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1. INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
• Importância das CPI na Política de Inovação.
• Falta de evidência sobre a expressão das CPI nos diferentes
países.

Estudo pioneiro
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1. INTRODUÇÃO
1.2 Objetivos
1. Fornecer uma estimativa do valor potencial do mercado da CPI em
Portugal.
2. Desagregar a estimativa do valor potencial de mercado da CPI:
contratos de I&D e contratos de soluções inovadoras.
3. Identificar os serviços públicos mais relevantes.
4. Caracterizar a trajetória do valor e das práticas de CPI em Portugal
5. Perspetivar a evolução do mercado de CPI em Portugal.

6. Elaborar um conjunto de recomendações para o mercado de CPI
em Portugal e para as políticas públicas.
.
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1. INTRODUÇÃO
1.3 Abordagem metodológica
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2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS
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3. DETERMINANTES DAS CPI
• Revisão sistemática literatura (académica e não académica): 238
documentos

• ausência de estudos sobre valor (real ou potencial) de CPI e os
seus determinantes ao nível dos países
• predomínio de estudos empíricos com metodologias qualitativas e

resultados específicos a um contexto
• estudos quantitativos:
•

dificultados pela inexistência de estatísticas oficiais de CPI ao nível

nacional (inquéritos elaborados pelos autores, com diferentes
operacionalizações das variáveis relevantes)
•

tendem a estudar impacto de CPI na capacidade de inovação do

país/região/setor e no desempenho das empresas contratadas
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3. DETERMINANTES DAS CPI
Proposta de operacionalização das categorias de
fatores encontradas

Qualidade / Transparência das CP

Score de boa contratação e seus
componentes

Qualidade da governanção das
CPI

Indicadores da qualidade do quadro
politico associado às CPI

Sofisticação das necessidades dos
compradores

Despesas públicas em I&D, Compras
públicas de produtos avançados

Capacidades dos compradores

E-Government; Score de capacidade
administrativa

Capacidades das empresas

Qualificação, Estrutura produtiva, Despesas das empresas I&D, Digitalização
dos negócios
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4. ESTIMATIVAS DO VALOR POTENCIAL
DE MERCADO
4.1 Benchmarking

comparar países com estruturas
socioeconómicas semelhantes incluindo
casos que apresentam níveis mais
elevados de CPI e que, portanto, possam

servir de referência para boas práticas ou
“benchmarks”
Correlação entre o peso das CPI nas compras públicas e o
PIB per capita dos países no ano de 2018
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4. ESTIMATIVAS DO VALOR POTENCIAL
DE MERCADO

Países relevantes para a comparação internacional para
Portugal
Fonte: Elaboração própria

10

4. ESTIMATIVAS DO VALOR POTENCIAL
DE MERCADO

O efeito da intensidade de I&D na economia e das boas
práticas de governação no peso das CPI nas Compras
Públicas
Fonte: Elaboração própria
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4. ESTIMATIVAS DO VALOR POTENCIAL
DE MERCADO

Indicadores de qualidade de políticas associadas às CPI
Fonte: Comissão Europeia. (2019). Benchmarking of national innovation procurement
policy frameworks across Europe.
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4. ESTIMATIVAS DO VALOR POTENCIAL
DE MERCADO
4.2 Estimativas

13

4. ESTIMATIVAS DO VALOR POTENCIAL
DE MERCADO
4.3 Estimativas por sector

Serviços públicos gerais e Saúde com particular potencial para aumentar as CPI
Fonte: Elaboração própria
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5. CENÁRIOS
Pelotão da frente
Portugal atinge a intensidade de CPI dos países de

melhores práticas (UK, FR, NL) até 2030
Perseguidores
Portugal atinge a intensidade média de CPI para a
dimensão da economia (p. ex. LT) em 2025, e alcança os
países de referência próximos somente em 2030
Grupeto
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5. CENÁRIOS
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6. RECOMENDAÇÕES
1.

