4 4 8 10 4 14 6 6 12 

Universidade da Madeira 4 3 7 0 0 0 2 2 4 

Universidade de Aveiro 6 9 15 8 4 12 7 7 14 

Universidade de Coimbra 9 9 18 3 3 6 10 10 20 

Universidade de Évora 7 7 14 2 1 3 4 4 8 

Universidade de Lisboa 8 9 17 0 2 2 8 8 16 

Universidade do Algarve 3 7 10 5 3 8 7 7 14 

Universidade do Minho 7 10 17 6 4 10 8 8 16 

Universidade do Porto 7 12 19 10 2 12 11 11 22 

Universidade dos Açores 4 3 7 2 0 2 2 2 4 

Universidade Nova de Lx 8 9 17 7 3 10 9 9 18 

Universidade de TAD 4 6 10 5 2 7 5 5 10 

Universidade Técnica de Lx 5 9 14 1 7 8 8 8 16 
 

Nota: Esta tabela foi obtida a partir da agregação constante nas duas tabelas A.3 e A.4 em Anexo, 
respectivamente sobre “Nível dos Índices de Especialização” e “Nível de relevância absoluta”. Os valores 
dessas tabelas foram calculados tal como descrito no ponto 2 deste relatório (Nota Metodológica).  

 
 
 
Relativamente à relevância económica dos sectores em estudo, eles contribuem 

significativamente para o VAB e emprego em Portugal.  A respectiva caracterização 
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demográfica permitiu verificar que os sectores que englobavam maior número de empresas, 

maior quantidade de pessoal ao serviço e maior VAB eram os sectores dos “Cuidados de 

saúde” e dos “Têxteis e Moda”, sendo o sector da “Biotecnologia, indústria farmacêutica e 

cosméticos” aquele que apresenta um maior nível de produtividade do trabalho. 

 

O relatório conclui com um levantamento preliminar dos serviços de consultoria oferecidos 

pelas universidades, propondo uma categorização dos serviços existentes de forma a 

operacionalizar as entrevistas a realizar. A sistematização proposta teve em atenção diferentes 

aspectos (ou etapas funcionalmente distintas) do processo de inovação.  
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Anexo 
 
Tabela A.1 – Repartição dos domínios científicos da produção científica de acordo com os 
três sectores em observação no estudo. 

 

 
 

NOTA: Para o domínio científico da Engenharia Química, optámos por realizar uma repartição 50-50 

entre os sectores dos “Têxteis e Moda” e da “Biotecnologia, indústria farmacêutica e cosméticos”, em 

virtude da limitação da desagregação da informação não nos permitir perceber se este domínio científico, 

transversal a ambos os sectores, incidirá mais num sector ou noutro. 

 

 

  

Biotecnologia, Farmacêutica e 

Cosméticos
Ciências da Saúde Têxteis & Moda

Engenharia Química 50% Ciências da Saúde Engenharia dos Materiais

Biotecnologia Industrial Engenharia Médica Engenharia Química 50%

Química Medicina Básica

Medicina Clínica

Outras Ciências Médicas
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Tabela A.2 – Divisão de subclasses da CAE por indústria 

 

 
 

Continua na página seguinte 

 

 

 

 

