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A capacidade
científicae tecnológicaem Portugalcresceuconsideravelmente
duranteos
últímosanos,tendoo númerode investigadores
na população
pela
primeira
activaatingido
(emETI)pormilactivos
vez8,2investigadores
em 2009,superando
a médiada UEou da OCDE,
e aproximando-se
dosníveisdospaíses
maisdesenvolvidos.
Estecrescimento
quer no sectorpúblicoquer no sectorempresarial,
verificou-se
mostrando
tambémo reforçoda capacidade
científicado ensinosuperiore de instituições
privadasde
investigação.
Reflecte
aindaa criaçãode novasinstituições
públicas
científicas,
e privadas,
eo
alargamentoda base de empresas,hospitaise outras instituiçõescom actividadede
investigação
a operarem Portugal.
O númerode empresas
com actividades
de l&D cresceu,
atingindo,
em 2009,cercade duasmil em todosos sectores
quando
de actividade
económica,
particularmente
em 2005era cercade 930.Esteaumentoé
relevanteno contextoeconómico
que caracterizou
internacional
recessívo
os últimosanos,tendoa despesa
total em l&D das
quasequetriplicadodesde2005(a preçoscorrentes).
empresas
A evoluçãodo investimentoempresarialem l&D reflecte naturalmenteo impacto da
públicoem ciênciae tecnologia
acumulação
de investimento
e o esforçodo sectorprivadoem
valorizaro desenvolvimento
científicoe a capacidade
tecnológica
instalada,
designadamente
em termosdo seupotencial
de ínovação,
acesso
a mercados
emergentes
e o desenvolvimento
dasexportações.
Apósa reintrodução
em Portugalem 2005do Sistema
de Incentivos
Fiscais
à
(SlFlDE)
l&D em Empresas
e do seu considerável
reforçono final de 2008,o SIFIDE
foi
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estendidopor mais cinco anos desde2011,tendo sido ainda reforçadono incentivoao
empregode doutorados.
O reforço da formaçãoe qualificaçãode novos recursoshumanos,e a sua inserção
institucional,
a par da captação
e fixação,em Portugal,
de investigadores
do restodo mundo,
confirma-secomo traço distintivo do actual desenvolvimento
científicoe tecnológico
quandomedidosem
português.No ano de 2009,foram registados
45.909investigadores,
equivalente
a tempo integral(ETl),paraum pessoaltotal de 52.313(incluindoaqui pessoal
já cercade
nasempresasrepresenta
técnico,tambémem ETI).O númerode investigadores
24%do total de investigadores
em Portugal,tendo triplicadoentre 2005e 2009,atingindo
agora10.841(ETl).Adicionalmente,
dadosrecentessobreo fluxode doutoradosnos últimos
quarentaanosmostrama capacidade
dasinstituições
científicas
em Portugalde atraire fixar
investigadores.
nosúltimosanos,
Esteesforçode qualificação
de novosrecursoshumanosfoi acompanhado
por uma profundareformainstitucional
comoé bem conhecido,
do ensinosuperior,o qual
gozandode umacredibilidade
e maisabertoà sociedade,
na
estámaisdiversificado
acrescida
portuguesa
sociedade
e junto de parceiros
internacionais
relevantes.
Entreoutrosaspectos:
o I fracçãoda população
com 20 anosinscritano ensinosuperiorcresceu19%desde
2005e atingiu37%em 2010,tendosuperado
a médiaeuropeiade 35%;
o Q númerode diplomados
peloensinosuperiorcresceu2OYo
entre2005e 2010,tendo
atingidonesseano um total de 81 mil novosdiplomasem todosos ciclosde estudo
(eram70 milem 2005),comcercade77%destesdiplomas
a seremobtidosno ensino
público;
o Q númerode diplomados
nasáreasde matemática,
ciênciatecnologiacresceude 10
para15 por mil da população
entre20 e 29 anos,entre2005e 2009,tendotambém
superado
a médiaeuropeiade 14.
