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O reforço das estruturas de apoio à investigação 
representa um grande desafio no contexto das mudanças 

que a comunidade científica está a passar.

A gestão integrada do ciclo de vida da gestão, criação, 

partilha e reutilização do conhecimento deve ser 
assegurada de forma adequada e profissional.

Enquadramento



307 46 538

Investigadores (ETI)

309 550

Startups (2007-15)

Startups criadas entre 2007 and 2015 
31 000 novas startups / ano 

Aumento de 130% de empresas de base 
tecnológica entre 2007 e 2010

Desde 2005 o número de pesquisadores 
aumentou 96%

84

Projetos ERC

N.º de projetos portugueses 
financiados pelo ERC

Unidades de I&D

Unidades de Investigação

Ecossistema português
33



45x

Patentes

2.º UE

Taxa anual de publicações

35x
Nos últimos 25 anos a produção 

científica portuguesa aumentou 35x

Nos últimos 25 anos o número de patentes 
portuguesas registadas na Europa 

aumentou 45 vezes

País com a maior taxa média de 
crescimento anual de publicações 

(2001-2014)

Produção científica

44



1984 1990 1995 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,37%1,33%1,29%
1,24%

1,29%1,33%
1,38%

1,46%
1,53%

0,76%

0,52%
0,47%

0,31%

Evolução da despesa de I&D em percentagem do PIB
55



IPSFL
2%

Estado
6%

Ensino Superior
41%

Setor privado
51%

21%
As despesas de I&D no setor privado aumentaram 

21% (+ 241M €) entre 2016 e 2018

18%

Investigadores (ETI)

O número de pesquisadores no setor privado 
aumentou 18% entre 2016 e 2018

Despesa em I&D

Total E. Superior Setor privado Estado IPSFL

5061 524

15 880

28 628

46 538

O papel do setor privado
66



Novos desafios
77

• Mudanças no paradigma dos instrumentos de financiamento da UE.

• Redefinição de políticas regionais e locais de gestão e valorização do conhecimento.

• Competências digitais.

• Acesso aberto.

• Dados e gestão de dados.

• Ciência cidadã, envolvimento público e impacto social.

• Transparência, integridade e reprodutibilidade da ciência.

• ética e propriedade intelectual.



88

• Novos modelos de produção e comunicação científica.

• Avaliação científica, monitorização e avaliação.

• Combinar a excelência da investigação com investigação inclusiva, 

colaborativa e bottom-up.

• Colaboração institucional, co-criação e co-governança.

• Estratégias de gestão de base científica e livre de burocracia.

• Promover a aproximação entre o conhecimento científico e o setor 

empresarial, inovação aberta.

• Sustentabilidade.



Próxima geração de gestão 
de ciência

99

• Financiamento, avaliação, observação e gestão de atividades de I&D.

• Estabelecimento e gestão de instrumentos financeiro e institucionais.

• Gestão de organizações dedicadas à prossecução de políticas públicas de ciência e 

tecnologia.

• Apoio à definição de políticas públicas nos domínios da ciênci e tecnologia.

• Definição e implementação de estratégias de comunicação e difusão do conhecimento e 

da cultura científica e tecnológica.

• Gestão de infraestruturas de apoio à atividade científica e tecnológica.

• Gestão de organizações dedicadas à valorização, transferência e comercialização do 

conhecimento.
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Podem os gestores 
de ciência ter 
superpoderes?





Formação qualificada e desenvolvimento 
de competências para o desempenho de 

atividades de gestão do sistema 
científico e tecnológico

12

Visão



Gestores de ciência

13

Para quem?

Para quê?
• Gerir organizações, infraestruturas, programas e projetos

• Preparar candidaturas e gerir estratégias de captação de fundos

• Administrar fundos comunitários e nacionais

• Preparar para os programas quadros europeus (e.g. Horizonte Europa)

• Valorizar resultados de investigação e gerir processos de transferência de conhecimento

• Promover e gerir programas de cultura científica

Investigadores Profissionais Estudantes
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Visão integrada do ecossistema de ciência, 
tecnologia e inovação.

ABORDAGEM DE ECOSSISTEMA

MENTORIA

Participação de especialistas em seminários 
e mentoria de projetos.

RESIDÊNCIAS INSTITUCIONAIS

COLABORAÇÃO

Colaboração com a plataforma de

profissionais de interface à ciência (PIC)

Formação transversal e em contexto real 
das funções de gestão de ciência e 
tecnologia.

