
 

 

 

 
Comunicado de Imprensa 

 

FCT apresenta resultados de análise ao  
Sistema Nacional de Investigação e Inovação 

 

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) apresenta, no próximo dia 13 de maio 
(segunda-feira), os resultados da análise ao sistema nacional de investigação e inovação, 
tendo em vista contribuir para a posterior definição de uma Estratégia de Especialização 
Inteligente do país e das suas regiões, para o próximo período de programação europeu 
2014-2020. 

O relatório será apresentado e discutido na conferência Diagnóstico do Sistema de Investigação e Inovação: 
Desafios, Forças e Fraquezas rumo a 2012, a decorrer na Fundação Champalimaud, em Lisboa. Na 
conferência intervêm alguns dos responsáveis das universidades, centros e laboratórios de investigação do 
país, assim como dirigentes de empresas e das regiões. 

Contará com a presença de Leonor Parreira, Secretária de Estado da Ciência, Graça Carvalho, Deputada ao 
Parlamento Europeu, Judit Törökné Rózsa, Chefe da Unidade de Portugal na DG Política Regional, António 
Rendas, Presidente do Conselho de reitores das Universidades Portuguesas. Os resultados do estudo serão 
apresentados por Miguel Seabra, Presidente da FCT. 

O estudo, realizado por uma equipa interdepartamental da FCT, apresenta um diagnóstico do sistema de 
investigação e inovação nacional, com particular enfoque nas dinâmicas observadas no sistema no que diz 
respeito à produção e à exploração do conhecimento de base científica e tecnológica. O relatório enquadra as 
várias dimensões analisadas em Portugal num grupo de 10 países, selecionados para efeitos de comparação. 
Os resultados incluem a identificação e análise das forças e fraquezas internas do sistema de I&I, bem como 
os riscos e oportunidades exteriores. 

Com este estudo, a FCT pretende contribuir para a criação de um espaço de discussão coletiva sobre as 
estratégias de investigação e inovação nacionais, em conjunto com a comunidade científica, empresarial e, 
também, com os organismos nacionais e regionais que têm responsabilidades na formulação e 
implementação das políticas de investigação e de inovação. Sendo uma condição prévia para o 
estabelecimento do acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia para o próximo período de 
financiamento, a definição de uma Estratégia de Especialização Inteligente contribuirá para um sistema de 
investigação e inovação nacional mais forte e competitivo a nível internacional. 

 

Lisboa, 10 de maio de 2013 
 
 

Anexo: Sumário Executivo do Relatório “Diagnóstico do Sistema de Investigação e Inovação: Desafios, 
Forças e Fraquezas rumo a 2020” 

 

Para mais informações: 
Gabinete de Comunicação 
Ana Godinho 
Tel: 213 911 546 
ana.godinho@fct.pt 

http://www.fct.pt/esp_inteligente/docs/ConferenciaEspecializacaoInteligente-130513.pdf
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