Subclasse 

CAE
Designação

Indústria - macro 

agrupamento

Indústria - micro 

agrupamento

20420 Fabricação de perfumes, de cosméticos e de produtos de higiene Cosméticos

21100 Fabricação de produtos farmacêuticos de base

21201 Fabricação de medicamentos

21202 Fabricação de outras preparações e de artigos farmacêuticos

32501 Fabricação de material óptico oftálmico

72110 Investigação e desenvolvimento em biotecnologia

46450 Comércio por grosso de perfumes e de produtos de higiene

46460 Comércio por grosso de produtos farmacêuticos

47740
Comércio a retalho de produtos médicos e ortopédicos, em 

estabelecimentos especializados

47750
Comércio a retalho de produtos cosméticos e de higiene, em 

estabelecimentos especializados

26600
Fabricação de equipamentos de radiação, electromedicina e 

electroterapêutico

32502
Fabricação de material ortopédico e próteses e de instrumentos 

médico-cirúrgicos

84121 Administração Pública - actividades de saúde

86100 Actividades dos estabelecimentos de saúde com internamento

86210 Actividades de prática medica de clínica geral, em ambulatório

86220
Actividades de prática medica de clínica especializada, em 

ambulatório

86230 Actividades de medicina dentária e odontologia

86901 Laboratórios de análises clínicas

86902 Actividades de ambulâncias

86903 Actividades de enfermagem

86904 Centros de recolha e bancos de órgãos

86905 Actividades termais

86906 Outras actividades de saúde humana, n.e.

Biotecnologia, Indústrias 

Farmacêutica, Cosméticos

Indústria Farmacêutica

Serviços

Cuidados de SaúdeCuidados de Saúde
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Continua na página seguinte 

 

 

Subclasse 

CAE
Designação

Indústria - macro 

agrupamento

Indústria - micro 

agrupamento

13101 Preparação e fiação de fibras do tipo algodão

13102 Preparação e fiação de fibras do tipo lã

13103
Preparação e fiação da seda e preparação e texturização de 

filamentos sintéticos e artificiais

13104 Fabricação de linhas de costura

13105 Preparação e fiação de linho e outras fibras têxteis

13201 Tecelagem de fio do tipo algodão

13202 Tecelagem de fio do tipo lã

13203 Tecelagem de fio do tipo seda e de outros têxteis

13301 Branqueamento e tingimento

13302 Estampagem

13303 Acabamento de fios, tecidos e artigos têxteis, n.e.

13910 Fabricação de tecidos de malha

13920 Fabricação de artigos têxteis confeccionados, excepto vestuário

13930 Fabricação de tapetes e carpetes

13961 Fabricação de passamanarias e sirgarias

13962 Fabricação de têxteis para uso técnico e industrial, n.e.

13991 Fabricação de bordados

13992 Fabricação de rendas

13993 Fabricação de outros têxteis diversos, n.e.

14110 Confecção de vestuário em couro

14120 Confecção de vestuário de trabalho

14131 Confecção de outro vestuário exterior em série

14132 Confecção de outro vestuário exterior por medida

14133 Actividades de acabamento de artigos de vestuário

14140 Confecção de vestuário interior

14190 Confecção de outros artigos e acessórios de vestuário

14200 Fabricação de artigos de peles com pêlo

14310 Fabricação de meias e similares de malha

14390 Fabricação de outro vestuário de malha

Têxtil e Moda

Indústria das fibras e 

materiais

Indústria de vestuário
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Subclasse 

CAE
Designação

Indústria - macro 

agrupamento

Indústria - micro 

agrupamento

15111 Curtimenta e acabamento de peles sem pêlo

15112 Fabricação de couro reconstituído

15113 Curtimenta e acabamento de peles com pêlo

15120
Fabricação de artigos de viagem e de uso pessoal, de marroquinaria, 

de correeiro e de seleiro

15201 Fabricação de calçado

15202 Fabricação de componentes para calçado

22191 Fabricação de componentes de borracha para calçado

22291 Fabricação de componentes de plástico para calçado

28940
Fabricação de máquinas para as indústrias têxtil, do vestuário e do 

couro
Outros

46160
Agentes do comércio por grosso de têxteis, vestuário, calçado e 

artigos de couro

46410 Comércio por grosso de têxteis

46421 Comércio por grosso de vestuário e de acessórios

46422 Comércio por grosso de calçado

46640
Comércio por grosso de máquinas para a indústria têxtil, máquinas 

de costura e de tricotar

46761 Comércio por grosso de fibras têxteis naturais, artificiais e sintéticas

47510 Comércio a retalho de têxteis, em estabelecimentos especializados

47530

Comércio a retalho de carpetes, tapetes, cortinados e 

revestimentos para paredes e pavimentos, em estabelecimentos 

especializados

47711
Comércio a retalho de vestuário para adultos, em estabelecimentos 

especializados

47712
Comércio a retalho de vestuário para bebés e crianças, 

estabelecimentos especializados

47721 Comércio a retalho de calçado, em estabelecimentos especializados

47722
Comércio a retalho de marroquinaria e artigos de viagem, em 

estabelecimentos especializados

47820
Comércio a retalho em bancas, feiras e unidades móveis de venda, 

de têxteis, vestuário, calçado, malas e similares

95230 Reparação de calçado e de artigos de couro

96010 Lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles

Têxtil e Moda

Indústria do Couro, calçado 

e artigos de viagem

Serviços
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Tabela A.3 - Nível dos Índices de Especialização (escala de 0 a 4) 

