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lntrodu~ao 

Neste artigo e feita uma explora<;ao dos factores que influenciam o~ de
sempenhos econ6micos em economias de desenvolvimento intermedio, 
tomando-se como referencia o caso concreto da economia portuguesa. 

0 artigo desdobra-se em duas partes. 0 ponto de partida da primeira 
parte e a constata<;ao de que as taxas de crescimento que se tern verificado 
na economia portuguesa (em particular na decada de 80) sao bastante 
modestas, tendo em considera<;ao quer as elevadas taxas de investimento que 
se tern registado no nosso pais quer a experiencia de outras economias de 
desenvolvimento intermedio. 

De seguida e feita uma analise de alguns aspectos da estrutura industrial, 
procurando-se detectar, atraves do contraste com a situa<;ao noutras economias 
mais desenvolvidas, os factores explicativos do fraco desempenho registado. 

A segunda parte concentra-se nos mecanismos conducentes a 
acumula<;ao tecnol6gica, partindo-se do pressuposto de que o dinamismo dessa 
acumula<;ao e os resultantes niveis de desenvolvimento tecnol6gico constituem 
factores cruciais na compreensao dos desempenhos econ6micos de urn dado 
pais. Por outras palavras, admite-se que uma rapida redu<;ao dos diferenciais 
(gap) de desenvolvimento econ6mico e tecnol6gico depende em grande medida 
das caracteristicas dos processes de aprendizagem tecnol6gica. 

Ora uma posi<;ao metodol6gica deste tipo leva a que seja feita uma analise 
do desenvolvimento tecnol6gico com indicadores diversos dos que tern sido 
utilizados na maior parte dos diagn6sticos sobre o potencial tecnol6gico na
cional. Se no caso das economias que se encontram sobre a fronteira 
tecnol6gica faz sentido a concentra<;ao em indicadores de I&DE (despesa, 
pessoal), numa economia ••seguidora .. e de fracas performances inovativas 

(*) Este trabalho foi realizado no ambito do projecto de investigaqao «Transformaqoes 
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Fundaqao Luso-Americana para o Desenvolvimento. 
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convidado do ISEG/UTL. 
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deve procurar-se outros indicadores complementares que caracterizam o pro
cesso de acumula~;tao tecnol6gica e a traject6ria prosseguida na aproximac;ao 
(catching-up) as economias mais desenvolvidas. 

A propria analise da despesa em I&DE concentra-se sobre o sector de 
execu~;tao das empresas, de forma a sublinhar a fraqueza das respectivas 
actividades tecnol6gicas e, simultaneamente, a equacionar o problema do 
desenvolvimento tecnol6gico na perspectiva do sistema produtivo. Tal pareceu
-nos necessaria dada a desarticula~;tao que no passado caracterizou as 
actividades dos restantes sectores de execugao relativamente as necessidades 
de desenvolvimento tecnol6gico do Pars. 

A par da despesa empresarial em I&DE consideram-se as despesas em 
outras actividades cientfficas e tecnicas (OAC&T), onde se inclui o controlo 
de qualidade. Tais despesas, do ponto de vista da difusao de informa~;tao e 
das estrategias de imita~;tao, assumem grande relevancia. Em consonancia com 
esta perspectiva, e feita uma analise dos contratos de transferencia de 
tecnologia, como via privilegiada de aquisi~;tao de conhecimento, sendo tambem 
dado algum relevo ao investimento directo estrangeiro (IDE), como difusor de 
conhecimentos, tecnicas e praticas inovadores a nrvel local. 

Por tim, antes da conclusao, e feita uma analise do perfil de habilita~;toes 
e de qualifica~;toes da popula~;tao activa, bern como uma analise do sistema 
educativo (nrveis de frequencia, analise das areas de forma~;tao), discutindo-se 
o respectivo ajustamento face as necessidades de desenvolvimento tecnol6gico. 

Na conclusao sao explorados os mecanismos de ligac;ao entre os diversos 
aspectos discutidos, com referencia ao modelo de analise subjacente ao con
junto do artigo, chamando-se a aten~;tao para as acc;Oes correctoras necessarias 
para tornar a aprendizagem tecnol6gica mais efectiva. 

I- Distancia econ6mica entre Portugal e as economias mais 
desenvolvidas 

1 - Diferenciais de produtividade 

0 indicador tradicionalmente empregue para aferir o distanciamento 
econ6mico entre diferentes parses e, como se sabe, o produto per capita. De acordo 
com esta medida, e possrvel constatar que o valor do produto per capita 
portugues em 1986 correspondia a cerca de urn quinto dodos parses de maior 
capita~;tao na Comunidade Europeia ( v. quadro 1). Sao, contudo, conhecidas 
as crrticas dirigidas a este tipo de medida, sendo normal recorrer-se a outros 
indicadores para quantificar as distancias econ6micas ou, em alternativa, in
troduzir-se correC~;f6es atraves, por exemplo, das paridades de poder de compra. 

Urn outro indicador que pode transmitir de forma mais precisa a distancia 
econ6mica e a produtividade do trabalho na industria transformadora. Neste 
sector produtivo as transac~;toes realizam-se (pelo menos entre os parses da 
Comunidade Europeia) em mercados com urn razoavel grau de concor-
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rencialidade e nao sujeitos a regulamenta<;oes excessivamente distorsoras 
(como acontece nos mercados agricolas), nem a factores de protec<;ao natural 
associados a localiza<;ao (como acontece parcialmente com os servi<;os). 
0 valor da produ<;ao industrial corresponde, em boa medida, aquele que os 
mecanismos de concorrencia dos mercados internacionais consideram 
adequado atribuir aos bens produzidos. 

QUADRO 1 

Produtividade em Portugal e noutras economias europeias 

Dados para a industria transformadora, 1984 
(em 1 0' ECUs) PNB per capita 

Belgica ..................................................................... . 
Dinamarca ............................................................... . 
Republica Federal da Alemanha ............................. . 
Franc;a ..................................................................... . 

lrlanda ...................................................................... . 
ltalia ......................................................................... . 
Luxemburgo ............................................................. . 
Holanda ................................................................... . 