A prioridadepolíticaao desenvolvimento
científicoe tecnológicofoi aindaacompanhada,
peloreforçocontínuodo ensinoexperimental
comotambémé bemconhecido,
dasciências
e
A rede nacionalde CentrosCiênciaVivajá
da promoçãoda culturacientíficae tecnológica.
incluihoje21 centros(eram10em 2005).
por um quadro
A evoluçãodocumentada
nos parágrafos
anterioresfoi aindaacompanhada
prioridade
orçamental
rigoroso,com
ao desenvolvimento
científicoatravésdo "Compromisso
que
financiamento
com a Ciência"do Governo,sendo
o total do
anual executadopela
paraa Ciênciae a Tecnologia
Fundação
duplicouentre2005e 2010,quandoatingiucercade
490milhõesde Euros.
que os resultados
publicados
Deveaindae por fim sublinhar-se
estatísticos
ao longodos
processo
últimosanosreflectemum continuadoesforçode modernização
do
de recolhade
potencial
informação
sobreo
científicoe tecnológico
nacional,
em estreitacolaboração
com
países
entidadescongéneres
de outros
e especialmente
da OCDEe do EUROSTAT.
Em
particular,deve notar-seque a articulação
com o sistemaestatístico
de monitorização
do
ensinosuperiore registode alunosde mestradoe doutoramento
foi melhorada,
tendoainda
sidocontinuado
o esforçode optimização
da recolhade dadospelasempresas.
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É nestecontextoque urgeaprofundar
a observação
sobrea capacidade
científica
e tecnológica
nacional,em particularsobrerecursoshumanosqualificados,
a sua inserçãoinstitucional
e
condições
de fixaçãoem Portugal,
de umaformaquecomplemente
e suplemente
os exercícios
de inquiriçãode ciênciae tecnologia.Requerpromoverestudose dinamizarequipasde
que trabalhemsobre os processosde mudançatecnológicaem portugal,
investigação
analisandodinâmicasde desenvolvimento
científicoe tecnológicoe fluxos de recursos
humanosqualificados,
incluindoa sua ligaçãoaos mercadosde trabalho.Pretende-se
ainda
facilitara publicação
e divulgação
de trabalhose análises
relevantes
à formulação
de políticas
planeamento
e ao
estratégico
e operacional
nasáreasda ciênciae tecnologia.
À semelhança
das melhorespráticaseuropeias,a actividadede observação
em ciênciae
tecnologiaconsisteem mobilizarequipasde investigação
para trabalharemem estreita
colaboraçãocom os serviçosdo Ministérioda Ciência,Tecnologiae EnsinoSuperior
pela realizaçãoe divulgaçãode estatísticas,
responsáveis
completandoe estendendoa
queé feitaactualmente
caracterização
do sistemacientíficoe tecnológico
nacionalcom novos
trabalhose a análisesistémicados principaisdesafiose oportunidades
que se colocamà
ciência
e ao ensinosuperior
em Portugal.
A actividade
e os trabalhosa desenvolver
deverãoserorientados
por um Consel'ho
Cientifico
internacional,
de forma a garantira actualidade
e a qualidademetodológica
que a
complexidade
dos temasa tratar exigem,assimcomoa sua maisampladivulgação.
Podem
incidir,naturalmente,
sobretodos os domíniosjulgadosúteise relevantes,
mas devemdar
prioridadeà observação
dosfluxosde recursoshumanosqualificados,
incluindocondições
de
empregoe mobilidade
de diplomados
e doutorados.
Deverão
aindaincluirestudossobreo
impactodasactividades
de ciênciae tecnologia
no desenvolvimento
económico
e social.