 

 
Biotecnologia, Farmacêutica e 

Cosméticos 
Têxtil & Moda Ciências da Saúde 
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Universidade 
da Beira Int. 

3 1  4 4 2 4 10 1 3 4 8 

Universidade 
da Madeira 

3 1  4      1  1 

Universidade 
de Aveiro 

2 3 1 6 4 4  8 2  2 4 

Universidade 
de Coimbra 

3 2 4 9 1 2  3 1 3  4 

Universidade 
de Évora 

2 1 4 7  2  2 2   2 

Universidade 
de Lisboa 

2 2 4 8     3 3  6 

Universidade 
do Algarve 

2 1  3 2 1 2 5 2 1 2 5 

Universidade 
do Minho 

2 2 3 7 1 2 3 6 1 2 3 6 

Universidade 
do Porto 

2 2 3 7 4 3 3 10 4 3 3 10 

Universidade 
dos Açores 

1  3 4 1 1  2 1 1  2 

Universidade 
Nova de Lisb. 

3 3 2 8 2 2 3 7 2 2 3 7 

Universidade 
de TAD 

1 2 1 4 3 2  5 3 2  5 

Universidade 
Técnica de Lx 

1 2 2 5 1   1 1  2 3 
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Tabela A.4 - Nível de relevância absoluta  (escala de 0 a 4) 

 

 
Biotecnologia, Farmacêutica e 

Cosméticos 
Têxtil & Moda Ciências da Saúde 
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Universidade 
da Beira Int. 

3 1 0 4 1 1 2 4 2 2 2 6 

Universidade 
da Madeira 

2 1 0 3 0 0 0 0 1 1 0 2 

Universidade 
de Aveiro 

3 3 3 9 1 3 0 4 2 2 3 7 

Universidade 
de Coimbra 

3 3 3 9 1 2 0 3 3 4 0 10 

Universidade 
de Évora 

2 2 3 7 0 1 0 1 2 1 0 4 

Universidade 
de Lisboa 

4 3 2 9 0 2 0 2 4 4 0 8 

Universidade 
do Algarve 

3 2 2 7 0 0 3 3 3 2 2 7 

Universidade 
do Minho 

3 3 4 10 2 2 0 4 2 3 3 8 

Universidade 
do Porto 

4 4 4 12 0 2 0 2 4 4 3 11 

Universidade 
dos Açores 

1 0 2 3 0 0 0 0 1 1 0 2 

Universidade 
Nova de Lisb. 

3 3 3 9 1 2 0 3 3 3 3 9 

Universidade 
de TAD 

2 2 2 6 1 1 0 2 3 2 0 5 

Universidade 
Técnica de Lx 

2 3 4 9 2 2 3 7 2 2 4 8 
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Tabela A.5 - Lista de cursos que integram o primeiro ciclo 

 
Têxteis e Moda Ciências da Saúde 

Design de Moda Optometria e Ciências da Visão 

Design e Marketing de Moda Ortoprotesia 

Engenharia de Polímeros Ortóptica 

Engenharia Têxtil Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica 

Engenharia e Tecnologias de Materiais Dietética 

Engenharia Têxtil (Pós-Laboral) Prótese Dentária 

Design de Moda e Têxtil Cardiopneumologia 

Engenharia de Materiais Radiologia 

 Análises Clínicas e de Saúde Pública 

Análises Clínicas e Saúde Pública 

Biotecnologia, Indústria Farmacêutica e Cosméticos Ciências Biológicas e da Saúde 

Bioquímica Ciências Biomédicas 

Engenharia Biológica Ciências da Nutrição 

Bioengenharia (Pós-Laboral) Ciências da Saúde 

Engenharia Química e Biológica Dietética e Nutrição 

Engenharia Química e Bioquímica Enfermagem 

Farmácia Enfermagem (entrada no 2.º semestre) 