lnglaterra ................................................................. . 
Portugal ................................................................... . 

~~~~i~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Fontes: 

(VBP-IVA)/ 
emprego 

.. 
88,1 
83,4 
90,8 

101,6 
90,7 
96,8 

132,2 

72,2 
29,6 

VABcfi 
emprego 

2 

26,9 
28,8 
27 

27,3 
26,4 
33,1 
31,9 

24,7 

lnvestimento 
lfquido/ 

emprego 

3 

3,6 
3,2 
2,5 

3,7 
3,5 
4,1 
5,8 

2,8 
1,3 

em 1986 
(em d61ares 
americanos) 

4 

9 230 
12600 
12080 
10 720 

5070 
8550 
.. 

10020 

8870 
2 250 
4860 
3860 

Co lunas 1, 2 e 3 - EUROSTAT, Structure and Activity of Industry, Annual Inquiry- Main 
Results 1984 and 1985e EUROSTAT, Data by Size of Entreprises 1983. 

Coluna 4 - Relat6rio Anual do Banco Mundial. 

Considerando esta medida de distancia econ6mica, e possivel constatar 
que em 1984 (v. dados do quadro 1) o valor produzido por cada trabalhador 
da industria transformadora portuguesa correspondia a cerca de urn ter<;o do 
valor equivalente nas economias da Comunidade Europeia. De acordo com 
os modelos convencionais da teoria econ6mica, uma das principais causas 
explicativas dos diferenciais de produtividade encontra-se no grau de 
capitaliza<;ao de cada industria. Observando os dados do quadro 1, constata
-se que em 1984 o investimento por trabalhador em Portugal era de 
1300 ECUs, enquanto na generalidade dos paises da Comunidade esse 
investimento era proximo ou superior a 3000 ECUs (1). 

(1) As rela¢es causais sugeridas nesta analise devem ser consideradas com reserva. Nao 
s6 a produtividade de urn ano nao esta relacionada com o investimento realizado no mesmo 
periodo, como a relagao entre investimento e produtividade deve ser analisada em perlodos de 
tempo razoavelmente longos. 
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Contudo, o facto de os diferenciais de produtividade serem superiores aos 
diferenciais de investimento por trabalhador leva a que se pesquisem as causas 
explicativas do gap da produtividade noutros factores e num quadro de analise 
mais amplo. 

2 - Dina mica acumula~ao-crescimento 

No periodo de 1977-1987 as taxas de investimento variaram em Portugal 
entre 21,7% e 31,1 %, com urn valor medio proximo dos 27 %. No mesmo 
periodo o produto interno cresceu anualmente a uma taxa de 2,8% (quadro 
2). Desta analise de urn periodo relativamente Iongo, que nos permite ter uma 
ideia das tendencias de Iongo prazo independentemente das flutua<;oes 
conjunturais da oferta e da procura agregadas, retira-se uma primeira con
clusao: a taxa de investimento em Portugal tern tido um valor demasiadamente 
elevado face ao ritmo de crescimento da produr;ao. 

Poder-se-a argumentar que o final da decada de 70 e grande parte da 
decada de 80 corresponderam a uma sucessao de periodos de ajustamento 
e de implementa<;ao de politicas de stop-and-go na economia portuguesa, nao 
se tendo registado condigoes propicias para o crescimento. Apesar de este 
argumento ter a sua veracidade, ele nao encobre o facto essencial: nem 
mesmo taxas de investimento elevadas conseguiram proporcionar a economia 
portuguesa as condi<;oes necessarias para garantir urn crescimento estavel e 
a ritmo rapido. Mesmo as taxas de crescimento da produ<;ao interna do final 
da decada de 80 (nao registadas no quadro 2) devem ser consideradas mo
destas, tendo em consideragao as elevadas taxas de investimento e o born 
ambiente macroecon6mico que caracterizou o periodo. 

QUADR02 

Taxas de investimento e taxas de crescimento em Portugal entre 1977 e 1987 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

FBCF/PIBpm(percen-
tagem) ................... 26,5 27,9 26,9 28,9 30,7 31,1 29,5 23,9 21,7 22,3 25,2 

TMCA do PIB pm ...... 4,6 3,4 6,6 4,1 0,8 3 -0,3 -1,6 3,3 4,3 4,7 

Fonte: Relat6rios Anuais do Banco de Portugal. 

A mesma analise da rela<;ao entre as taxas de investimento e o 
crescimento do produto para a decada de 60 e para o inicio da decada de 70 
corrobora as conclusoes extraidas a partir do quadro 2, evidenciando que niveis 
bastante elevados de investimento em capital fisico nao proporcionaram taxas 
de crescimento tao elevadas como se poderia esperar. 

Algumas ecomomias que em meados da decada de 60 apresentavam 
valores muito inferiores em termos de capitagao do produto, como e o caso 
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da Coreia do Sui ou do Brasil (que nessa epoca registavam capitac;oes 
inferiores a metade do nivel portugues), anularam o distanciamento em cerca 
de 20 anos, com niveis de produto per capita em meados da decada de 80 
pr6ximos ou superiores aos de Portugal (v. quadro 3). A analise da evoluc;ao 
do investimento nessas economias revela urn esforc;o substancial (par
ticularmente no caso coreano), mas s6 por si nao explica que o crescimento 
do produto tenha sido muito superior ao verificado em Portugal. 

QUADR03 

lnvestimento e crescimento em algumas economies 

Portugal ............................................... .. 
Brasil ................................................... .. 
Coreia do Sui ....................................... .. 
Grecia ................................................... . 
Espanha ............................................... . 
lrlanda ................................................. .. 
ltalia ...................................................... . 
Republica Federal da Alemanha .......... . 
Japii.o ................................................... .. 
Estados Unidos da America ................ .. 

lnvestimento bruto/PIB 
(em percentagem) 

1965 1985 

25 
25 
15 
26 
25 
24 
20 
28 
32 
20 

21 
16 
30 
21 
19 
22 
19 
20 
28 
19 

Fonte: Relat6rios Anuais do Banco Mundial. 

Crescimento do PIB 

1965-1980 1980-1985 

5,3 0,9 
9 1,3 
9,5 7,9 
5,8 1 
4,8 1,6 
4,7 1,5 
3,8 0,8 
3,4 1,3 
6,3 3,8 
2,9 2,5 

PIB per capita 
(em d61ares 
amerlcanos) 

1985 

1 970 
1 640 
2150 
3550 
4 290 
4850 
6 520 

10940 
11 300 
16690 

Por conseguinte, outros factores devem ser considerados para explicar 
evoluc;oes tao diferenciadas em termos de desempenhos econ6micos. Vai 
assim, nos pontos seguintes, dar-se atenc;ao a urn conjunto de aspectos 
estruturais da economia portuguesa que se admite terem grande influencia nos 
resultados obtidos e na incapacidade · demonstrada de reduzir substancialmente 
o gap face a outras economias mais desenvolvidas. Em primeiro Iugar vai 
comparar-se a estrutura produtiva e empresarial da industria transformadora 
(produc;ao por sectores, dimen~ao das empresas) com a de outras economias 
europeias. De seguida, vai considerar-se o esforc;o tecnol6gico que se tern 
registado em Portugal, em particular no sector privado e na industria, tomando 
como referencia os valores de outras economias mais desenvolvidas. Por fim, 
dar-se-a atenc;ao ao problema da educac;ao e das qualificac;oes disponfveis 
em Portugal, considerando tambem dados equivalentes noutras economias 
europeias. 

3 -Industria transformadora: estrutura sectorial da produ-rao em Portugal e na Comunidade 
Europeia 

Em 1984 o valor da produc;ao industrial portuguesa correspondente era 
de pouco menos de 1 % do valor agregado para o conjunto das 12 economias 
que integram actualmente a Comunidade Europeia. No entanto, mais 
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significative: que esta disparidade em termos de escala e a divergencia entre 
as estruturas produtivas das industrias transformadoras nas economias 
dominantes da CEE e a estrutura existente em Portugal. 

0 maior contraste diz respeito a importfmcia relativa da fileira agro-qufmica 
e da fileira metalica (v. quadro 4). Enquanto em Portugal as industrias da fileira 
agro-qufmica geram cerca de 4/5 do valor bruto da produgao industrial (79,3% 
em 1984), na Comunidade esse valor corresponde a pouco mais de metade 
da produgao industrial (54,6% em 1984). Sem excepgao, o peso relativo de 
cada uma das industrias agro-qufmicas (c6digos NACE iniciados por quatro e 
ainda c6digos 24, 25 e 26) e sempre superior em Portugal do que nas eco-

QUADR04 

Estrutura da produ~ao bruta (VBP) nas lndustrias transformadoras 
da Comunidade Europeia (Europa dos Doze) e em Portugal em 1984 

C6digo 
NACE 

Europa 
dos Doze Portugal 

22 Produ~ao e primeira transforma~o dos metais ........................... . 7 3,3 
24 Industria dos produtos minerais nao metalicos ........................... .. 3,9 6 
25 Industria qui mica .......................................................................... . 12,8 14,5 
26 Produ~ao de Iibras artificiais e sinteticas .................................... .. (NO) 0,9 

31 Fundi~ao de obras em metal (excluindo maquinas e material de 
transporte) ................................................................................. . 6,5 4,2 

32 Constru~o de. m~quinas e d: ':"aterial mecanico ....................... . 
34 Constru~o electnca e electromca .............................................. .. 

8,3 2 
9,3 5,8 

35 Fabrica~ao de veiculos autom6veis e suas pe~as ....................... . 9,7 3,1 
36 Fabrica~ao de outre material de trans porte ................................. .. 2,9 1,4 
37 Fabrica~ao de instrumentos de precisao, de 6ptica e similares .. .. 0,8 0,2 

41/42 lndustrias alimentares, das bebidas e do tabaco ........................ .. 18,6 22,4 
43 Industria textil .............................................................................. .. 4,1 14,2 
44 Industria do couro ......................................................................... . 0.5 1' 1 
45 lndustrias do vestuario e do cal~ado ........................................... .. 2,8 5,3 
46 Industria da madeira e do mobiliario em madeira ........................ . 2,6 4,2 
47 Industria do papel e fabrica~ao de artigos em papel; impressao e 

edi~ao ....................................................................................... . 5,8 7,8 
48 Industria da borracha; fabrica~o de artigos de plastico ............. .. 3,5 2,9 
49 Outras industrias transformadoras ............................................... . 0,7 0,2 

Total da industria transformadora (em 

percentagem) ................................... f-__;_;;,;;_-+-....;,.;,..:;.___ 100 100 

Total (em 109 ECUs) .................................................................... .. 1719,46 16,79 

Fontes: 

Statistical Office of the European Community (1988), Structure and Activity of Industry, 
Annual Inquiry, Main Results 1984-1985. 

Statistical Office of the European Community (1988), Structure and Activity of Industry, 
Data on Size of Enterprises 1983. 

Nota.- Para alem de nao existirem valores disponiveis para a CEE quanta a uProdu~ao 
de Iibras artificiais e sinteticas., (NACE 26) diferenciados relativamente as restantes industrias, 
tambem nao existem valores desagregados, tanto para a CEE como para Portugal, relatives a 
«Constru~o de maquinas de escrit6rio e de maquinas e instala~o para tratamento de informa~ao» 
(NACE 33). 
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nomias comunitarias. Relativamente as industrias da fileira metalica, a situaQa.o 
inverte-se, com quase metade do valor bruto da produc,ta.o comunitaria af 
concentrado (44,5% em 1984) e apenas cerca de urn quinto em Portugal (20% 
nesse ano). Em cada uma destas industrias (c6digos NACE iniciados por tres 
e ainda c6digo 22) o valor percentual da produc,tao comunitaria e sempre su
perior ao portugues. 

Destas comparacoes (onde nem sequer se entrou em considerac,tao com 
casos particulares, como o caso da industria da Republica Federal da 
Alemanha, onde o peso da fileira metalica e ainda mais forte) deduz-se a 
existencia de situacoes estruturais muito distintas, com urn peso dominante 
das industrias tradicionais no caso portugues. A estrutura produtiva da industria 
transformadora portuguesa revela particular debilidade nao s6 nos sectores que 
constitufram a base de dinamizacao das economias europeias no p6s-guerra 
(vefculos de transporte, construcao de maquinas e material mecanico), mas 
tambem em sectores de maior intensidade em termos de conhecimentos 
tecnol6gicos e que apresentam maiores potencialidades para o futuro (industrias 
electrica e electr6nica, fabricacao de instrumentos de precisao, de 6ptica e 
similares). Mesmo a este nfvel de desagregacao, considerando o peso relativo 
de 18 sectores industriais, e ja possfvel compreender que a estrutura produtiva 
portuguesa nao parece adaptada a responder no futuro, melhor do que no 
passado, aos desafios que se colocam em termos de reducao dos diferenciais 
de produtividade. 

4 -Industria transformadora: estrutura empresarial e concentrac;iio em Portugal e nas 
economias da Comunidade Europela 

Uma ideia geralmente aceite sobre a estrutura industrial portuguesa diz 
respeito a pulverizacao das unidades industriais, onde se admite uma 
predominancia das pequenas unidades, em geral de uma dimensao bastante 
inferior as das suas congeneres europeias. A pequena dimensao media cons
tituiria urn entrave a exploracao das economias de escala, ao desenvolvimento 
de capacidades inovadoras e a difusao de tecnicas de ccgestao moderna». 
0 predomfnio das pequenas unidades e a dimensao media reduzida consti
tuiriam assim, nesta acepc;ao, urn serio impedimento ao crescimento da 
produtividade industrial. 

Os dados que a seguir se apresentam foram organizados de forma a 
apreciar a correcc;ao (ou incorreccao) de tal ideia. A informacao recolhida pro
vern de tres fontes distintas: Structure and Activity of Industry, publicacao do 
EUROSTAT; Estatfsticas lndustriais do INE e Quadros do Pessoal do Ministerio 