Nestecontexto,a FCTe o GPEARI/MCTES,
nos termos do art.e n.e 2 do Decreto-Lei
n.e
L52/2O07,
de 27 de Abril,e do art.e2, n.e2 do DecretoRegulamentar
n.p 6O/2007,
de 27 de
Abril, estabelecemo presenteprotocolocom o objectivode criar e promover um
"Observatório
de Ciência,
Tecnologia
e dasQualificações",
nosseguintes
termos:

Artigo le
Observatóriode Ciência,Tecnologiae daseualificações
1. O "Observatório
de Ciência,Tecnologia
e das Qualificações",
doravantedesignadopor
"Obseruatório"
é um projectoconjuntoda FCTe do GPEARI
quetem por objectivoo estudoda
capacidadecientíficae tecnológicanacional,em particularsobre recursoshumanos
qualificados,
a sua inserçãoinstitucionale condiçõesde fixaçãoem Portugal,de forma
complementar
e suplementar
aos normaisexercícios
de inquiriçãode ciênciae tecnologia,
estimulandoequipasexternasde investigação
trabalharem estreitaarticulaçãocom os
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pelarealização
serviços
do Ministérioda Ciência,
Tecnologia
e EnsinoSuperiorresponsáveis
e
divulgação
de estatísticas.
2. O objectodo Observatório
queà dataé feitado
devecompletare estendera caracterização
sistemacientíficoe tecnológiconacional,designadamente
atravésda análisesistémicados
processosde mudançatecnológicaem Portugal,identificadoe analisandodinâmicasde
desenvolvimento
científicoe tecnológico
e fluxosde recursos
humanosqualificados,
incluindo
a sualigaçãoaosmercados
de trabalho.
que trabalhamem estreita
3. O Observatórioé compostopor equipasde investigação
colaboração
com os serviçosdo Ministérioda Ciência,Tecnologia
e EnsinoSuperior
pela
responsáveis realização
e divulgação
de estatísticas
em temasque incluampelomenos
presente
aqueles
referidos
no AnexoL ao
acordo

Artigo 2e
ConselhoCientífico
por um Conselho
1. A actividade
do Observatório
é acompanhada
Científico.
2. O Conselho
Científico
é compostopor cincoa setemembros,todoselesperitosde prestígio
internacional
nasáreasde actuação
do Observatório,
dosquais,pelomenos,doisnãosãode
portuguesa.
nacionalidade
peloPresidente
3. Os membrose o presidente
do Conselho
Científico
sãodesignados
da FCï
por um períodode três anos,renovável,
estandoa composição
inicialdescritano Anexo2 do
presenteacordo.
podemliderarou integrarasequipasde investigação
4. Osmembrosdo Conselho
Cientifico
do
Observatório.
5. O conselhocientíficodeve reunir pelo menos2 vezespor ano, com o apoio logístico
prestadopelosserviçosdo Ministérioda Ciência,
Tecnologia
e EnsinoSuperiorresponsáveis
pelarealizaçâo
e divulgação
de estatísticas
ou pelaFCT;
pelo dirigentesuperiordo GPEARI
6. As reuniõesdo ConselhoCientificosão convocadas
pelos serviçosde estatísticado Ministérioda Ciência,Tecnologiae Ensino
responsável
peloPresidente
Superior,
da FCTou pelamaioriadosseusmembros.
7. As reuniõesdo Conselho
Cientifico
contamcom o apoioe a presença
do dirigentesuperior
pelos
responsável
do GPEARI
serviçosde estatística
do Ministérioda Ciência,
Tecnologia
e
Ensino
Superior.