Como funciona
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Programa

2 semestres / 60 ECTS 
Sextas e sábados

Duração Formato
Pós Laboral + blended learning

Idioma
Português

Unidades curriculares Residência institucional
Desenvolvimento de projeto 
em contexto real

Investimento
1 600€02 obrigatórias + 05 opcionais
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Obrigatória | 1.º semestre | 5 ECTS

Unidades Curriculares

Projeto em Gestão e Políticas de Ciência e Tecnologia I

Ciência, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento

Cultura Científica e Comunicação de Ciência

Gestão de Unidades e Projetos Científicos

História do Sistema Científico em Portugal e na Europa

Economia, Sociedade e Inovação no Mundo Contemporâneo

Negociação, avaliação e elaboração de candidaturas

Conceitos e Práticas de Gestão de Inovação

Políticas de Desenvolvimento Empresarial e Inovação

Projeto em Gestão e Políticas de Ciência e Tecnologia II

Informação

Opcional | 2.º semestre | 10 ECTS

Opcional | 2.º semestre | 10 ECTS

Opcional | 1.º semestre | 10 ECTS

Opcional | 1.º semestre | 10 ECTS

Opcional | 1.º semestre | 10 ECTS

Opcional | 2.º semestre | 10 ECTS

Opcional | 2.º semestre | 10 ECTS

Opcional | 2.º semestre | 10 ECTS

Obrigatória | 2.º semestre | 5 ECTS



17Corpo docente

Coordenador  
Executivo

INESC ID
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UNIDADES 
CURRICULARES
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Projeto em Gestão e Políticas de Ciência e Tecnologia I 
Fernanda Rollo

• Desenvolvimento de projeto em contexto real, podendo incluir modalidade de 
residência institucional em entidades do sistema científico e tecnológico. 

• Apresentação de conferências ou outras atividades sobre aplicações práticas 
específicas - especialistas convidados.


• Sessões práticas de acompanhamento para definição e desenvolvimento do projeto 
com supervisores.

5 ECTS12 SESSÕES OBRIGATÓRIO1.º SEMESTRE
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Especialistas convidados
• Elvira Fortunato 

Vice-Reitora da Universidade Nova de Lisboa

• Alexandra Vilela  

Vogal da Comissão Diretiva do Compete 2020

• Ricardo Miguéis 

INESC - Head of Brussels Office

• Jorge Portugal 

Diretor-Geral da COTEC

• João Nuno Ferreira 

Coordenador geral da FCCN, unidade da Fundação para a Ciência e a Tecnologia

• Eduardo Maldonado 

Presidente da Agência Nacional de Inovação
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• Cristina Caldeira 
Professora de Propriedade Intelectual e coordenadora do Privacy and Data 
Protection Centre, Universidade Europeia


• Raul Capaz Coelho 
Secretário Geral da Educação e Ciência


• Isabel Damasceno 
Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro


• Eloy Rodrigues 
Diretor dos Serviços de Documentação da Universidade do Minho


• João Baptista 
Especialista em Estatísticas da Educação e Ciência

Especialistas convidados
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Projeto em Gestão e Políticas de Ciência e Tecnologia II 
Fernanda Rollo

• Project based learning: cada aluno realiza um projeto individual de gestão de 
ciência e tecnologia relacionado aos seus interesses. Este projeto pode ser 
desenvolvido dentro de uma Instituição de I&D / setor privado, seja a instituição a 
que os alunos estão vinculados, ou outra instituição a ser definida no decorrer do 
curso.


• Orientação individual por um membro do corpo docente e um elemento designado 
pela instituição de acolhimento.


• O calendário da residência é definido individualmente com os alunos e as 
instituições de acolhimento durante o curso.

5 ECTS13 SESSÕES OBRIGATÓRIO2.º SEMESTRE
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Ciência, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento 
Tiago Brandão

• Compreender o papel da Ciência e da Tecnologia dentro das estratégias 
nacionais e internacionais de desenvolvimento, captando os diferentes 
modelos na própria evolução dos respetivos racionais justificativos, das 
políticas nacionais e dos programas de cooperação.  

• Aulas teórico-práticas: apresentação e discussão dos vários tópicos do programa. 

• Reflexão e discussão sobre textos selecionados ou casos práticos reais. 

• Preparação de apresentações orais sobre temas específicos, com supervisão do 

docente.

10 ECTS12 SESSÕES OPCIONAL1.º SEMESTRE
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Gestão de Unidades e Projetos Científicos 
Filipa Borrego; João Cortez; Margarida Trindade

• Aborda o contexto da gestão de unidades de investigação e de inovação, de 
programas e projetos de investigação e desenvolvimento no sistema científico 
nacional e internacional, em particular através das várias componentes e 
instrumentos de suporte e interface à gestão e à investigação.  

• Aulas teóricas: apresentação e discussão dos vários tópicos do programa. 

• Seminários: reflexão e discussão sobre textos seleccionados ou casos práticos reais. 

• Preparação de apresentações orais sobre temas específicos, com supervisão do 

docente.

10 ECTS12 SESSÕES OPCIONAL1.º SEMESTRE



25

História do Sistema Científico em Portugal e na Europa 
Fernanda Rollo; Tiago Brandão

• Proporciona uma leitura histórica sobre o processo de construção do sistema 
científico, em Portugal e na Europa. O desenvolvimento de processos institucionais 
foi acompanhado por um intenso debate de ideais e visões distintas quanto à missão 
da Universidade e da Ciência para o desenvolvimento. A produção teórica de modelos 
de organização institucional, e a crescente disseminação de policy-oriented 
‘frameworks’ marcaram profundamente a formulação das políticas de Ciência, 
Tecnologia e Inovação.  