do Emprego. 0 recurso a diferentes fontes deve-se ao facto de haver diver
gencias sobre dados estatfsticos que em princfpio deveriam ser identicos. 
Enquanto as duas primeiras fontes concordam quanto ao numero de estabe
lecimentos e quanto ao emprego absorvido pela industria transformadora por
tuguesa em 1989 (cerca de 13 900 estabelecimentos com urn emprego de 
pouco mais de 653 000 trabalhadores), os Quadros de Pessoal do Ministerio 
do Emprego registavam valores bastante superiores em Mar<;o de 1988 (cerca 
de 31 000 estabelecimentos empregando urn pouco mais de 887 000 
trabalhadores). As diferencas sao pois significativas, nao podendo apenas ser 
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atribuidas, como parece 6bvio, a uma diferen<;a temporal de quatro anos. Face 
a inexistencia de dados actualizados de urn recenseamento industrial, entendeu
se conveniente considerar as diferentes fontes, se bern que na analise que 
adiante e feita se privilegie, quanto a Portugal, os dados dos Ouadros de 
Pessoa/, por se admitir cobrirem uma maior parcela do universo em referencia 
e por permitirem uma compara<;ao directa com a unidade estatistica consi
derada para as restantes economias europeias nas publica<;Oes do EUROSTAT 
(a empresa e nao estabelecimento industrial (2). 

A observa<;ao da informa<;ao disponfvel sobre a distribui<;ao das empresas 
industriais de acordo com os escaloes de pessoal empregue (quadros 5 e 
5-A) permite constatar o seguinte: em primeiro Iugar, a propor<;ao das empresas 

QUADRO 5 

Empresas/estabelecimentos por escaloes de pessoal na industria transformadora 
de alguns paises da Comunidade Europeia, 1983-1984 (dados EUROSTAT) 

Em percentagem Valores absolutos 

<20 >20 Total 20-99 100-499 >500 >100 >500 Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Alemanha ................ 85,4 14,6 - - - - 9 777 - -
Belgica ..................... - - - - - - 1 228 340 -
Dinamarca ............... 74,3 25,7 100 19,6 5,1 1 621 100 10 198 
Espanha .................. 89,2 10,8 100 8,7 1,8 0,3 3 143 404 152 158 
Franya ..................... 88 12 100 9,1 2,4 0,5 6 360 1 179 218 993 
Holanda ................... - - - - - - 1 185 178 -
lnglaterra ................. 74,6 25,5 - 17,2 5,8 1,5 7 496 1 555 101 883 
lrlanda ...................... 65 35 100 - - - - - -
ltalia ......................... - - - - - - 5 385 745 -
Portugal ................... 62,1 37,9 100 27,6 8,9 1,3 1 499 188 13903 

OUADRO 5-A 

Dados para Portugal, 1988 (fontes nacionals) 

Em percentagem Valores absolutos 

<20 >20 Total 2Q-99 100-499 >500 >100 >500 Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Empresas ................ 72,4 27,6 100 22 4,9 0,7 1 615 206 28723 
Estabelecimentos .... 73 27 100 21,7 4,7 0,6 1 644 187 31034 

Nota.- V. fontes/notas junto aos quadros 7 e 7-A. 

( 2) Em Margo de 1988 os Quadros de Pessoa/ registavam a existencia de 117 474 empresas 
no continente, absorvendo urn emprego de 1 939 391 pessoas em todas as actividades produtivas. 
Mesmo considerando a exclusao dos funcionarios publicos, esse valor do emprego _subestimara 
significativamente a popula11ao activa empregue no sector empresarial (no mesmo ano, o lnquerito 
Permanente ao Emprego do INE apontava para uma popula'<iio activa empregue no continente 
de cerca de 4,3 milhoes de individuos). De acordo com os Quadros de Pessoa/, o emprego 
industrial seria de 891 644 individuos (46% do total), distribuidos por 28 723 empresas (24,5% 
do total). 
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de muito pequena dimensao (menos de 20 trabalhadores ao servic;o) nao e 
superior em Portugal do que nas restantes economias europeias consideradas 
(valores de 72,4 %, 85,4 %, 89,2 %, 88% e 74,5% para, respectivamente, 
Portugal, Republica Federal da Alemanha, Espanha, Franc;a e lnglaterra); em 
segundo Iugar, nota-se que a distribuic;ao relativa das empresas pelos escaloes 
superiores (mais de 20 trabalhadores ao servic;o) tambem nao sera muito 
distinta a de outras economias europeias (note-se, por exemplo, a semelhanca 
com a Dinamarca, pars de pequena dimensao, como Portugal, mas bastante 
mais desenvolvido). 

Relativamente a analise da concentrac;ao do emprego industrial pelas 
empresas nos diferentes escaloes de pessoal (quadros 6 e 6-A) nota-se 
tambem nao existirem novamente divergencias significativas entre os valores 
portugueses e os de outras economias europeias quanto as empresas com 
menos de 20 trabalhadores (que concentrariam cerca de 15% do emprego 
industrial). No entanto, observando os escaloes superiores, notam-se ja algumas 
diferenc;as substanciais face a parses como a lnglaterra e a Franca, onde cerca 
de 45 % do emprego industrial esta concentrado em empresas com mais de 
500 trabalhadores, face a urn valor correspondente de apenas 24,2 % para 
Portugal. 

QUADRO 6 

Concentragiio do emprego por escaloes de pessoal das empresas/estabelecimentos na 
industria tansformadora de alguns paises da Comunidade Europeia, 1983·1984 (dados 
EUROSTAT). 

(Em percentagem) 

<20 >20 Total 20·99 100-499 >500 

2 3 4 5 6 

Alemanha ...... ................... .... ....... .... .... ....... .... .... ... .... .... .... 12,2 87,8 
Dinamarca ........................................................................ 13 87 
Espanha .. .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ........ ... .... ....... ........ .. 24,8 75,2 100 24,9 26 24,3 
Franga ............................................................................... 15,2 84,9 100 17,2 21,8 45,9 
lnglaterra ........................................................................... 10,8 83,4 
lrlanda ........................................................... ........... ......... 12,6 87,3 
Portugal ........................................ .................................... 9,2 90,8 

QUADRO 6-A 

Dados para Portugal, 1988 (fontes nacionais) 
(Em percentagem) 

<20 >20 Total 20·99 100-499 >500 

2 3 4 5 6 

Empresas .. .... .... .... ... .. .. .. . . .. . . ... .... .. .. . .. . ... ..... .. . .. .. ... .... .... ... . 15,5 84,5 100 29,4 30,9 24,2 
Estabelecimentos ............................................................. 16,9 83,1 100 31,4 32,5 19,2 

Nota.- V. fontes/notas junto aos quadros 7 e 7-A. 
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Por tim, considerando a dimensao media das unidades industriais (qua
dros 7 e 7-A), os valores portugueses nao se salientam negativamente, em 
terrnos globais, quando comparados com os de outros paises comunitarios. 
Onde o contraste e significativo, como seria de esperar, e na dimensao media 
das empresas que se situam no escalao de empresas com mais de 500 
pessoas ao servic;o, com uma media no caso portugues de pouco mais de 
1 000 trabalhadores face a valores a tenderem para os 2000 noutras economias 
europeias de maior dimensao (caso, por exemplo, da Franca e de Jtalia). 

QUADRO 7 

Dimensao media por escaloes de pessoal das empresas/estabeleclmentos na Industria 
transformadora de alguns paises da Comunidade Europeia, 1983-1984 (dados EUROSTAT) 

<20 >20 Media 20-99 100-499 >500 global 

2 3 4 5 6 

Alemanha .................................................. 6,2 205,7 34,2 44,9 (5n) 
Belgica ...................................................... 154,3 42,8 210,7 1 047,9 
Dinamarca ................................................. 6,2 120,2 35,5 
Espanha .................................................... 3,9 98,6 14,1 40,4 204,3 1 294,4 
Fran<;a ....................................................... 3,9 198,7 22,5 42,3 206,7 1 917,9 
Holanda ..................................................... 109,5 39,8 186,9 1 273,3 
lnglaterra ................................................... 7,3 1n 50,1 43,7 215,3 1 420,9 
lrlanda ....................................................... 8,2 105,6 42,3 
ltalia .......................................................... 99,8 36,9 193,3 1 861,8 
Portugal ..................................................... 7 112,7 47 

OUADRO 7-A 

Dados para Portugal, 1988 (fontes nacionais) 

<20 >20 Media 20-99 100-499 >500 global 

1 2 3 4 5 6 

Empresas .................................................. 6,6 95,3 31 41,6 195,8 1 049 
Estabelecimentos ...................................... 6,6 88,1 28,6 41,4 198,1 910,5 

Notas dos quadros 5, 6 e 7: 

Os valores referentes a Portugal dizem respeito a unidade «estabelecimento .. , enquanto 
para OS restantes paises a unidade de referencia e a uempresan; 
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Os valores disponiveis para a lnglaterra nao totalizam 100% por clefeito da fonte 
empregue. 

Fontes dos quadros 5, 6 e 7: 

Statistical Office of the European Comunity (1988), Structure and Activity of Industry, 
Data by Size of Enterprises 1983; 

No quadro 5, a informaqao respeitante a Portugal provem do INE, Estatisticas 
lndustriais, 1983-84-85, vol. 11, lndustrias Transformadoras. 

Fontes dos quadros 5-A, 6-A e 7-A: 

Ministerio do Emprego e da Seguranqa Social (1989), Quadros do Pessoat, referentes 
a Marqo de 1988. 



Pode assim concluir-se, com base nos dados acabados de analisar sobre 
a distribuic;ao das empresas, do emprego e da dimensao media por escaiOes 
de pessoal empregue, que a ideia da predominancia da empresa de muito 
pequena dimensao no caso portugues e incorrecta. A principal divergencia face 
a algumas economias europeias situa-se na ausencia de empresas de muito 
grande dimensao na industria transformadora portuguesa, o que se podera 
parcialmente dever a estrutura produtiva do Pafs, onde predominam as 
industrias da fileira agro-qufmica. 

E possfvel admitir-se que, no passado, urn maior numero de empresas 
de grande dimensao poderia ter contribufdo para uma maior dinamizac;ao do 
sistema industrial portugues. De qualquer modo, e face ao futuro, resta saber 
se o argumento da dimensao mantem o seu valor relativamente as industrias 
que se mostram mais promissoras para a decada de 90 e para o inicio do 
proximo seculo. Mas esse e outro problema a que se voltara adiante. 

5 - Causas do fraco desempenho: balanc;o parcial 

0 ponto de partida desta digressao atraves de diversos indicadores 
respeitantes a economia portuguesa e a outras economias com nfveis de 
desenvolvimento superiores foi a constatac;ao de existencia de urn diferencial 
de produtividade que nao estaria a ser anulado tao depressa como seria de 
desejar. 0 primeiro passo para determinar as razOes da incapacidade de anular 
o gap da produtividade foi a analise da relac;ao entre crescimento e 
acumulac;ao. Ao Iongo das ultimas decadas registou-se em Portugal uma 
acumulac;ao substancial em termos de capital ffsico, com taxas de investimento 
anuais a aproximarem-se dos 30 %. Apesar da magnitude e do ritmo da 
acumulac;ao, concluiu-se que o esforc;o realizado nao teve uma eficacia relativa 
identica ao dos investimentos efectuados noutras economias com nfveis de 
desenvolvimento mais ou menos semelhantes. 

Nao residindo a incapacidade para anular os diferenciais de produtividade 
nos nfveis de investimento bruto, procurou-se na estrutura do sistema industrial 
outros aspectos que justificassem os desempenhos conseguidos. Como se 
sabe, os aumentos constantes da produtividade media do trabalho ao Iongo 
das ultimas decadas tern derivado em grande parte do papel dinamizador do 
sector industrial, em particular nos efeitos motrizes induzidos a partir das 
industrias ligadas as transformac;Oes dos metais. 

Ora, como se viu atraves da analise precedente, estas industrias encon
tram-se relativamente atrofiadas no caso portugues. Tal dever-se-a, funda
mentalmente, as polfticas industriais seguidas, a dimensao e natureza das 
procuras internas e ao aprofund2rnento de urn perfil de especializac;ao deter
minado em exclusivo por vantagens comparativas estaticas. 

Outro aspecto sobre o qual e habitual as analises do sistema industrial 
debruc;arem-se, quando se procuram determinar rela¢es de causa-efeito entre 
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performances e aspectos estruturais, e a dimensao das unidades produtivas 
existentes. A analise feita a este respeito contraria a ideia de que no caso 
portugues a estrutura produtiva seja dominada pela empresa de muito pequena 
dimensao. No entanto, detectou-se a ausencia relativa de empresas de grande 
dimensao, com apenas cerca de um quarto do emprego industrial concentrado 
em em-presas com mais de 500 trabalhadores, face a valores correspondentes 
da ordem dos 40 %-45 % em algumas economias europeias. A ausencia de 
nfveis de concentrac;ao superiores na industria portuguesa podera ter impedido 
a organizac;ao do sistema industrial de acordo com os padroes e normas im
pastos por empresas de grande dimensao, com capacidade financeira, tecno-
16gica e estrategica para actuarem em espac;os mais amplos, competindo com 
as empresas (e grupos empresariais) que dinamizaram as economias 
desenvolvidas ao Iongo das ultimas decadas. 

A inexistencia de empresas de muito grande dimensao podera mesmo 
ser uma das principais causas da debilidade tecnol6gica do sector empresarial 
portugues. Na Holanda, por exemplo, apenas quatro empresas (Philips, Shell, 
Unilever, Akzo) realizam 78% da despesa em I&DE, enquanto na Sufc;a 
tambem apenas quatro empresas (Ciba-Geigy, BBC, La Roche, Sandoz) 
realizam 69% da DI&DE total (OCDE, 1984). Nos EUA, cerca de 80% de 
DI&DE empresarial e executada pelas 600 maiores empresas, sendo o rema
nescente executado pelo restante universo empresarial, onde sobressaem cerca 
de 60 000 empresas com volumes de vendas anuais superiores a 1 milhao 