Artigo 3e
Observatóriode Ciência,Tecnologiae dasQualificações
O Conselho
Científico
do Observatório
tem asseguintes
atribuições:
pelas equipasde
a) Acompanhar,
orientar e estimularas actividades
desenvolvidas
queintegramo Observatório,
investigação
designadamente
em projectos
complementares
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e suplementares
aos exercíciosde inquiriçãode ciênciae tecnologia,facilitandoa
comparação
internacionalda
evolução
da capacidade
científica
e tecnológica
nacional;
b) Acompanhar
as inquirições
realizadas
pelosserviços
anualmente
do Ministério
da Ciência,
Tecnologia
e EnsinoSuperiorresponsáveis
pela realização
e divulgação
de estatísticas,
promovendo
e estimulando
qualidade,
a sua
relevância
internacional
e garantindo
a sua
totalindependência;
c) Dar parecersobreas actividades
e publicações
dos serviçosdo MinÍstérioda Ciência,
Tecnologia
e EnsinoSuperiorresponsáveis
pela realização
e divulgação
de estatísticas,
sempreque solicitadopelacoordenação
do GPEARI
ou da FCT,ou sempreque tal seja
recomendável;
d ) Promover
e orientara divulgação
dosresultados
dosestudosa realizar;
Artigo4e
Responsabilidades
daspartes
f- Éda responsabilidade
conjuntada FCTe do GpEAR|/MCTES:
a) Garantiro funcionamento
e a operacionalidade
do conselhocientifico;
b) Mobilizarequipasde investigação
promover
projectos
e
de investigação
em parceria
com
unidades
de investigação,
sobrecomendação
do Conselho
Cientifico;
c) Garantira estreitacolaboração
entreasequipasde investigação
e os serviços
do
Ministérioda Ciência,
Tecnologia
e Ensino
pelarealização
Superiorresponsáveis
e
divulgação
de estatísticas,
incluindoo acolhimento
de bolseiros
de investigação
ea
contratação
de investigadores
por essesserviços;
doutorados
plataformas
d) Desenvolver
de colaboração
como sistemade C&Tque permitama utilização
de dadosestatístícos
de ciênciae tecnologia;
e) Garantira disponibilização
de informação
e dosresultados
dostrabalhos
a desenvolver,
mantendodisponível
um sítiona internetsobo título"Observatório
de Ciência,
Tecnologia
e dasQualificações",
preferencialmente
comconteúdos
disponibilizados
em português
e
em inglês.
2- Adicionalmente,
é responsabilidade
da FCT:
a ) Garantiro apoio financeiroque permitadesenvolver
as actividades
do Observatório,

incluindoo funcionamento
do Conselho
Cientifico;
b) Garantíro apoiofinanceiroa bolseirosde investiga
ção,equipase projectosde investigoção

e/ou à contratação
pelosserviços
de investigadores
do Ministérioda Ciência,
Tecnologia
e
Ensinosuperiorresponsáveis
pelarealização
e divulgação
de estatísticas;
c) GarantÍro financiamento
de projectosde l&D em parceriaentreunidades
de investigação
e os serviçosdo Ministéríoda Ciência,Tecnologia
e EnsinoSuperiorresponsáveis
pela
realizaçâo
e divulgação
de estatísticas.
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Artigo5e
Duração
podendoseralteradopor acordo
O presenteProtocolo
é firmadopor tempoindeterminado,
entreassignatárias;

Lisboa,O4
de Abril de 2011
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ANEXO1. Termosde Referência
iniciaisparaos projectosa desenvolverpelo "Observatório
de Ciência,Tecnologiae dasQualificações"
O "Observatório
de Ciência,
Tecnologia
e dasQualificações"
tem por objectivoaprofundara
observação
sobrea capacidade
científica
e tecnológica
nacional,
em particularsobrerecursos
humanosqualificados,
a suainserção
institucional
e condições
de fixaçãoem Portugal,
de uma
que
forma
complemente
e suplementeos exercícios
de inquiriçãode ciênciae tecnologia.
projectos
Nestecontexto,os
e sa actividades
pelasseguintes
a desenvolver
devemorientar-se
questões.
1. Observação
do empregoe mobilidadedosdiplomados
o Quaisastendências
de empregodoslicenciados
e mestres?
Qualo temponecessário
paraobtençãode emprego?