Fitofarmácia e Plantas Aromáticas e Medicinais Enfermagem Veterinária 

Química Medicinal Engenharia Biomédica 

Ciências Farmacêuticas Engenharia Biomédica e Biofísica 

Biotecnologia Engenharia de Computação e Instrumentação Médica 

Engenharia Biotecnológica Fisioterapia 

Química Industrial Gestão em Saúde 

Química Tecnológica Higiene Oral 

Engenharia Química e Biológica (Pós-Laboral) Informática Médica 

Farmácia Biomédica Informática para a Saúde 

Engenharia da Qualidade nas Indústrias Química e 
Biológica 

Medicina 

Química Medicina Nuclear 

Engenharia Química Medicina Veterinária 

Genética e Biotecnologia  
Química Aplicada 

Bioengenharia  

 
Tabela A.6 - Lista de cursos que integram o segundo ciclo 

Têxteis e Moda Ciências da Saúde 

Aplicações Industriais de Polímeros Aconselhamento Genético 

Branding e Design de Moda Análises Clínicas 

Ciência e Engenharia de Materiais Análises Clínicas e Saúde Pública - Especialização de Hematologia e 
Imunologia Clínico-Laboratorial 

Cultura Contemporânea, Materialidade e Design Análises Laboratoriais 

Design de Comunicação de Moda Biodiversidade, Genética e Evolução 
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Design de Moda Bioética 

Design do Vestuário e Têxtil  Biologia Celular e Molecular 

Engenharia de Materiais Biologia Clínica Laboratorial 

Engenharia Têxtil Biologia Molecular e Celular 

Química Têxtil Biologia Molecular e Genética 

 Biologia Molecular e Humana 

Biologia Molecular e Microbiana 

Biotecnologia, Indústria Farmacêutica e Cosméticos Biomateriais Dentários 

Aconselhamento e Informação em Farmácia Biomedicina Molecular 

Bioengenharia Cardiopneumologia - Especialização em Arritmologia 

Bioengenharia e Nanossistemas Ciências da Fala e da Audição 

Bioestatística Ciências da Fisioterapia 

Bioestatística e Biometria Ciências da Saúde 

Biofísica e Bionanossistemas Ciências de Enfermagem 

Bioinformática Ciências do Consumo e Nutrição 

Bioinformática e Biologia Computacional Cirurgia Oral 

Biologia Celular e Biotecnologia Cirurgia Ortognática e Ortodontia 

Biologia Molecular, Biotecnologia e 
Bioempreendedorismo em Plantas 

Cuidados Continuados 

Biomecânica Cuidados Farmacêuticos 

Biomedicina Farmacêutica Cuidados Paliativos 

Bioorgânica Doenças Infecciosas Emergentes 

Bioquímica Doenças Metabólicas e Comportamentos Alimentar 

Bioquímica Aplicada Enfermagem 

Bioquímica Estrutural e Funcional Enfermagem a Pessoas em Processo de Doença na Comunidade 

Biorremediação Enfermagem Comunitária 

Biotecnologia Enfermagem de Emergência e Cuidados Críticos (erasmus mundus) 

Biotecnologia Aplicada Enfermagem de Família 

Biotecnologia dos Recursos Marinhos Enfermagem de Reabilitação 

Biotecnologia e Bio-Empreendedorismo em Plantas 
Aromáticas e Medicinais 

Enfermagem de Saúde Comunitária 

Biotecnologia em Controlo Biológico Enfermagem de Saúde da Criança e do Jovem 

Biotecnologia Farmacêutica Enfermagem de Saúde do Idoso e Geritaria 

Biotecnologia Molecular Vegetal Enfermagem de Saúde Familiar 

Biotecnologia para as Ciências da Saúde Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria 