de dolares (Bernom e Bodelle, 1987). 

Nos pontos seguintes vao abordar-se outros aspectos de caracter 
qualitative, continuando a procurar-se avaliar o papel relative das diferentes 
variaveis na fraqueza dos resultados ja detectados. 

II- Desenvolvimento tecnol6gico: esfor~o actual e perspectivas futuras 

1 - Acumulac;io tecnol6gica e aprendizagem 

E conhecida a inexistencia de medidas directas do nfvel de desenvol
vimento tecnol6gico de uma empresa, de um sector ou de uma economia no 
seu todo. E normal recorrer-se aos indicadores de despesa e de pessoal afecto 
a actividades de I&DE e ao numero de patentes (em particular as registadas 
no mercado americana) para caracterizar o nfvel de desenvolvimento eco
n6mico. Esses indicadores sao, contudo, pouco relevantes em situac;oes onde 
o nfvel tecnol6gico nao e proximo das fronteiras do «estado-de-arte» mas onde, 
apesar de tudo, a competencia tecnol6gica existente pode ser relativamente 
significativa. 

Em todas as economias existe um determinado stock de conhecimentos 
tecnol6gicos, normalmente empregues nas actividades produtivas com o 
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objective de melhorar os nfveis de desempenho econ6mico. Se bem que seja 
correcto admitir que nas economias mais desenvolvidas as actividades 
inovativas tem um papel de primeiro plano no enriquecimento dos respectivos 
stocks de conhecimentos tecnol6gicos, no caso das economias com nfveis de 
desenvolvimento menos avanc;ado havera que considerar outros tipos de 
actividade que conduzem prioritariamente a acumulagao tecnol6gica e a difusao 
de novas tecnologias. 

De acordo com as descrigoes convencionais dos processes de desen
volvimento econ6mico, o ritmo de mudanc;a tecnol6gica de uma dada economia 
depende antes de tudo do volume e do ritmo do investimento em bens de 
capital incorporando novas gerac;oes de tecnologia mais avanc;ada. No entanto, 
a difusao do progresso tecnol6gico nao se realiza unicamente por via da 
acumulac;ao ffsica, pois nesse caso o emprestimo externo (face a inexistencia 
de poupanc;a interna) e a importac;ao de bens de capital seriam meios sufi
cientes para acelerar a mudanc;a tecnol6gica. A par da acumulac;ao ffsica e 
imprescindfvel uma acumulac;ao tecnol6gica, propiciadora dos conhecimentos 
tecnol6gicos necessaries para operar e reproduzir os bens de capital e os 
modos de organizac;ao disponfveis nas economias desenvolvidas. 

Sublinhada a componente imaterial do desenvolvimento tecnol6gico, tendo 
sido feita referencia a importancia da cumulatividade de conhecimentos 
tecnol6gicos, coloca-se a questao de saber quais as fontes desses conheci
mentos. Em primeiro Iugar esses conhecimentos adquirem-se atraves de pro
cesses de aprendizagem. · 

As empresas desenvolvem mecanismos de aprendizagem externa, por 
observac;ao dos concorrentes e por obtenc;ao da informac;ao livremente dispo
nfvel sobre avanc;os tecnol6gicos recentes (publicac;oes profissionais e tecnicas, 
visitas a feiras, participagao em conferencias ... ). Ha aqui um processo de 
procura e processamento sistematico de informac;ao de interesse para a 
empresa. 

Em segundo Iugar as empresas dispoem de mecanismos de aprendizagem 
interna. Para alem das actividades de I&DE, que procuram gerar, reproduzir 
ou melhorar processes e produtos, grande parte das actividades tecnol6gicas 
das empresas concentra-se nos departamentos de design e engineering (Katz, 
1985). Mesmo quando tais departamentos nao existem explicitamente, essas 
fungoes estao presentes nas empresas, permitindo o desenvolvimento de 
capacidades tecnol6gicas ao nfvel da produc;ao, do investimento e da inovac;ao 
(Westphae eta/., 1985). E neste ambitoque se inserem processes descritos 
como learning by doing ou learning by using. 

Em terceiro Iugar, deve considerar-se um terceiro nfvel de aprendizagem, 
situado ao nfvel da interface entre a empresa e os seus fornecedores (de bens 
de equipamento e de bens intermedios) e os seus clientes (quer estes repre
sentam procuras finais ou intermedias). Trata-se aqui de uma aprendizagem 
por contacto ou interacc;ao com fornecedores e utilizadores. Tais contactos, 
quando devidamente geridos, podem induzir a acumulac;ao tecnol6gica no 
interior da empresa. 
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0 conjunto destes niveis de aprendizagem contribui para a acumulac;ao 
tecnol6gica da empresa, se bern que existam outros mecanismos explicativos 
do stock de conhecimentos tecnol6gicos. 

Em geral, uma empresa que surja num ambiente tecnol6gico mais 
desenvolvido reune logo a partida urn patrim6nio de conhecimentos bastante 
razoavel, mesmo sem a existEmcia de quaisquer processes de aprendizagem 
previos. Tal deve-se a quantidade de conhecimentos de C&T que estao 
disseminados num determinado espac;o econ6mico e a disponibilidade de 
trabalhadores qualificados no mercado de trabalho. A mobilidade entre 
empresas e a chegada de novos individuos qualificados ao mercado de tra
balho, bern como a requalificac;ao dos que se encontram nas empresas, 
constitui fontes de difusao de conhecimentos tecnol6gicos. As variaveis espac;o 
(distancia/proximidade), mobilidade e facilidade de contactos (possibilitando a 
difusao por cccontagio epidemico,) assumem assim grande relevo na explicac;ao 
da aquisic;ao e acumulac;ao de competencia tecnol6gicas (Davelaar e Nijkamp, 
1986). 

Esta perspectiva do processo de desenvolvimento tecnol6gico, em que e 
dado grande destaque a cumulatividade dos conhecimentos tecnol6gicos e aos 
processes de aprendizagem subjacentes, permite que se considere urn conjunto 
mais amplo de variaveis do que aquelas a que as avaliac;Oes tecnol6gicas 
tradicionais se costumam confinar. Mesmo nao considerando dados relatives 
aos sistemas de circulac;ao, obtenc;ao e processamento da informa<;ao 
tecnol6gica, dada a sua imaterialidade e inexistencia de valores quantificados, 
e tambem nao entrando na analise da relac;ao entre mercados de trabalho 
ccperiferiCOS» e mercados de trabalho «CentraiS», e possivel seleccionar urn 
conjunto de indicadores que transmitam uma ideia razoavel sobre algumas das 
principais fontes de obtenc;ao de tecnologia numa economia com as 
caracteristicas da portuguesa. 

De seguida vao pois ser considerados indicadores de: 

- despesas em I&DE (com aplicac;ao em actividade de inovac;ao mas 
tambem na c6pia, adaptac;ao e desenvolvimento de tecnologia 
existente); 

'--- contratos de transferencia de tecnologia (licenciamentos e servi-
c;os); 

- investimento directo estrangeiro; 
- importac;oes de bens de capital; 
- sistema de formac;ao e qualificac;Oes da populac;ao activa. 

A considerac;ao desta ultima variavel e, de acordo com a perspectiva 
acima delineada, de grande importancia. Se a acumulac;ao tecnol6gica e feita 
por meio de processes de aprendizagem, e necessaria as empresas deterem 
instrumentos e competencias para tal acumulac;ao. Neste caso, o melhor 
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indicador representantivo desta variavel e sem duvida o numero de individuos 
com qualificac;oes, em particular ao nivel do ensino superior e nas areas da 
engenharia, das ciencias naturais e da economia e gestao. Numa perspectiva 
dinamica do desenvolvimento tecnol6gico os sistemas educativos e os perfis 
de qualificac;oes disponiveis tern indubitavelmente um papel estrategico. 

2- Esfor~ tecnologico nas empresas 

2.1 - Despesas em I&DE 

Todos os diagn6sticos que tern sido feitos ao sistema cientifico e 
tecnol6gico portugues (OCDE, 1986, Carac;a, 1983, e Gomes e Carac;a, 1988) 
concordam em dois aspectos: a proporc;ao da despesa em I&DE relativamente 
ao PIB e muito diminuta face aos padroes das economias mais desenvolvidas 
(valores inferiores a 0,5 % em Portugal, em contraste com valores entre 2,5 % 
e 3 % para as economias mais desenvolvidas na segunda metade da decada 
de 80); a proporc;ao das despesas em I&DE realizadas pelo sector privado 
em Portugal encontra-se a um nivel muito inferior ao das economias desen
volvidas (cerca de um terc;o em Portugal e cerca de dois terc;os nos paises 
desenvolvidos) (v. quadro 8). 

Para alem destes aspectos tern tambem sido detectado um desfasamento 
entre grande parte da I&DE que e executada nas organizac;oes nao 
empresariais (ensino superior, laborat6rios do Estado e instituic;oes privadas 
sem fins lucrativos) e as carencias de desenvolvimento tecnol6gico do sistema 
produtivo. Apesar de se crer que nos ultimos anos se esteja a verificar uma 
correcc;ao nesse desfasamento, nomeadamente em termos de um relacio
namento mais intenso entre o ensino superior e as empresas (Godinho, 1986) 
e mesmo entre os laborat6rios publicos e as empresas, e um facto que grande 
parte das prioridades da I&DE nas organizac;oes nao empresariais continuam 
a ser determinadas de acordo com criterios estranhos a natureza e problemas 
tecnol6gicos internos. 

Apesar da importancia deste problema, ele nao vai neste momento ser 
aprofundado. Trata-se de um problema sobre o qual se tern debruc;ado 
longamente os analistas do sistema cientifico e tecnol6gico portugues sem que, 
contudo, se tenham verificado mudanc;as substanciais no panorama existente. 
Alias, pode ser que o problema nao resida tanto no que existe (nao sera natural 
e desejavel que as universidades fixem boa parte das suas prioridades de 
acordo com os criterios da comunidade cientifica internacional?), mas mais no 
que nao existe, isto e, na fraqueza do esforc;o de I&DE por parte do proprio 
sector empresarial. E esta 6ptica de analise que vai aqui ser aprofundada, 
procurando-se caracterizar a natureza e a dimensao de esforc;o tecnol6gico 
das empresas portuguesas. 
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QUADRO 8 

lndlcadores de despesa em I&DE 

Despesas em Despesas In-
Despesas totais em Despesas em I& DE dustriais em 

I& DE I& DE das empresas I& DE 
(em milhOes de - - -

d61ares, paridades PIB Despesas to- Despesas em 
de poder de compra) (percentagem) tals em I&DE I&DE 

(percentagem) das empresas 

1 2 3 4 

Portugal (1984) ................................................ 202 0,40 29,6 67,3 
Portugal (1986) ................................................ 258 0,45 25,4 68,2 

lrlanda (1984) ·················································· 178 0,77 49,3 -
lrlanda (1986) .................................................. 226 0,92 53,6 -

Suecia (1983) ·················································· 2 303 2,46 67,5 91,9 
Suecia (1987) ·················································· 3405 2,93 73,3 -

Republica Federal da Alemanha (1983) ........ 16 625 2,51 71,4 91,3 
Republica Federal da Alemanha (1987) ........ 22040 2,71 73,2 -

Japao (1983) .................................................... 31 187 2,56 63,5 93,4 
Japao (1986) .................................................... 41 698 2,78 66,6 -

Estados Unidos da America (1985) ............... 100 095 2,78 71,2 -
Estados Unidos da America (1988) ............... 127 635 2,71 70 -

Fonte: OCDE (1989), Main Trends and Technology Indicators, 1982-1988. 

2.2 - Despesas empresariais em tecnologia 

De acordo com os dados mais recentes publicados pela JNICT, as 
empresas portuguesas teriam despendido em 1986 cerca de 5,2 milhoes de 
contos em I&DE. Contudo, considerando as despesas em ccoutras actividades 
cientfficas e tecnicas", num montante de 19,7 milhoes de contos (incluindo 
aqui 12,8 milhoes em cccontrolo de qualidade»), bern como as despesas em 
ccaquisigao de tecnologia ao estrangeiro", avaliados pela JNICT em 8,6 milh6es 
de centes, obtem-se urn montante total de 33,5 milhoes de contos (v. qua
dro 9). Este montante, quando comparado com o total de 19,6 milhoes de 
contos despendidos em I&DE a nfvel nacional, e substancialmente superior. 
Apesar de uma aditividade deste tipo nao ser linear, dada a natureza tao 
distinta de despesas em controlo de qualidade ou em licenciamento de 
tecnologia, tern de se considerar que numa perspectiva ampla das actividades 
tecnol6gicas e dos processes de aprendizagem a elas associados faz sentido 
considerar em conjunto diferentes aspectos do esforgo de desenvolvimento 
tecnol6gico. 
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A considerac;ao exclusiva da despesa em I&DE como indicador do esforc;o 
tecnol6gico das empresas portuguesas e bastante redutora. Em primeiro Iugar, 
ha uma primeira reserva que se prende com o facto de a propria despesa em 
I &DE poder estar consideravelmente subestimada, visto nunca ter sido realizado 
qualquer recenseamento sobre esta materia cobrindo a totalidade do universo 
empresarial. Os valores estimados sao obtidos pela autoridade estatfstica 
(a JNICT) atraves da contabilizac;ao dos valores transmitidos pelos executores 
tradicionais de actividade de C&T e pela detecc;ao pontual de outros executores 
anteriormente nao registados. 

Uma segunda reserva tern a ver com o facto de muitas empresas de 
pequena ou media dimensao terem actividades de I&DE nos seus 
departamentos de design (Pavitt, 1988), fazendo que a ausencia de laborat6rios 
autonomizados nao as habilite ao estatuto de executores de I&DE. 
A inexistencia de empresas de grande dimensao podera assim tambem 
contribuir para uma subestimac;ao relativa da I&DE empresarial em Portugal. 

Em terceiro Iugar, a perspectiva adoptada sobre as actividades condu
centes a acumulac;ao tecnol6gica, em particular quanto aos diferentes 
mecanismos de aprendizagem, leva a favorecer medidas mais amplas de 
esforc;o tecnol6gico. Aspectos como a transferencia de tecnologia, assunto que 