Tipode relaçãolaboral(estável/precária)?
o Tendências
por idades/área
de desemprego,
cíentífica(incluindoos desempregados
inscritose não inscritosnos centrosde emprego).Quata duraçãodo períodode
desemprego
doslicenciados,
mestrese doutorados?
e Comotem reagidoo mercadode trabalhoaoslicenciados/mestres
de Bolonha?
o Qualo graude mudançade áreacientífica
do le parao 2eciclode Bolonha?
o Há tendênciade abandonodo país,paraacederao mercadode trabalhoou para
continuaros estudos?Em que alturado ciclode vida (logoapóso diploma)?Por
quantotempo?
o Hámobilidade
pelasmesmasrazões?
inter-regional,
r
Como tem evoluídoa procurado ensinosuperiorpor estudantesestrangeiros?
Permanecem
em Portugalouregressam
aosseuspaíses
de origem?
2. Empregoe mobilidadede doutorados
o Doutoradosresidentesem Portugal(portugueses
e estrangeiros):
o que fazem?
Empregocompatívelcom qualificações?
Tempo necessáriopara obtenção de
emprego?
Tipode relaçãolaboral(estável/precária)?
o Doutoradosestrangeiros
em Portugal:onde se formaram?O que fazem?Porque
vieram?Desenvolvem
redescomoutrospaíses?
Planosparao futuro?
o Doutorados
portugueses
no estrangeiro:
onde se formaram?O que fazem?Porque
saíram?Desenvolvem
redescomPortugal?
Planosparao futuro?
o Comose inseremos (ex-)bolseiros
(doutoramento
e pós-doutoramento)
no mercado
de trabalho?(OBS:atençãoparticular
aosqueestãoa terminarasbolsasde pós-doc)
o Tendência
por idades/área
de desemprego,
científica(incluindoos desempregados
inscritos
e nãoínscritos
noscentrosde emprego).
3. Evoluçãodos indicadoresde ciência,tecnologiae inovação
o Comotêm evoluídoos indicadores
em Portugal,e como se comparaestaevolução
com outros países,nomeadamente
da União Europeia,designadamente
no que
respeitaa recursos
humanose à suamobilidade?
o Comopoderãoestesindicadores
prazo?
serestimados
no médio/longo
o Quaisas perspectivas
para
de evolução
os indicadores
de ciênciae tecnologia?
4. lmpactoeconómicoe socialda ciênciae tecnologia
o Como medir e optimizara análisedo impactodo investimento
em l&D pelas
empresas?
Comoquantificar
o impactodesseinvestimento
nasexportações?
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que desenvolvem
de empregonasempresas
actividades
de l&D,
Quaisas dinâmicas
quandocomparadas
que não desenvolvem
com as empresas
l&D?Comodiferemas
características
dos trabalhadores
das empresasem ambosos grupos?Quaisas
quedesenvolvem
dinâmicas
de mobilidade
dostrabalhadores
nasempresas
l&D?

PRTNCTPATS
FONTES
DETNFORMAÇÃO:
Fontes integradas no sistema estatístico nacional

MCTES/GPEARI:
vários
a
INE:Censos,
em particular
Censo2011(permiteavaliaro empregoe desemprego
actual,bemcomoasentradasmigratórias
dosdiplomados,
segundo
diversas
variáveis sexo,idade,nacionalidade,
Inquéritoao Emprego
áreacientífica...);
(análisede grandesagregados)
(OBS:atençãoparticularoo Censode 2077,com
dodosprovavelmentedisponíveis
no iníciode 2072;no casodosdesempregodos,
permitirãoovaliartodos,querestejamou não inscritosem centrosde emprego)
(vistosde estudante,
INE/SEF:
dadossobreimigração
autorizações
de residência
por nívelde qualificação)
por habilitações
MTSS:
literárias,
segundodiversas
Quadrosde Pessoal{dados
variáveis)
IEFP:desemprego
registado
Fontesestatísticas
internacionais
que permitaacedera estatísticas
OCDE:
colaboração
comOCDE
detalhadas
dos
países
de destino,em particular
os resultantes
da rondade Censos
de 2011
(estesdadospermitirãoavaliaro númerode diplomados
de nacionalidade
portuguesa,
bemcomoos nascidos
em Portugal,
residentes
no estrangeiro,
segundodiversas
variáveis.