Ciências Biofarmacêuticas Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia  

Ciências Biomédicas Enfermagem de Saúde Materna, Obstetrícia e Ginecologia 

Engenharia Biomédica Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria 

Engenharia Farmacêutica Enfermagem de Saúde Pública 

Farmacotecnia Avançada Enfermagem em Saúde Comunitária 

Física Médica Enfermagem Médico-Cirúrgica 

Investigação Biomédica Enfermagem Veterinária em Animais de Companhia 

Processos Químicos e Biológicos Enfermagem, área de especialização em Enfermagem Comunitária 

Química Enfermagem, área de especialização em Gestão de Unidades de Saúde 

Química Farmacêutica e Terapêutica Enfermagem, área de especialização em Saúde na Família 

Química Farmacêutica Industrial Enfermagem, na área de especialização em Pessoa em Situação Crítica 

Química Industrial Epidemiologia 
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Tecnologia Biomédica Evidência e Decisão em Saúde 

Tecnologia Bioquímica em Saúde Fisiopatologia Cardiovascular 

Tecnologias do Medicamento Fisioterapia 

 Fisioterapia - Especialização em Movimento Humano 

Genética Molecular 

Genética Molecular Comparativa e Tecnológica 

Genética Molecular e Biomedicina 

Investigação Clínica 

Medicina do Desporto 

Medicina e Oncologia Molecular 

Medicina Legal 

Medicina Legal e Ciências Forenses 

Medicina Nuclear 

Medicina Tradicional Chinesa 

Meios Complementares de Diagnóstico em Enfermagem Veterinária 

Microcirurgia 

Neurociências 

Neurociências Cognitivas e Neuropsicologia 

Nutrição Clínica 

Oncobiologia 

Oncologia 

Optometria Avançada 

Optometria em Ciências da Visão 

Organização e Qualidade no Laboratório de Análises Clínicas 

Parasitologia Médica 

Radiações Aplicadas às Tecnologias da Saúde 

Radiologia - Especialização em Ósteo-Articular 

Radioterapia 

Reabilitação Oral 

Reabilitação Psicomotora 

Saúde do Adolescente 

Saúde e Aparelho Respiratório 

Saúde e Bem-estar das Pessoas Idosas 

Saúde e Desenvolvimento 

Saúde e Envelhecimento 

Saúde Ocupacional 

Saúde Oral Preventiva e Comunitária 

Saúde Pública 

Saúde Tropical 

Saúde, Trabalho e Ambiente 

Tecnologia do Diagnóstico e Intervenção Cardiovascular 

Tecnologia Farmacêutica 

Tecnologia Química 

Terapia Ocupacional 
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Tabela A. 7 - Lista de cursos que integram o terceiro ciclo 

 
Têxteis e Moda Ciências da Saúde 

Ciência e Engenharia de Materiais Ciências Cardiovasculares 

Engenharia de Materiais Ciências da Saúde 

Engenharia Têxtil Ciências de Enfermagem 

 Ciências e Tecnologias da Saúde 

Ciências e Tecnologias da Saúde, na especialidade de Higiene Oral e 
de Prótese Dentária 

Biotecnologia, Indústria Farmacêutica e Cosméticos Ciências Médicas 

Biociências Ciências Veterinárias 

Bioengenharia Doenças Metabólicas e Comportamento Alimentar 

Biologia Experimental e Biomedicina Enfermagem 

Biologia Molecular e Ambiental Engenharia de Tecidos, Medicina Regenerativa e Células Estaminais 

Biomedicina Fisioterapia 

Bioquímica Genética Molecular Comparativa e Tecnológica 

Biotecnologia Medicina 

Biotecnologia Medicina Dentária 

Ciências Biológicas Medicina e Oncologia Molecular 

Ciências Biomédicas Medicina Tropical 

Ciências Biomédicas, especialidade de Neurociências Metabolismo - Clínica e Experimentação 

Ciências Biotecnológicas Neurociências 

Ciências e Engenharias Químicas e Biológicas Nutrição Clínica 

Ciências e Tecnologias da Saúde, na especialidade de Bio-
nanotecnologias 

Patologia e Genética Molecular 

Ciências Farmacêuticas  

Ciências Químicas e Biológicas 

Engenharia Biomédica 

Engenharia Biomédica e Biofísica 

Engenharia Química 

Química 

Química Sustentável 

 

 

 