sera abordado seguidamente, assumem grande importancia no esforc;o de 
aproximac;ao numa economia com caracteristicas <•seguidoras, em termos 
tecnol6gicos. 

QUADRO 9 

Despesas empresariais em C&T e em controlo de qualidade em Portugal em 1986 

Despesas 
em 

I& DE 

Des pes as 
em OAC& T Despesas Despesas em 
(excluindo em aquis~ao 
controlo controlo de tecnologia 

de qualidade) de qualidade ao estrangeiro 

2 3 4 

Agricultura ................................................................ 10,6 0,2 13,4 
lndustrias extractivas ................................................ 132,2 7,5 
Indus trias transformadoras .......... ....... ...................... 3 555,8 3 794,1 5 113,1 6 859, 1 
Servic;:os .................................................................... f--!1~5:..:.1.::.~0•-=-1-+.....:9:....:0::.:::3:.:..7L.:,4-1-_1:...7:...:1=8-'-=,6-I--'1:....;7~0"""'"4,=8-

Tota/ ...................................... 5 215,7 12 839,2 6 846,1 8 563,9 

Fonte: JNICT (1989), Estatfsticas Oficiais para 1986. 

2.3 - Despesas em transferencia de tecnologia 

Em consonancia com a perspectiva que for adoptada, o comercio em 
tecnologia pode assumir diferentes modos transaccionais. E vulgar conside
rarem-se as seguintes formas: licenciamentos; subcontratac;ao; acordos tecnicos; 
contratos de gestao; servic;os de marketing; aquisic;ao de fabricas «chave-na-
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-mao»; investimento directo estrangeiro (IDE); aquisic;ao de bens de capital 
(Westhpal, 1985). A grande maioria das abordagens, contudo, restringe as 
transferencias de tecnologia aos contratos elaborados explicitamente para tal 
tim, excluindo assim a transferencia de conhecimentos associada a importac;ao 
de maquinas e equipamentos ou ao IDE. E esta a visao reflectida nas esta
tisticas de transferencia de tecnologia em Portugal, onde se consideram como 
objectos do comercio de tecnologia a transferencia de conhecimentos, os 
contratos tecnicos de apoio a construc;ao, operac;ao e manutenc;ao de infra
-estruturas produtivas ou os servic;os para formac;ao de pessoal tecnico. 

Em 1984 e 1986 teriam sido despendidos em Portugal, de acordo com 
as estatisticas da JNICT, respectivamente cerca de 5,2 e 8,6 milhOes de cantos 
em aquisic;oes de tecnologia ao estrangeiro. Como se pode ver pelo quadro 
10, qualquer desses valores e substancialmente superior aos 3,3 e 5,2 milhoes 
de cantos despendidos nesses dois anos em I&DE empresarial. No entanto, e 
pelo menos em 1984, os 5,2 milhoes de cantos resultantes do pagamento de 
contratos de transferencia de tecnologia deverao corresponder apenas as 
empresas que comunicaram a JNICT as suas despesas em I&DE. Assim se 
explica ser esse valor bastante inferior aos 14,6 milhoes de cantos (coluna 6 
do quadro 1 0) apresentados pelo lnstituto de lnvestimento Estrangeiro, com 
base em estimativas obtidas a partir dos mapas mensais elaborados no Banco 
de Portugal relativos as autorizac;oes de pagamentos ao exterior. Estas esti
mativas deixaram de se efectuar para os anos a seguir a 1985. E provavel 
que, no caso de a relac;ao entre os valores da JNICT e do liE ter permanecido 
estavel em 1986, os pagamentos resultantes dos contratos de transferencia 
de tecnologia tenham atingido nesse ano mais de 25 milhoes de cantos. 

Urn aspecto bastante interessante nas importac;oes de tecnologia e a 
titularidade do capital (nacional-estrangeiro) e as ligac;oes (por participac;ao 
directa no capital ou por outra via) entre as empresas contratantes. 
Relativamente ao primeiro destes dois aspectos detectou-se que apenas 37,1 % 
das aquisic;oes de tecnologia ao exterior em 1984 foram realizadas por 
empresas de capitais totalmente portugueses, enquanto 47,4% das aquisic;oes 
foram feitas por empresas cujo capital social pertence em 50% ou mais a 
nao nacionais. A existencia de capitais estrangeiros parece assim funcionar 
como uma variavel associada as aquisic;oes de tecnologia ao exterior. 

A mesma analise feita na 6ptica das ligac;oes directas entre as partes 
contratantes (participac;ao no capital, integrac;ao do mesmo grupo, outras 
ligac;oes) permitiu constatar que 50,8% das transferencias efectuadas em 1984 
foram entre empresas com algum tipo de ligac;ao. Este valor e de grande 
importancia, pois sabe-se ser relativamente vulgar as empresas multinacionais 
recorrerem a contratos de licenciamento de tecnologia, quer quando investem 
isoladas ou em joint-ventures, para transferir rendimentos nao tributados para 
o exterior. No caso portugues e diffcil trac;ar uma linha de separac;ao precisa 
entre os pagamentos resultantes de transferencia de tecnologia efectiva e os 
pagamentos que se destinam a subestimar os Iueras tributaveis. 
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De qualquer modo, sabe-se que 45,5% dos pagamentos efectuados di
zem respeito a licenciamentos de tecnologia e os restantes 54,5 % a servi~os 
de assistencia tecnica de rotina e outros servic;os. Relativamente a primeira 
dessas rubricas, o peso dos contratos entre empresas ligadas e de 76,7 % 
enquanto para a segunda rubrica, a mesma propor~ao e de 29,2 %. Assim, o 
pagamento de royalties assume uma importancia muito significativa entre 
empresas ligadas, obtendo as empresas mae uma renda fixa atraves dos 
licenciamentos de tecnologia efectuados. 

Sera, pois, de admitir, face ao quadro descrito, que o valor dos paga
mentos de contratos de transferencia de tecnologia estabelecidos sem moti
va~oes fiscais sera provavelmente inferior aos valores estimados pelo liE. De 
qualquer modo, o valor real nunca sera inferior a 1 0 milhoes de contos em 
1984, o que mesmo assim e bastante superior aos 3,3 milhOes de contos de 
I&DE empresarial estimados pela JNICT para o mesmo ano. 

QUADRO 10 

Despesas empresariais em C& T 
(Unidade: 10° escudos) 

Transferllncia de tecnologia 

I& DE 

1984 .......................................................... 3,3 
1986.......................................................... 5,2 

Fontes: 

OAC&T 

2 

13,1 
19,7 

n 

3 

5,2 
8,6 

Licencia· 
mantas 

4 

6,6 

Colunas 1, 2 e 3- JNICT, Estatisticas Oficiais para 1984 e 1986. 
Colunas 4, 5 e 6 - Ins titulo de lnvestimento Estrangeiro. 

2.4 - lnvestimento estrangeiro 

Servi!fOS Total 

5 6 

7,9 14,6 

Ao investimento directo estrangeiro (IDE) e habitual apontar-se urn 
conjunto diversificado de beneflcios e de eventuais desvantagens. Do ponto 
de vista macroecon6mico, e numa 6ptica de curto prazo, o IDE pode contribuir 
para colmatar as necessidades internas de financiamento e atenuar uma 
eventual escassez de meios de pagamento externos, vulgares em economias 
em crescimento rapido. 0 IDE contribui tambem para a cria~ao de emprego e 
eventualmente, a prazo, pode aumentar as exporta~oes liquidas. Para alem 
destas vantagens mais palpaveis, e habitual tambem admitir-se contributos em 
termos de difusao de tecnicas de gestao e de marketing e em termos de di
fusao de conhecimentos tecnol6gicos. 

A materializa~ao destas vantagens depende, em parte, de os objectivos 
presentes no IDE serem o aproveitamento de urn mercado amplo em expansao 
ou o aproveitamento de recursos abundantes. Por outro lado, e do ponto de 
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vista dos beneffcios tecnol6gicos, ha a considerar o tipo de tecnologia que os 
investidores decidem empregar e, fundamentalmente, as capacidades de 
absorgao de economia receptora. 

Normalmente, as decisoes de deslocalizagao que presidem a urn investi
mento num pais de menor grau de desenvolvimento devem-se a uma evolugao 
menos favoravel dos pregos relativos nos parses de origem. A tecnologia 
empregue neste tipo de investimento apresenta assim urn grau de maturagao 
ja significativa, sendo adequado a oferta de qualificagoes existentes na regiao 
destinataria do investimento. Neste tipo de situagoes, e do ponto de vista da 
transferencia de conhecimentos, os principais beneffcios do IDE parecem estar 
relacionados com a difusao de tecnicas de organizagao e de marketing, 
passando as empresas de capital estrangeiro a constituir nesses campos urn 
padrao de referencia. 

A transferencia de tecnologia avangada para economias menos 
desenvolvidas s6 se verifica em situagoes muito particulares. A eventual 
disponibilidade de recursos humanos bastante qualificados, a par de niveis 
salariais atractivos, pode actuar como indutor de IDE tecnologicamente 
avangado. Nesses casos e de esperar urn conjunto de sinergias beneficas para 
a economia receptora. 

No caso portugues nao existe ate ao momento qualquer estudo aprofun
dado sobre os beneffcios tecnol6gicos do IDE. Tanto quanto se sabe, o IDE 
em Portugal tern privilegiado fundamentalmente o aproveitamento de recursos 
abundantes (mao-de-obra, floresta, sol) e, mesmo no caso de investimentos 
em sectores como a electr6nica, o criterio tern sido o aproveitamento de mao
-de-obra para operagoes de montagem e de precisao pouco intensivas em 
trabalho bastante qualificado. Por outro lado, o IDE para aproveitamento 
qualificado interno tambem se tern registado, levando nesses casos ao esta
belecimento de estruturas de comercializagao e marketing. lnvestimento deste 
tipo tem-se dirigido ao sector agro-alimentar (originando o pagamento de 
royalties pela utilizagao de marcas registadas) e aos sectores fornecedores 
de maquinas e equipamentos, em que a economia portuguesa e deficitaria. 

Apesar deja hoje se verificar a fixagao de algum IDE para aproveitamento 
de recursos qualificados ele tern ainda urn caracter residual. E de esperar 
algum aumento deste tipo de IDE no futuro, se bern que haja urn condicio
namento de base relacionado com o perfil global de qualificagoes (assunto 
que sera abordado adiante). 

De qualquer modo, e apesar das caracterfsticas do IDE em Portugal, e 
de admitir que ao Iongo dos anos se tenham verificado beneffcios marginais 
do ponto de vista da difusao de conhecimentos tecnol6gicos. Mesmo de modo 
indirecto, como acontece no caso das multinacionais com objectives predomi
nantemente comerciais (caso dos principais fabricantes mundiais de com
putadores), a presenga de empresas com nfveis tecnol6gicos muito superiores 
a norma interna tera gerado efeitos positivos na difusao de conhecimentos 
tecnol6gicos. 

86 



Oeste modo, faz sentido considerar o IDE a par de outras actividades· de 
caracter tecnol6gico. Em 1984 e como se viu, as despesas empresariais em 
I&DE, em OAC&T e em aquisigao de tecnologia ao exterior foram de, 
respectivamente, 3,3 13,1 e 14,6 milhoes de contos. Estes valores devem ser 
comparados com um IDE, nesse ano, de 24,9 milhoes de contos (v. qua
dro 11). Por seu turno, o IDE deve ser comparado com uma FBCF nesse 
ano de 670,1 milhoes de contos, o que corresponde a urn peso do IDE de 
4,1 % relativamente ao investimento bruto total, valor que estara proximo da 
media da decada de 80. 

0 IDE, pelo menos na sua evolugao anterior ao final da decada de 80, 
teve urn peso relativamente modesto face a FBCF total. Nao e pois de crer, 
retendo o que atras se disse, que o IDE tenha tido efeitos directos muito 
significativos do ponto de vista da difusao de conhecimentos tecnol6gicos. 
Em termos relativos sera possfvel afirmar que os contratos de aquisi~ao de 
tecnologia terao constitufdo um mecanismo muito mais eficaz para a difusao 
dos conhecimentos tecnol6gicos. 

E diffcil perspectivar a Iongo prazo qual a imporHincia relativa destes dois 
mecanismos. De qualquer modo, e de admitir que o IDE nao devera continuar 
a crescer a taxas identicas as actuais, devendo vir a estabilizar em nfveis 
pr6ximos aos do final da decada de 80. Neste momento observam-se novas 
possibilidades de fixa~ao em regioes alternativas a Portugal, com nfveis de 
desenvolvimento identicos mas com mercados internos muito mais amplos. De 
futuro s6 se poderao vir a registar vantagens tecnol6gicas derivadas do IDE 
se houver uma mudanga substancial no padrao de oferta de recursos abun
dantes, nomeadamente ao nfvel da qualifica~ao. 

QUADRO 11 

IDE em Portugal 

1981 ......................................................................... . 
1982 ........................................................................ .. 
1983 ......................................................................... . 
1984 ......................................................................... . 
1985 ........................................................................ .. 
1986 ........................................................................ .. 
1987 ........................................................................ .. 

IDE 
(em 10' 
d61ares) 

144 
120 
118 
170 
218 
166 
322 

IDE para 
aumentos 
do cap~al 

social e novas 
empresas (em 

1 0' d61ares) 

102 
88 
97 

140 
192 
146 
276 

IDE 
(em10' 

escudos) 

8,9 
9,5 

13,1 
24,9 
37,1 
24,8 
45,4 

IDE/FBCF 
(em 

percentagem) 

2 
1,7 
1,9 
3,7 
4,8 
2,5 
3,5 

Fonte: Banco de Fomento Nacional, Direcc;:ao dos Servi~s de Estudos Econ6micos, A Economia 
Portuguesa em Numeros. 
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2.5 -lmporta~oes de bens de capital 

Num pais tecnologicamente seguidor, as importa~oes de bens de capital 
constituem um meio imprescindivel para ter acesso aos desenvolvimentos 
tecnol6gicos mais recentes. Apesar de as empresas inovadoras reservarem 
frequentemente a tecnologia por si desenvolvida para uso exclusive, M tambem 
uma grande quantidade de inova~oes que e comercializada rapidamente no 
mercado atraves de novas bens de equipamento. 

Do ponto de vista das economias tecnologicamente seguidoras, ha o maior 