• Aulas teórico-práticas: apresentação e discussão dos vários tópicos do programa. 

• Reflexão e discussão sobre textos selecionados ou casos práticos reais. 

• Preparação de apresentações orais sobre temas específicos, com supervisão do docente.

10 ECTS12 SESSÕES OPCIONAL1.º SEMESTRE
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Economia, Sociedade e Inovação no Mundo Contemporâneo 
Fernanda Rollo

• Aborda as principais conjunturas que marcaram a economia mundial e, 
especialmente, a europeia, ao longo do século XX. Procura estimular a capacidade 
de refletir criticamente sobre o processo de crescimento e desenvolvimento que 
caracterizou a economia e a sociedade europeia e mundial, tendo presente o seu 
enquadramento científico e tecnológico, desde a I Guerra Mundial até ao final da 
Guerra Fria.  

• Regime de seminário, combinando sessões de apresentação da natureza e das 
problemáticas associadas aos pontos fundamentais do programa com a apresentação e 
debate de textos e temáticas por parte dos alunos.


• Cenários de interpretação, problematização e discussão dos conteúdos.

10 ECTS12 SESSÕES OPCIONAL1.º SEMESTRE
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Negociação, avaliação e elaboração de candidaturas 
Filipa Borrego; João Cortez; Margarida Trindade

• Análise dos processos envolvidos e as várias fases de candidaturas a fundos 
nacionais e internacionais, introduzindo ferramentas e metodologias para a 
gestão institucional de informação, procedimentos e portefólio de projetos e de 
financiamento.  

• Aulas teóricas: apresentação e discussão dos vários tópicos do programa. 

• Seminários: reflexão e discussão sobre textos seleccionados ou casos práticos reais. 

• Preparação de apresentações orais sobre temas específicos, com supervisão do 

docente.

10 ECTS13 SESSÕES OPCIONAL2.º SEMESTRE
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Conceitos e Práticas de Gestão de Inovação 
Filipa Borrego; João Cortez

• Explora os diversos conceitos e práticas no âmbito da gestão e inovação: a 
construção social de sistemas tecnológicos; a economia da mudança 
tecnológica; regulação e inovação tecnológica; transferência de tecnologia; 
propriedade intelectual; empreendedorismo, processos de criação de valor e 
comercialização de tecnologia. 

• Exposição dos conteúdos e debate ativo.

• Desenvolvimento, em equipa, de pesquisas autónomas e sua apresentação.

• Elaboração de um ensaio sobre temas selecionados do programa.

10 ECTS13 SESSÕES OPCIONAL2.º SEMESTRE
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Políticas de Desenvolvimento Empresarial e Inovação 
José Carlos Caldeira

• Dotar os participantes de conhecimentos e competências sobre as relações 
entre as políticas e programas de desenvolvimento industrial/empresarial e as 
políticas e programas de ciência e tecnologia, assim como o seu papel na 
criação e desenvolvimento de ecossistemas de inovação. 

• Aulas teórico-práticas: apresentação e discussão dos vários tópicos do programa. 

• Reflexão e discussão sobre textos selecionados ou casos práticos reais. 

• Preparação de apresentações orais sobre temas específicos, com supervisão do 

docente.

10 ECTS14 SESSÕES OPCIONAL2.º SEMESTRE



30

Cultura Científica e Comunicação de Ciência 
António Granado

• Pretende sensibilizar os participantes para a importância da cultura científica e 
da comunicação de ciência na sociedade atual e para o papel cada vez mais 
importante que estas duas áreas desempenham na gestão e nas políticas de 
ciência e tecnologia. 

• Esta unidade curricular tem uma perspetiva teórico-prática, com aulas onde serão 
apresentados os conceitos fundamentais e discutidos alguns textos previamente 
lidos pelos alunos. 


• As apresentações individuais dos trabalhos e a sua discussão serão também 
efetuadas durante as aulas.

10 ECTS14 SESSÕES OPCIONAL2.º SEMESTRE
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Entidades associadas

• CATIM - Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica

• CTCV - Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro

• Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência

• Fundação Champalimaud

• Fundação para a Ciência e a Tecnologia

• Instituto de Medicina Molecular (IMM)

• IT – Instituto de Telecomunicações

• EU-Life
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Candidaturas

https://inforestudante.fcsh.unl.pt/nonio

31 de maio a 30 de junho 

• Certificado de conclusão de licenciatura 

• ou currículo científico/profissional relevante


• Curriculum vitae

• Carta de motivação

• Taxa de candidatura: 51€
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Q&A



Contactos
NOVA FCSH 

Avenida de Berna, 26-C 1069-061 Lisboa

gestaociencia@fcsh.unl.pt 

911 556 554

www.gestaociencia.pt 

www.facebook.com/gestaociencia

3434



3535