Objectivo:
actualizar
estimativas
sobremigração
qualificada
altamente
da OCDE
e do BancoMundial)
(emalternativa
Fontesestatísticas
diversas
de outrospaíses
ou complemento
particular
aosdadosda OCDE),
em
estatísticas
de fluxosanuaisde portugueses,
por idadee níveldeinstrução(OBS:possívelarticuloção
comObservotório
da
Emigroção)
Basesde dados
a
Bases
de dadosdosdiplomados
do 1ee 2eciclo(a criar)
a
Basede dadosde doutorados
em Portugal
e portugueses
no estrangeiro:
basede
dadosnominalde doutorados
do MCTES
qualificados
Bases
de dadosde portugueses
no estrangeiro:
Star
portugueses,
Tracker/Fu
ndaçãoTalento,associações
de investigadores
etc.
Outras
Materiaisrecolhidos
no âmbitodo Sistema
de Observação
de Percursos
de
(ODES),
Inserção
dosDiplomados
do Ensino
Superior
em particular
o Inquérito
ao
Percurso
dosDiplomados
do EnsinoSuperior,200L(OBS:possível
repetiçãodeste
inquéritopara uma coortemoisrecente)
(incluindo
projectos
pelaFCT,
Estudos
e projectos
diversos
financiados
por
concluídos
e em curso;estudosefectuados instituições
do ensinosuperior
sobrea empregabilidade
dosseusdiplomados;
etc.)
Documentação
diversa
o
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ANEXO2. Composição
inicialdo ConselhoCientificodo "Observatóriode Ciência,Tecnologia
Abril2011
e dasQualificações",
1. GiorgioSirilli,
eioreio.sirilli@cnr.it
Research
Director,"NationalResearch
Councilof ltaly" (CNR),"lnstitutefor the Studyof
(ISSiRFA),
Regiona
lism,Federa
lismand Self-Government"
ltália;
Choirmon,NESTI/OCDE,
"NationalExpertsin Scienceand Technology
Indicators",
19862002
2. FredGault,sault@merit.unu.edu
ResearchDirector,UNUMaastrichtEconomicand SocialResearchand Traininglnstitute on
lnnovationand Technology(UNU-MERIT)
ProfessorExtraordinaire,TshwaneUniversityof Technology,SouthAfrico (memberof the
TUTlnstitutefor EconomicResearchon lnnovation)
Director, StotrsticsCanoda, 2000-2008
"Notional Expertsin Scienceand Technologylndicotors",2002Chairmon,NESTI/OCDE,
2008;
Chairman,WPIIS/OCDE,
Working Party on lndicatorsfor the lnformotion Society,79972002.
3. JoãoPeixoto,ipeixoto@ises.utl.pt
Económica
Coordenador
do Doutoramento
em Sociologia
e dasOrganizações,
ISEG/UTL,
desde2010.
Professor
Associado,
ISEG/UTL,
desde2003.
Agregação
em Sociologia,
, ISEG/UTL,2OO2
Investigadordo SOCIUS- Centro de Investigação
em SociologiaEconómicae das
Organizações,
ISEG/UTL,
desde1991.
Professor
Visitantena BrownUniversity,EUA,2008-2009
e 2005-2006.
4. AntónioFirminoda Costa,antonio.costa@iscte.pt
- InstitutoUniversitário
Professor
Auxiliar,ISCTE
de Lisboa.
Director,Centrode Investigação
e Estudos
de Sociologia,
CIES/ISCTE,
2000-2005
5. PedroPortugal,pportusal@bportusal.pt
Investigador
Sénior,Bancode Portugal,
desde1996
Professor
Faculdade
Convidado,
de Economia,
Universidade
Novade Lisboa,
desde1999
Agregação
em Economia,
Faculdade
de Economia
da Universidade
do Porto,1999
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