interesse em absorver no mais curta espa~o de tempo possivel as inova¢es 
disponiveis no mercado. No entanto, sao varias as barreiras que dificultam 
este tipo de absor~ao. Em primeiro Iugar, e mais frequentemente, a simples 
ausencia de informa~ao acerca de existemcia dessas inova~oes impede que 
os novas investimentos sejam feitos com base nas gera~oes mais recentes 
de capital. Em segundo Iugar, e de certa forma relacionada com a ausencia 
de informa~ao, a inexistencia interna de competencias para operar as novas 
tecnologias impede a sua absor~ao. Por tim, a barreira que determina em ultima 
instancia o sentido da decisao de adop~ao tem a ver com os pre~os relatives 
internes dos diferentes factores produtivos. De facto, algumas das inova¢es 
surgidas nas economias mais desenvolvidas destinam-se a responder a 
respectiva escassez/abundancia relativa dos diferentes inputs, impedindo a 
difusao da nova tecnologia em mercados com pre~os relatives menos 
favoraveis. 

Sabe-se, no entanto, que alguma da nova tecnologia surgida nas eco
nomias mais desenvolvidas e mais eficiente em absolute do que as tecnologias 
anteriormente disponiveis. lsto e, a nova tecnologia proporciona poupan~a 
simultanea de todos os factores produtivos, sendo mais eficiente inde
pendentemente dos pre~os relatives prevalecentes nas diferentes economias. 
E pais de esperar que alguma dessa tecnologia, quando incorporada em bens 
transaccionaveis, seja importada pelas economias menos desenvolvidas. 

Contudo, independentemente do grau de apropria~ao aos pre~os relatives 
internes e da filtragem derivada do conservadorismo tecnol6gico e da falta de 
competencias, alguma da nova tecnologia e absorvida pelas economias 
seguidoras por via das importa~oes de bens de capital. 

Os dados disponiveis das estatisticas do comercio externo portugues nao 
permitem avaliar exactamente o valor dos bens de capital importados, pais 
alguns dos capitulos da pauta do comercio externo portugues integram 
simultaneamente bens de capital e bens duradouros para consumo final. De 
qualquer modo, a analise dos valores do comercio externo pode ser indicativa 
das tendencias globais na importa~ao de bens de capital. 

Tomando em considera~ao os valores para 1984, ano e que se tem 
estado a considerar como referencia, as importa~oes de maquinas e aparelhos 
electricos e nao electricos, caldeiras e material electrico (sec~ao XVI das 
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Estatfsticas do Comercio Externo) atingiam os 155,8 milhoes de contos, 
enquanto as importac;oes de vefculos autom6veis, tractores e material de 
transporte aereo, fluvial e marftimo (secc;ao XVII) atingiam os 83,8 milh6es de 
contos. 

De qualquer modo, convem perspectivar-se estes valores para 1984 no 
contexto da evoluc;ao de Iongo prazo do comercio externo. Desde os anos 
60, o comercio externo total tern vindo a crescer significativamente, passando 
o grau de abertura [(EXP + IMP)/PIB] de 35,2% em 1960 para 59% em 1987 
(v. coluna 2 do quadro 12). 

Relativamente aos bens das secc;oes XVI e XVII, o respectivo crescimento 
tern ainda sido mais rapido do que o crescimento do comercio total, passando 
o seu peso nas importac;oes de 26,8 % em 1960 para 32,4 % em 1987 e nas 
exportac;oes de 39 % para 16,2 % no mesmo perfodo (v. colunas 3 e 4 do 
quadro 12). 

QUADR012 

Comercio externo de bens de capital e bens de consume duradouro 

lmporta~oes: 

1960 ·························································· 
1970 ·························································· 
1980 ·························································· 
1984 ·························································· 
1985 ·························································· 
1986 .......................................................... 
1987 ·························································· 

Exporta~oes: 

1960 .......................................................... 
1970 .......................................................... 
1980 .......................................................... 
1984 .......................................................... 
1985 .......................................................... 
1986 .......................................................... 
1987 .......................................................... 

Valor 
absolute 
(em tO' 

escudos) 

15,7 
45,5 

475,5 
1 160,6 
1 326,5 
1 442,5 
1 891,3 

9,4 
27,3 

231,6 
760,6 
971,7 

1 082,3 
1 289,9 

Se~aoxv1: 
Valor !Mqulnas 

absolute e aparelhos; 
material electrico 

PIB (em parcentagem 
(pertentagem) das importa~s au 

das exporta~) 

2 3 

22 17,5 
25,7 19,2 
37,9 16,4 
41,4 13,4 
37,6 14 
30 18,2 
34,1 19,8 

13,2 2,6 
15,4 7,3 
18,4 8,7 
27,1 12,4 
27,5 12,4 
24,4 10,8 
24,9 11,1 

Fonte: Boletim Mensa/ do Banco de Fomento Nacional, n.g 4, Abril de 1988. 

Se~aoxvu: 
material 

de transports 
(em parcentagem 

das lmporta~ ou 
das exporta~) 

4 

9,3 
10,5 
8,5 
7,2 
7,5 

10,2 
12,6 

0,3 
1,1 
4,5 
4,7 
4 
4,9 
5,1 

Do ponto de vista da criac;ao de uma capacidade tecnol6gica end6gena, 
e notavel a evoluc;ao das exportac;oes das secc;oes XVI e XVII, em particular 
quando comparada com o crescimento das respectivas importac;oes, que se 
fez a urn ritmo bastante mais moderado. No entanto, uma avaliac;ao ex
cessivamente optimista deve ser evitada, pois o ccdefice tecnol6gico" (defice 

89 



das sec<;oes XVI e XVII} manteve o seu peso no defice global ao Iongo de todo 
o perfodo de 1960 a 1987 (valores da ordem dos 60 %- 70 %} , nao se tendo 
por seu turno registado qualquer melhoria significativa no proprio defice global 
(que se mantem com urn peso no PIB da ordem dos 10 %}. 

Para alem disso, se compararmos o valor das importa¢es dessas see<;Qes 
da pauta do comercio externo com a evolu<;ao do investimento bruto total, 
verifica-se urn aumento continuo do peso relativo dessas importa¢es desde 
os anos 70, atingindo urn maximo de 49,9% em 1987 (3). 

Retornando aos dados para 1984, o nosso ano de refer~ncia, as impor
ta<;oes totais das sec<;oes XVI e XVII foram de cerca de 240 milhoes de contos 
e as importa<;oes lfquidas (equivalente ao valor do respectivo defice} foram de 
cerca de 110 milhOes de contos. Mesmo deduzindo a estes valores as 
importa<;oes destinadas a satisfa<;ao de necessidades em termos de bens de 
consumo duradouro e considerando tambem que grande parte dos bens de 
investimento importados se destina a reposi<;ao de capital sem que haja 
qualquer mudan<;a tecnol6gica significativa em termos de utiliza<;ao de gera<;oes 
mais recentes nao sera diffcil concluir que as importa<;oes massivas de bens 
de equipamento constituem provavelmente o principal suporte para a 
penetra<;ao de nova tecnologia na economia portuguesa. 

3- Sistema educativo e perfil de qualificac;oes: os limites do desenvolvimento tecnol6gico 

0 ultimo ponto desta analise de dados estatfsticos relacionados com as 
capacidades tecnol6gicas existentes na economia portuguesa centra-se na 
discussao de informa<;ao relativa ao sistema educativo e ao perfil de quali
fica<;oes disponfvel. Nesta discussao parte-se do pressuposto de que os nfveis 
de forma<;ao constituem urn aspecto central em qualquer avalia<;ao dos desem
penhos tecnol6gicos de uma economia e, em particular, que as potencialidades 
de desenvolvimento tecnol6gico futuro estao dependentes da evolu<;ao do sis
tema educativo e de forma<;ao profissional. 

Em 1988 ainda existiam em Portugal (continente} cerca de 1,78 milhoes 
de analfabetos, ou seja, 18,2% de popula<;ao residente (4}. 0 analfabetismo 
afecta, contudo, de modo diferenciado a popula<;ao, atingindo nfveis muito 

( 3 ) A FBCF total divide-se em duas principais componentes: investimento em maquinas e 
bens de equipamento e investimento em infra-estruturas (edificios, etc.). A primeira dessas 
componentes tinha um valor em 1987 de 49%, muito semelhante aos 49,9% do peso das 
importac;Oes das secc;Oes XVI e xvu na FBCF total. Tal significa que a satisfactao das necessidades 
do investimento atraves de maquinas e bens de equipamento produzidos intemamente sera iden
tica a proporc;ao dos bens de consumo duradouro, que sao contabilizados nas importac;oes das 
secc;oes XVI e xv11. 

(~) Este valor, patente nas estatisticas do INE, sera certamente bastante superior se se 
tamar em considerac;ao o fen6meno do analfabetismo funcional. 
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elevados nos grupos etarios dos 45 aos 64 anos (21,6 %) e dos 65 ou mais 
anos (43,6 %). Dada a fraca incidencia do fen6meno nos restantes grupos 
etarios, e de admitir que dentro de duas decadas o analfabetismo esteja 
praticamente erradicado da populac;ao activa (v. quadro 13). 

QUADRO 13 

Populac;ao do continente por grau de lnstruc;ao- 1988 

Grupos etarlos 

Total 
0-4 5-24 25-44 45-64 65 e mais 

Popula~o: 

Em mil hares ................ 481,2 3 121,4 2 445,3 2 364,4 1 375,8 9 788,1 
Em percentagem ........ (4,9) (31,9) (25) (24,2) (14, 1) (100, 1) 

Nao sa be ler ....................... - 4,9 2,1 21 43,6 18,2 
Saba ler/basico ................... - 89,3 83,2 72,2 52,8 74,3 
Secundario ......................... - 4,8 6,7 1,9 1 '1 3,8 
Media ................................. - 0,3 2,7 1,8 0,9 1,3 
Superior .............................. - 0,3 4,7 2,4 1,5 2,1 
Outro .................................. - 0,2 0,4 0,2 0,1 0,3 

Total .............. - 99,8 99,8 100 100 100 

Fonte: INE, fnquerito ao Emprego, 4.Q Trimestre de 1988. 

Mas apesar da tendencia para o desaparecimento do analfabetismo, e 
de admitir que a populac;ao activa portuguesa continuara ainda durante muito 
tempo com urn nfvel de instruc;ao francamente baixo. No grupo etario dos 25 
anos aos 44 anos, 83,2 % da popula<;ao apenas sabe ler ou tern como unico 
grau de instruc;ao o ensino basico. Nesse grupo etario, que ira constituir a 
base de mercado de trabalho nas pr6ximas decadas (5), s6 6,7% dos 
indivfduos disp6em de instruc;ao secundaria, 2,7% de urn grau de ensino medio 
e 4,7% de urn diploma do ensino superior. A larga maioria da populac;ao activa 
continuara assim a ser constitufda por indivfduos com nfveis de instruc;ao (e 
provavelmente de qualificac;ao profissional) muito baixos. 

Os dados sobre a popula<;ao activa no continente, de acordo como grau 
de instruc;ao (quadro 14), diferenciam-se urn pouco dos dados sobre a 
populac;ao global, com alguma melhoria do perfil de instruc;ao. 0 analfabetismo 
na populac;ao activa e de 7 %, sendo a proporc;ao dos que apenas sabem ler 

( 5) A pr6pria evoluc;ao demografica parece reforc;ar esta afirmac;ao, com a inversiio da base 
da piramide etaria, que esta a estreitar acentuadamente (quase 1 milhao de individuos no grupo 
etario dos 10 aos 14 anos face a menos de maio milhao no grupo ate aos 4 anos). 
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ou concluiram a instruc;ao basica largamente dominante, com 77% dos activos. 
No entanto, a percentagem dos activos que possuem instruc;ao secundaria 
(6,7 %) mantem-se muito baixa, sendo mesmo em proporc;ao inferior a daqueles 
que possuem urn grau de nivel medio ou superior (8,8 %). 

QUADR014 

Popular;ao activa por grau de instrur;ao - 1988 
(Em percentagem) 

Popula.ao Popula.ao Popula.ao Popula.ao 
SMO total act iva empregada desempregada 

2 3 4 5 

Nao sa be ler .......................................... 18,2 7 7,3 3,6 
Saba lerlbasico ...................................... 74,3 77 76,9 79,3 84 
Secundario ............................................ 3,8 6,7 6,6 8,1 12,5 
Medio ..................................................... 1,3 4,9 4,8 7,2 1 '1 
Superior ................................................. 2,1 3,9 4,1 1' 1 2 
Outro ..................................................... 0,3 0,5 0,4 0,8 0,2 

Total (percentagem) ... 100 100 100,1 100,1 99,8 

Total (milhares) ..................................... 9 780,1 4 620,6 4 288,9 331,7 54,4 

Fonte: INE, lnquerito ao Emprego, 4.g Trimestre. 

Para se fazer uma analise das qualificac;oes profissionais da populac;ao 
activa (em contraste com os graus de instruc;ao) e necessaria recorrer as 
estatisticas dos Quadros de Pessoal do Ministerio do Emprego e da Seguranc;a 
Social. lnfelizmente, essas estatisticas apenas cobrem a populac;ao activa 
empregada no sector empresarial (nao considerando, portanto, os funcionarios 
publicos, as profissoes liberais e tambem os desempregados) e, para alem 
disso, concentram-se tundamentalmente nas empresas industriais e de servic;os 
(deixando assim de fora grande parte do trabalho agricola e ainda boa parte 
dos trabalhadores por conta propria dos servic;os). Tomando em considerac;ao 
os 1,8 milh6es de trabalhadores por conta de outrem cobertos por estas 
estatfsticas (em contraste com os 4,6 milhoes de activos considerados pelo 
INE), detecta-se nao existir urn fossa ao nivel das qualificac;oes intermedias 
(linha 2 do quadro 15), o que seria de esperar dada a escassez de individuos 
com cursos secundarios completes na populac;ao activa. 

Na verdade, mais de 60 % dos activos considerados no quadro 15 estao 
distribuidos por profissoes semiqualificadas, qualificadas e altamente 
qualificadas, enquanto menos de 20 % dispoem de habilitac;oes ao nivel do 
ensino secundario (v. linha 1 do mesmo quadro). Tal significa que grande parte 
das qualificac;oes disponiveis terao sido obtidas por via informal e atraves de 
formac;ao exterior ao sistema educative. 
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Uma outra conclusao possrvel, a partir dos dados dos quadros 14 e 15, 