Promover uma mudança estrutural na abordagem às CPI

2. Assegurar o compromisso político ao mais alto nível
3. Adotar uma perspetiva estratégica integrada na definição de políticas

Visão
Estratégica

para CPI

4. Melhorar a transparência e a informação
5. Incentivar o mercado de inovação através da abertura à concorrência
6. Criar incentivos para CPI

7. Desenvolver parcerias para as CPI envolvendo diversos tipos de atores

Medidas de
Política

em processos interativos
8. Reforçar a dimensão estratégica das CPI ao nível organizacional na

Administração Pública
9. Simplificar e clarificar os procedimentos de CPI e a sua orçamentação

Mudanças
Organizacionais

10. Capacitar e difundir boas práticas na Administração Pública
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CONCEITOS FUNDAMENTAIS
Compras de I&D

+

Compras de Soluções Inovadoras - PPI
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CONCEITOS FUNDAMENTAIS

CPI = I&D + CSI
Sendo que:
I&D = CPC + Outra I&D
Isto é,

CPI = CPC + Outra I&D + CSI
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RECOMENDAÇÕES
1. Promover uma mudança estrutural na abordagem às CPI
“Mudar de velocidade”; requer alterações na atitude dos atores públicos, mudança na
estrutura sectorial das CPI e melhoria da capacidade de resposta dos vários elementos do
sistema nacional de inovação.
2. Assegurar o compromisso político ao mais alto nível
Reconhecer explicitamente o papel das CPI nas estratégias de desenvolvimento e inovação;
requer tempo, investimento e recursos; definição de uma estratégia nacional e metas.

3. Adotar uma perspetiva estratégica integrada na definição de políticas para CPI
Priorizar as áreas onde apostar na CPI enquanto instrumento de política; refletir essas
prioridades nos documentos estratégicos (horizontais e sectoriais); definir planos de acção por
área de governo, região e área de aplicação; criar sistema de monitorização.
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RECOMENDAÇÕES
4. Melhorar a transparência e a informação
Melhorar o nível de informação fornecida pelas autoridades públicas sobre o procedimento de contratação

e seus resultados.
5. Incentivar o mercado de inovação através da abertura à concorrência
Incentivar a contratação de soluções inovadoras e o aumento do número de proponentes através de:

procedimentos baseados em PEMV, possibilidade de variantes, consultas preliminares de mercado,
participação de PMEs.
6. Criar incentivos para CPI
Lançar linhas de financiamento dedicadas a CPI, incluindo incentivos específicos para a AP,
nomeadamente em áreas estratégicas e/ou tipos de contratação mais complexos; e incentivos para
empresas fornecedoras.

7. Desenvolver parcerias para as CPI envolvendo diversos tipos de atores em processos interativos
Incentivar as entidades públicas a criar parcerias com atores empresariais e coletivos para apoiar na
definição da estratégia de CPI, bem como na identificação das soluções mais promissoras para
satisfazer as necessidades da AP; incentivar parcerias entre entidades compradoras
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RECOMENDAÇÕES
8. Reforçar a dimensão estratégica das CPI ao nível organizacional na AP
Introduzir as CPI como desígnio ao nível dos organismos da administração pública central e

local, ligando as necessidades de contratação com objetivos estratégicos, alterando a
perceção de risco individual associado às CPI; alterar forma de planeamento e tempo de
execução dos procedimentos
9. Simplificar e clarificar os procedimentos de CPI e a sua orçamentação
Compatibilizar as práticas de CPI com as regras de gestão orçamental do Estado português;
clarificar a aplicação dos procedimentos previstos no Código dos Contratos Públicos.
10. Capacitar e difundir boas práticas na AP
Desenvolver competências técnico-jurídicas para lidar com procedimentos de compras
públicas, através do reforço da formação de técnicos e dirigentes, da divulgação de casos de
boas práticas e da criação de estruturas e mecanismos de suporte.
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