e que grande parte dos indivrduos com habilitac;oes superiores nao exercem 
a sua actividade no sector empresarial, estando pelo contrario concentrados 
no sector publico (administrac;ao central, sistemas de saude e educativos). 

Deixando agora a analise dos nrveis de habilitac;Oes e de qualificac;ao da 
populac;ao activa, ou seja, da eficacia relativa ao sistema educativo no passado, 
e passando a observac;ao da situac;ao actual do proprio sistema educativo, e 
possrvel anteceder algumas das modificac;Oes que virao a ocorrer na oferta 
de trabalho nos pr6ximos anos. 

Para tal, convem observar-se o quadro 16, onde se tern informac;ao sobre 
a distribuic;ao da populac;ao jovem nos diferentes nrveis de ensino, de acordo 
com os grupos etarios de referencia para cada nrvel, em diversos parses 
desenvolvidos e tambem num conjunto de parses de desenvolvimento 
intermedio. 

Ao contrario do ensino primario, onde a cobertura total e comum a todos 
os parses em analise, no ensino secundario sao detectaveis situac;Oes muito 
distintas. 0 primeiro aspecto a salientar e a tendencia para nas economias 
mais desenvolvidas se registar actualmente uma cobertura universal ao nrvel 
do ensino secundario. Em 1965 apenas 63 % do grupo etario de referencia 
era coberto nessas economias, enquanto que em 1985 o valor correspondente 
e de 93 %. 0 segundo aspecto a salientar e a evoluc;ao espectacular de parses 

QUADRO 15 

Distribuil;ao percentual dos trabalhadores por conta de outrem de acordo com 
os respectivos graus de instru~ao e niveis de qualifica~io (Mar~ de 1988) 

1) Graus de instruc;ao 

Sem 
Ensino 

Ensino Curso Curso 
Total ensino basi co geral compte· Ensino 

Outro 
Ensino Bacha· Llcen-

Outras 

prirn<lrio basi co dos mentar tecnico 
ensino 

medio relata ciatura 
habiltta-

primario 
prepa-

tecnico ¢as completo rat6rio liceus dos liceus 

7 53,7 16,7 7,9 5,2 4,5 0,7 0,5 0,8 2,3 0,7 100 

2) Nfveis de qualifica¢o 

Prat~ Profissio- Profissio- Profissio-
Profissio-

Encarre-
nais Quadros 

cantes nais nao nais nals gados, Quadros Nfvel 
Total 

attamente supe-
e apren- qualif~ semiqua- qualifi-

qualifi- chafes mtldios riores desconhecido 
dizes cades tnicades cades 

cades 
de equipa 

11,1 11,5 18,8 38,6 3,8 3,7 1,7 1,9 8,9 100 

Fonte: Ministerio do Emprego e da Seguranc;a Social, Departamento de Estatistica, Quadros 
de Pessoa/. 

Nota. - Os valores deste quadro dizem respeito a 1 799 892 trabalhadores por conta de 
outrem empregues no sector privado. 
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QUADRO 16 

Taxas de frequencla nos dlferentes escaloes do sistema educatlvo 

Prirnario 

1965 

Brasil......................................................... 108 
Mexico....................................................... 92 
Hungria ..................................................... 101 
Pol6nia .. . ... .. . . . ... . .. ..... ... .. . . . .. . . .. .. . . ... . . .. .... ... 1 04 
Coreia do Sui........................................... 101 
Hong-Kong .. ........ ..... ... ... ........ .. . .... ...... .. ... . 1 03 

Portugal..................................................... 84 

Gracia ....................................................... 110 
Espanha .................................................... 115 
Suecia ....................................................... 95 
Estados Unidos da America .................. . 
Japao ........................................................ 100 

Economias industrializadas de mercado 107 

Fonte: Relat6rios Anuais do Banco Mundial. 

1985 

104 
115 
98 

101 
96 
105 

112 

106 
104 
98 

101 
102 

102 

Secundiuio 

1965 

16 
17 

58 
35 
29 

42 

49 
38 
62 

82 

63 

1985 

35 
55 
72 
78 
94 
69 

47 

86 
91 
83 
99 
96 

93 

Superior 

1965 

2 
4 

13 
18 
6 
5 

5 

10 
6 

13 
40 
13 

21 

1985 

11 
16 
15 
17 
32 
13 

13 

21 
27 
38 
57 
30 

39 

como a Coreia do Sui e a Espanha, com passagem de valores de 35% e 
38% para 94% e 91 %, e a evoluc;ao significativa de outros paises, como a 
Gracia, Hong-Kong e Mexico, que passaram de valores de 49%, 29% e 17% 
para, respectivamente, 86 %, 69% e 55 %. Em contraste com estes padroes 
de evoluc;ao, e este e o terceiro aspecto significative e o que mais interessa 
do nosso ponto de vista, verifica-se uma estagnac;ao do ensino secundario 
em Portugal, que, tendo em 1965 uma cobertura de 42%, superior a quatro 
dos cinco parses acabados de referir, evoluiu para apenas 47% passados 20 
anos. De todos os paises com dados no quadro 16, Portugal e sem duvida 
aquele que apresenta uma evoluc;ao mais modesta. 

Para alem dos dados globais de frequ€mcia tera interesse, no caso 
portugues, considerar alguma informac;ao relativa ao funcionamento do ensino 
secundario. Como se sabe, ha uma divergencia significativa entre os nfveis 
de frequencia, nomeadamente ao nivel dos anos iniciais do ensino secundario, 
e os nfveis de conclusao do ensino secundario. Em 1986-1987 encontravam
-se inscritos, de acordo com as Estatfsticas de Educar;ao do INE, mais de 
1 milhao de individuos no ensino secundario e preparat6rio. Oeste total, 
153 637 concluiram o ensino preparat6rio, 66 445 o ensino geral unificado, 
46 018 o penultimo nivel de diferentes formas de ensino secundario (com
plementar, Iicea I, tecnico e tecnico-profissional) e 32 461 o 12.2 a no de 
escolaridade. 

Estes valores, apesar de nao retratarem com exactidao o fluxo de urn 
mesmo escalao etario desde o inicio ate ao tim do ensino secundario, visto 
serem respeitantes a urn unico ano, dao uma ideia aproximada das perdas 
registadas por abandono da escola. Tendo em atenc;ao a inversao da piramide 
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etaria anteriormente referida, e provavel que seja inferior a urn terc;o a 
proporc;ao dos alunos que concluiram o ensino secundario em 1986-1987, 
relativamente ao contingente total inscrito no inrcio do ensino secundario oito 
anos antes. Esta analise, que nao entra em considerac;ao com aspectos qua
litativos (diversidade e apropriac;ao dos cursos, eficacia do sistema de trans
missao de conhecimentos), evidencia a debilidade de urn sistema cujo grau 
de expansao foi mrnimo ao Iongo das ultimas decadas. 

Voltando ao quadro 16, pode agora analisar-se a informac;ao respeitante 
ao escalao superior. Tambem neste campo a prestac;ao portuguesa e muito 
modesta. Nos 20 anos em referencia, as economias mais desenvolvidas quase 
duplicaram as respectivas taxas de frequencia do ensino superior, com urn 
valor medio de 39 % em 1985 e valores mesmo acima dos 50% nalguns 
parses (caso dos EUA). Em termos de desempenhos individuais, mais uma 
vez as evoluc;oes mais importantes verificaram-se na Coreia do Sui e em 
Espanha, que com urn valor, em ambos os casos, de apenas 6% em 1965 
(urn ponto percentual acima da taxa portuguesa nesse ano) atingiram em 1985 
valores de 32% e 27% (contra 13% em Portugal). 

Tal como no escalao secundario, tambem no superior se verifica em 
Portugal urn razoavel numero de desistEmcias. Em 1986-1987 apenas 16 648 
alunos conclurram os respectivos cursos, face a urn total de 117 135 inscritos 
nesse ano. 

Por tim, e antes de concluir esta breve analise do sistema educativo, 
convem observar a distribuic;ao percentual dos alunos inscritos pelas diferentes 
areas de estudo. Como referencia para comparac;ao tomam-se os valores para 
1983-1984 fornecidos pelo EUROSTAT para os quatro maiores parses da 
Comunidade Europeia. Excepto nos casos em que existem diferenc;as sensrveis 
entre os pr6prios parses de referencia, e possrvel dizer-se que a estrutura 
portuguesa nao apresenta desvios substanciais face aos padroes europeus 
(v. quadro 17). De qualquer modo, e este eo aspecto significativo no ambito 
dos problemas de desenvolvimento tecnol6gico que vern sendo discutidos, na 
maior parte dos parses europeus a proporc;ao de indivrduos inscritos em cursos 
nas areas de ciencias naturais e engenharia e, em geral, inferior a 30 % do 
total de alunos no ensino superior, em contraste com parses como o Japao e 
a Coreia do Sui, onde a mesma proporc;ao e normalmente superior a 30 %. 
A percentagem de 23 % no caso portugues parece assim insuficiente para fazer 
face as necessidades que podem vir a ocorrer no mercado de trabalho dentro 
de alguns anos. 

Em conclusao, a analise dos dados do sistema educativo mostra uma 
expansao muito fraca, em particular ao nrvel do escalao secundario e, muito 
provavelmente, uma inadaptac;ao desse nrvel e do nrvel superior para responder 
aos imperativos de mudanc;a tecnol6gica. Alias, parece ser tambem esta a 
perspectiva adoptada por alguns trabalhos de investigac;ao recentes sobre o 
sistema educativo em Portugal. De acordo com urn destes estudos (Carneiro, 
1988), cca correcc;ao total dos profundos desequilfbrios estruturais que hoje 
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QUADRO 17 

Estrutura do ensino superior por areas de estudo 
(percentagem de alunos matriculados por area) (a) 

Republica 
Federal da Fran9a It ;ilia 
Alemanha 

En sino das letras e filosofia ................ 13,6 23,4 13,8 
Formayao de professores .................... 6,7 3,9 4,8 
En sino das artes ................................... 6 2 6,6 
Direito ..................................................... 5,9 11,9 13,7 } Cianci as sociais .................................... 21,8 8,9 17,4 
Cianci as da natureza ............................ 11,1 11,8 9,8 
En sino de eng en haria .......................... 15,5 (b) 3,3 8,2 
Cianci as medicas .................................. 14,5 15,9 22 
Agricultura, floresta e pescas .............. 3 1 '1 3,6 
Outros programas de educa~ao .......... 2 17,7 -

Total ....................... 100,1 99,9 99,9 

Reino Portugal 
Unido 

6 11 
9,3 9,9 
9,7 3,4 

28 
9,6 

19 
15,5 6,3 
19,7 16,6 
6,7 10,6 
1,1 3,2 
4 10,5 

100 100,1 

(a) Os dados para P01tugal dizem respeito a 1986·1987. enquanto para os restantes palses sao para 1982-1983. 

(b) ~ de adm~ir que no caso lranc€>s haja alunos de cursos tecnologicos nos 17,7% que se encontrem em •Outros 

programas de educa9ao •. 

Fontes: 

EUROSTAT, Education and Training, 1985_ 
INE, Estatisticas da Educa9ii0. 

afectam a rela<;ao forma<;ao-emprego nao e viavel num horizonte de 
20 anos. [ ... ] Ultrapassado este perlodo crltico de 20 anos de reconversao 
econ6mica, adapta<;ao do mercado de emprego e implantan<;ao da nova 
estrutura do sistema educativo [ ... ), o ciclo seguinte podera ocupar-se da 
supera<;ao definitiva dos desajustamentos de recursos humanos em Portugal" 
(p. 1 00). E interessante notar que nos cenarios propostos neste estudo, aponta
se para valores de 16%-18% para o numero de alunos inscritos no ensino 
superior em 2005, relativamente ao grupo etario de referencia, enquanto o 
correspondente valor para o ensino secundario, para o mesmo horizonte 
temporal, e de 60%-70%. 

Sabendo-se que as metas propostas mais recentemente pelas autoridades 
responsaveis apontam para valores mais ambiciosos, a serem atingidos em 
perlodo de tempo muito mais curto (o grau de cobertura do ensino superior 
devera aumentar para 20% num prazo de tres anos), e de admitir que os 
esfor<;os de desenvolvimento do sistema educativo e de forma<;ao se venham 
a traduzir numa possibilidade de aproxima<;ao mais rapida aos nlveis de 
desenvolvimento tecnol6gico das economias mais avan<;adas. 

De qualquer forma, e tendo em considera<;ao o 6nus que constitui o actual 
perfil de habita¢es e qualifica<;oes, que s6 se modificara lentamente com a 
entrada de novos elementos provenientes do sistema educativo e com a 
gradual requalifica<;ao do pessoal existente, a possibilidade acima referida 
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apenas podera ser atingida se houver uma accao muito firme e uma afectacao 
de recursos muito substancial a favor do sistema educative e de formacao, 
em particular ao nrvel dos segmentos cujo contribute para o desenvolvimento 
tecnol6gico e mais significative. 

Ill- Comentarlos finals 

1-Neste trabalho fez-se uma analise emprrica de diversos factores que 
tern dificultado uma rapida aproximacao da economia portuguesa aos nrveis 
de desenvolvimento das principais economias da Comunidade Europeia e, em 
geral, da OCDE. A metodologia de analise empregue tern os seus fundamentos 
num conjunto de ideias e conceijos discutidos num anterior trabalho dos autores 
(Godinho e Caraca. 1988). 

No presente trabalho analisaram-se as condicionantes do desenvolvimento 
econ6mico numa perspectiva distinta da adoptada na maioria dos estudos 
influenciados pelas correntes dominantes da teoria econ6mica, valorizando-se 
os aspectos qualitativos associados a mudanca tecnol6gica, aqui considerada 
como factor determinante no processo de aproximacao. Por outro lado, a 6ptica 
adoptada distingue-se igualmente da maioria dos estudos que se tern feito de 
avalia~;tao do sistema cientffico e tecnol6gico nacional, pelo facto de perspectivar 
o processo de aquisicao de competencias tecnol6gicas a partir do ponto de 
vista das empresas. 

Em contraste com as abordagens inspiradas pela teoria econ6mica, para 
as quais existem dois estere6tipos dominantes (as economias em vias de 
desenvolvimento e as economias desenvolvidas), considerou-se que a economia 
portuguesa se encontra numa situacao especrfica de desenvolvimento inter
medic, encontrando-se neste memento num processo de aproximacao as 
economias mais desenvolvidas. A economia portuguesa e assim vista, e antes 
de mais, como uma economia seguidora, onde os mecanismos de imitacao e 
de aperfeicoamento sao mais importantes, na aquisicao de competencia 
tecnol6gica, do que os mecanismos de geracao de inovacao de elevada com
plexidade tecnol6gica. 

Num trabalho recente (Fagerberg, 1987), onde e feita uma analise das 
relacoes dinamicas entre desenvolvimento tecnol6gico e desenvolvimento 
econ6mico com base numa amostra de 25 parses ao Iongo de urn perrodo 
relativamente Iongo, conclui-se ser possrvel uma aproximacao as fronteiras do 
desenvolvimento tecnol6gico com custos de imitacao (despesas de I&D) e 
nrveis de actividade inventiva (registos de patentes) relativamente baixos. 

Estes custos s6 aumentam muito significativamente a partir do momento 
em que a economia seguidora se aproxima das imediacoes das fronteiras 
tecnol6gicas, pretendendo manter uma posicao entre o grupo que define o 
ccestado-da-arte» nos diferentes campos da tecnologia. 

Recorde-se, por exemplo do Japao. Em 1953 este pars tinha urn racio 
de despesas em I&DE/PIB que nao ultrapassava os 0,8 %. Apenas pos-

97 



teriormente, a partir da decada de 60, e a medida que o Japao se aproximou 
das fronteiras do desenvolvimento tecnol6gico, esse racio cresceu 
pronunciadamente, atingindo 2,8% em 1986. Tambem no caso da Correia do 
Sui, onde esse racio era de apenas 0,3% em 1973 e de 0,7% em 1978, 
aponta-se actualmente para valores pr6ximos dos 3 % para o final do seculo, 
partindo-se do pressuposto de que o pais estara enUio integrado no restrito 
grupo das nagoes inovadoras. Estes dados permitem pois relativizar a con
centragao excessiva que se tern verificado no nosso pais em torno dos niveis 
de despesa em I&D e do respective racio em relagao ao PIB. 

2 - Na exploragao das razoes para o Iento catching-up da economia 
portuguesa observou-se, em primeiro Iugar, a dinamica crescimento-acumulagao. 
Conclui-se ter-se registado, no periodo em analise, uma fraca eficacia marginal 
do capital, isto e, os niveis de investimento realizados permitiam esperar 
acrescimos de produtividade bastante mais elevados. 

Parte da explicagao para esta baixa eficacia reside na estrutura do sistema 
industrial. A expansao da fileira agro-quimica (em consonancia com urn padrao 
de especializagao passivo) e o atrofiamento dos sectores da fileira metalica 
nao permitiram o desenvolvimento de industrias e servigos de tecnologia mais 
avangada, geradores de efeitos motrizes e de demonstragao para o restante 
sistema produtivo. Do mesmo modo, a ausencia de empresas de grande di
mensao teve efeitos algo semelhantes, nao permitindo a criagao p61os de 
competencia e financeiramente apetrechados para o estabelecimento de meios 
pr6prios de I&DE no interior do sector empresarial. Sabe-se que o proteccionisto 
dominante ate a decada de 60 nao estimulou os grupos entao existentes a 
aproximarem-se dos niveis tecnolo6gicos de fronteira. Relativamente aos novos 
agrupamentos empresariais, surgidos num ambiente bastante mais concor
rencial, e de admitir que venham a desempenhar urn papel mais activo em 
termos de aquisigao e desenvolvimento aut6nomo de tecnologia. 

Da analise feita conclui-se, portanto, que a orientagao sectorial do 
investimento, bern como a propria estrutura empresarial existente, nao tern sido 
de molde a favorecer uma rapida mudanga tecnol6gica, factor determinante 
para o ritmo e niveis de desempenho econ6mico. 

Abandonando os aspectos estritamente econ6micos, e feita ao Iongo da 
segunda parte uma abordagem dos factores que afectam directamente os 
mecanismos de aprendizagem e de aquisigao de competencia tecnol6gica. Os 
estudos que se tern feito numa perspectiva institucional dos sectores 
executantes de I&DE. Ora, o problema destas abordagens e nao salientarem 
a desarticulagao que no passado se verificou entre a larga maioria das 
actividades de I&DE e as necessidades do sistema produtivo. Faz assim sentido 
que, na analise dos processo de aquisigao de conhecimentos de uma 
abordagem global do sisema cientffico e tecnol6gico, utilizando uma gama 
diversificada de indicadores relacionados com a acumulagao tecnol6gica. 
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OUADRO 18 

Despesas relacionadas com a aqulsi~o de competencias tecnol6gicas 

Contratos 
Despesa do sector de transterlmcia lmporta!;Oes 

lnvestlmento 
Despesa 

Despesa empresas em OAC& T de tecnologia de bans de capnal do sector directo interna bruta e de consume 
em I&DE 

empresas Controlo Fonte: estrangeiro 
em I&DE OAC&T-CQ Fonte: liE duradouro 

de qualidade JNICT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1984 .... 11,2 3,3 8,6 4,5 5,2 14,6 27,6 239,1 
1986 .... 20,5 5,2 12,8 6,8 8,6 24,5 - 409,7 

Notas. - Relativamente aos dados da caluna 6, admitiu-se que o valor real de transferencias 
de tecnologia seria da ordem dos 10 milhoes de cantos. Quante aos dados da coluna 7, 1986 
foi um ano de quebra do IDE, cantrastando fortemente com o crescimento que se seguiu (o IDE 
atingiu um valor de 353,8 milhoes de cantos em 1989). 

Fontes: De acordo com os quadros 9 a 12. 

As diferentes variaveis empregues permitem relativizar o problema tao 
discutido do montante de recursos afectos a I&DE nas empresas. Na verdade, 
quer as despesas em aquisic;ao directa de tecnologia ao estrangeiro quer as 
despesas em outras actividades cientrficas e tecnicas superam largamente as 
despesas em I&DE. Por outro lado, a importac;ao massiva de bens de capital, 
que se destina a satisfazer uma proporc;ao maioritaria das necessidades 
internas em maquinas e bens de equipamento, constitui urn estfmulo igualmente 
de enorme importancia para a aquisic;ao de conhecimentos e para o desen
volvimento aut6nomo de competencias. Finalmente, convem tambem considerar 
o investimento directo estrangeiro, cujos efeitos de demonstrac;ao, quando se 
verificam, contribuem para a melhoria do nfvel tecnol6gico. 

QUADRO 19 

Perfil de habilita~oes em Portugal - 1988 
(Em percentagem) 

Populacao Poputacao 
total act iva Trabalhadores por conta de outrem do no 

continente continente 

1 2 3 

Nao sa be ler ................................. 18,2 7 
{ 7 ,.m prim3<1o oompleto 

53,7 ensino primario 
85,3 16,7 ensino preparat6rio 

Sa be ler/basico .............................. 74,3 77 7,9 curse geral dos liceus 

{ 5,2 curse complementar 
Ensino secundario ......................... 3,8 6,7 10,4 4,5 ensino tecnico 

0,7 outre ensino secundario 
En sino medic ................................. 1,3 4,9 1,3 
En sino superior .............................. 2,1 3,9 2,3 
Outre ensino .................................. 0,3 0,5 0,7 

Total (milhOes) ............................... 9,8 4,6 1,8 

Nota. - Os dados das colunas 1 e 2 cobrem a totalidade dos respectivos universes, 
enquanto os da coluna 3 dizem respeito apenas a uma parte do sector empresarial privado. 

Fontes: De acardo com os quadros 14 e 15 apresentados anteriormente. 
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No ultimo ponto da seguhda parte e feita uma analise do perfil de ha
bilita¢es e de qualificac;oes da popula<;ao activa, bern como uma analise su
cinta da situac;ao actual do sistema educativo, quanta aos niveis de frequen
cia e a diversidade de cursos oferecidos. 

Esta analise permitiu concluir que os perfis de habilita<;oes e de qualifi
cac;oes disponiveis constituem uma enorme barreira e uma boa permeabilidade 
do sistema produtivo a difusao da inovac;ao tecnol6gica e a inerente aquisi<;ao 
de conhecimentos. Por outro lado, a situac;ao actual da oferta educativa e de 
formac;ao profissional, a manter-se ou nao sofrendo mudanc;as profundas, 
constituira uma barreira a qualquer processo de aproximac;ao rapida aos niveis 
tecnol6gicos das economias mais desenvolvidas. 

A 16gica subjacente a analise feita ao Iongo deste trabalho e explicitada, 
em termos graficos, na figura 1. Os desempenhos econ6micos (produtividade, 
produto per capita, etc.) encontram-se representados no centro da figura, 
estando as suas principais condicionantes relacionadas com as caracteristicas 
do investimento. Na perspectiva convencional a analise concentra-se, antes 
de tudo, nos fluxos de investimento fisico (bloco a esquerda na figura). Para 
perspectivar adequadamente a interacc;ao tecnologia-desenvolvimento e o papel 
da mudan<;a tecnol6gica nos processos de desenvolvimento, ha que dar a 
devida relevancia aos fluxos de investimento imaterial (bloco a direita da figura). 

3- 0 ponto de reflexao que necessariamente se coloca no final deste 
trabalho, depois de terem sido salientadas as debilidades da acumula<;ao 
tecnol6gica em Portugal e de se ter sublinhado - atraves da analise do elo 
mudan<;a tecnol6gica-desempenhos econ6micos- a impossibilidade de 
aproximac;ao a nfveis de desenvolvimento mais elevados enquanto a eficacia 
da acumula<;ao tecnol6gica se mantiver tao modesta quanta a verificada no 
passado, e de saber quais os meios necessaries para ultrapassar as 
dificuldades diagnosticadas. 

Uma questao deste tipo, de natureza nitidamente normativa, extravasa 
os limites do presente trabalho. Pensamos no entanto ser util referir com bre
vidade algumas ideias a este respeito, a serem naturalmente mais desen
volvidas em trabalhos futuros. 

Em primeiro Iugar, e vista que ao Iongo do artigo nos colocamos na 
perspectiva da empresa enquanto agente central do processo de acumula<;ao 
tecnol6gica, convira reflectir sabre os comportamentos existentes no sector 
empresarial. 

Os riscos associados a adopc;ao de uma inovac;ao sao tanto maiores 
quanta mais escassos sao os fluxos de informac;ao disponiveis sabre essa 
inovac;ao e sabre o ambiente em que a empresa esta localizada. A disponi
bilidade de informac;ao e assim urn aspecto central na modificac;ao de atitudes 
pouco receptivas a mudan<;a tecnol6gica. 

A existencia de estudos sectoriais, de avaliac;ao tecnol6gica e compara<;ao 
com a melhor pratica, bern como a existencia de cenarios prospectivos acerca 
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dos desenvolvimentos tecnol6gicos previsiveis a medio prazo, contribuem para 
reduzir a referida incerteza, permitindo as empresas estabelecer estrategias 
tecnol6gicas a prazo (check-list no quadro 20). 

Na produgao da informagao relevante para as empresas, o sector publico 
tern naturalmente urn papel bastante activo. A elaboragao de cenarios 
prospectivos constitui urn trabalho conjunto de compatibilizagao de interesses 
para fixagao de metas comuns. 

QUADRO 20 

Questoes para a defini~o de estrategias tecnol6gicas 

1-Estrategia baseada na «c6pia» ou «inova<;:ao»? Quais as propor¢es relativas de «c6pia» e 
«inova<;:ao»? 

2- Quais os mecanismos de observagao e de comunicagao com o exterior? 
3- Sera·que os modelos organizativos existentes incentivam participagao do pessoal na melhoria 

dos produtos e processes? 
4 -Que politica de obtengao de recursos qualificados (provenientes do sistema educative, de 

outras empresas)? Que politics de formagao? 
5- A que meios recorrem (financiamento, conhecimentos tecnol6gicos) na absor<;:ao de gerag6es 

de capital mais avangados? 
6 - Que papel para a aquisi<;:ao de tecnologia ao exterior? 
7- Existem capacidades nacionais (laboratories publicos de I&DE, universidades) susceptfveis 

de apoiarem empresas? 
8- Ha possibilidade de recorrer a I& DE por contrato (no desenvolvimento de urn novo produto, 

etc.)? 
9- Ha viabilidade na realizagao de I&DE em cooperagao? 

10- Qual o limiar critico para o estabelecimento de capacidades de I&DE? 

0 recentramento das politicas de C&T, abandonando a perspectiva dos 
«sectores executores, e adoptando a 6ptica dos mecanismos activos na 
acumula<;ao tecnol6gica, requer uma maior articulagao entre politica industrial 
e politica cientifica e tecnol6gica. A simples aposta em programas de apoio 
ao investimento industrial sem definigao de metas tecnol6gicas acaba por 
reduzir-se a uma reprodugao de estruturas e niveis tecnol6gicos. A dispon
ibilizagao de meios de investimento deve assim ser feita a par das actividades 
de captagao, organizagao e difusao de informagao. 

A propria absorgao de tecnologia existente no exterior com interesse para 
o pais pode igualmente ser feita, com vantagens evidentes, a partir de 
organismos centralizados (centros tecnol6gicos; I&DE cooperativa) encarregados 
da sua difusao atraves dos sectores produtivos. Seguindo uma politica deste 
tipo, o Japao despendeu entre 1950 e 1980 cerca de 11 500 milhoes de d61ares 
em pagamentos de tecnologia ao exterior (Lynn, 1985), absorvendo por esta 
via uma quantidade de conhecimentos correspondente a uma despesa total 
de investigagao muitas vezes superior. 

A definigao de urn quadro estrategico global, onde se fa<;a a articulagao 
entre a politica industrial e a politica cientifica e tecnol6gica com as neces
sidades em termos de formagao de recursos humanos e com as tendencias 
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da procura nos mercados internacionais, e necessana para uma melhoria 
qualitativa do padrao de especializagao. Apesar de ser possfvel esperar 
algumas mudangas rapidas, nao e de admitir a hip6tese de Portugal se trans
formar num prazo relativamente curto numa potencia tecnol6gica. Os desafios 
actuais colocam-se ao nfvel da imitagao, da reprodugao e da melhoria 
incremental, e nao tanto ao nfvel da inovagao radical. A obtengao de rendas 
diferenciais nao se faz por via exclusiva da inovagao estritamente tecnol6gica: 
a detengao de recursos especfficos e a qualidade de execugao constituem 
aspectos a valorizar, em particular tomando em consideragao o tipo de estrutura 
produtiva actualmente existente. 
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