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Resumo 

 

Na inovação terapêutica evidenciam-se problemas decorrentes do tempo longo de 

espera entre as descobertas e as suas respetivas aplicações. Neste âmbito, os hospitais 

desempenham um papel central nos processos de inovação, uma vez que estimulam a 

investigação translacional, através da aceleração e transformação da descoberta 

científica em aplicação clínica.  

Tendo como objetivo dar maior visibilidade aos processos de translação na saúde, 

desenvolve-se um sistema de informação focado nos recursos do ecossistema de 

inovação para a saúde, centrado nos hospitais portugueses. Este sistema reflete a 

informação de um conjunto alargado de projetos de produção de conhecimento e 

inovação, de âmbito nacional e europeu (FCT, ANI, INFARMED e CORDIS). A construção 

de uma plataforma online é suportada por uma base de dados relacional, 

concretamente por um sistema de informação em tecnologia Tableau. 

É uma plataforma aberta, que retrata os perfis de atores, os seus relacionamentos e os 

territórios envolvidos, que tem como objetivo contribuir para dinamizar novos 

processos colaborativos e novos players para o ecossistema, possibilitando o aumento 

da massa crítica institucional envolvida nos processos de inovação. Por outro lado, 

fornece uma ferramenta útil para fazer o acompanhamento de políticas públicas 

dirigidas ao setor da saúde, a partir dos hospitais. 

 

Palavras-chave: hospitais; investigação translação; conhecimento e inovação; sistema 

de informação. 
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Abstract 

 

In therapeutic innovation there are problems resulting from the long waiting time 

between discoveries and their respective applications. In this context, hospitals play a 

central role in innovation processes, since they stimulate translational research, through 

the acceleration and transformation of scientific discovery into clinical application.  

Aiming to give greater visibility to the translational processes in health, an information 

system focused on the resources of the innovation ecosystem for health is developed, 

centred on Portuguese hospitals. This system reflects information from a wide range of 

knowledge production and innovation projects, both national and European (FCT, ANI, 

INFARMED and CORDIS). The construction of an online platform is supported by a 

relational database, specifically by an information system in Tableau technology. 

It is an open platform, which represents the profiles of actors, their relationships and 

the territories involved, which aims to contribute to boost new collaborative processes 

and new players for the ecosystem, enabling the increase of the institutional critical 

mass involved in innovation processes. On the other hand, it provides a useful tool to 

monitor public policies directed to the health sector, starting from hospitals. 

 

Keywords: hospitals; research translation; knowledge and innovation; information 

system. 
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Introdução 

 

Esta dissertação insere-se no âmbito do projeto de investigação “B2B4I - Interações de 

inovação Bench-Bedside, Bedside-Bench: abordagem geográfica multinível das redes 

centrada no papel dos hospitais”. O projeto é constituído por 7 Tarefas e esta 

dissertação contribuiu para o desenvolvimento da Tarefa 2 e Tarefa 4 (Figura 1), que 

consistiam no levantamento indireto de dados, construção de bases de dados, 

elaboração de análises estatísticas e cartográficas e montagem de um sistema de 

informação. Assim, esta dissertação representa também o resultado de uma bolsa de 

investigação no âmbito do projeto. 

Figura 1. Esquematização das atividades do projeto B2B4I e das tarefas objeto desta da dissertação. 

 
Fonte: Elaboração própria, com base no Projeto B2B4I.  

Neste âmbito, a função do autor desta dissertação, enquanto investigador do projeto, 

foi de natureza metodológica. Dada a quantidade de informação a levantar e a 

necessidade de tipificar e normalizar um conjunto diversificado de variáveis, oriundas 

de diferentes fontes, as atividades desenvolvidas reforçaram as minhas competências 

em matéria de organização de bases de dados. Lidar com bases diferentes, extrair 
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informação de várias formas e fontes, desenvolver automatismos e controlar a 

qualidade da informação, foram conjugadas com atividades mais manuais, de forma a 

aumentar o rigor da informação. 

Neste momento, as Tarefas 2 e 4 do projeto estão totalmente concretizadas, o que 

significa que consegui ao longo da minha bolsa de investigação contribuir para o projeto 

e ao mesmo tempo ganhar as competências necessárias para o pleno desenvolvimento 

destas tarefas.  

O objetivo central desta dissertação dirigiu-se à criação e ao desenvolvimento de um 

sistema de informação que organizasse diferentes bases de informação - projetos de 

I&D+I ancoradas em Portugal, que contemplassem pelo menos um hospital. 

Especificamente pretendemos: 

• Montar uma base de informação relevante para a análise do papel dos hospitais 

na investigação translação em Portugal;  

• Assegurar consistência e integridade da informação oriunda de várias fontes de 

informação; 

• Realizar um conjunto de análises estatísticas e cartográficas que sistematizem as 

principais características de cada base de dados; 

• Proporcionar interfaces que disponibilizem a informação de forma acessível e de 

fácil compreensão e manipulação. 

Isto significa, recolher e organizar a informação de modo a tornar a base de dados 

estruturalmente organizada para responder aos objetos objetivos de investigação do 

projeto, poder ser consultada, interrogada e atualizada sem constrangimentos. Assim, 

para se atingir esses objetivos delineou-se um conjunto de objetivos operacionais:  

• Levantar todos os projetos de conhecimento e inovação colaborativos 

disponíveis na Fundação para Ciência e a Tecnologia (FCT), normalizar alguma 

informação e depois conceber uma base de dados; 

• Levantar todos os projetos de conhecimento e inovação colaborativos inscritos 

na Agência Nacional de Inovação (ANI), normalizar alguma informação e 

conceber uma base de dados; 
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• Levantar todos os projetos de conhecimento e inovação colaborativos inscritos 

na The Community Research and Development Information Service (CORDIS) e 

conceber uma base de dados; 

• Coligir as três bases de dados anteriores numa base de dados transversal, 

essencial para a construção do sistema de informação, identificando as variáveis 

comuns e fazendo a normalização das mesmas; 

• Conceber uma base de dados sobre ensaios clínicos com informação presente no 

registo nacional ensaios clínicos (RNEC) da Autoridade Nacional do Medicamento 

e Produtos de Saúde (INFARMED);  

• Conceber uma plataforma ou um sistema de informação online com dados sobre 

os projetos de investigação-translação. 

O primeiro capítulo é dedicado à contextualização teórica do tema do projeto em que 

esta dissertação se insere, expondo os conceitos básicos inerente ao mesmo. Procura-

se explorar os conceitos em torno da geografia da inovação, segundo uma abordagem 

geográfica. Estando o projeto focado na investigação translação também se sistematiza 

teoricamente esta abordagem. Assim, começar-se-á por enquadrar o tema aqui em 

análise no âmbito do projeto de investigação - “B2B4I - Interações de inovação Bench-

Bedside, Bedside-Bench: abordagem geográfica multinível das redes centradas no papel 

dos hospitais”. 

O segundo e terceiro capítulo possuem um carácter empírico, procurando responder 

aos objetivos definidos no projeto de investigação - B2B4I (especificamente às Tarefa 2 

e 4). Esses capítulos explicitam as etapas empíricas desenvolvidas: faz-se uma síntese 

dos processos de elaboração das bases de dados, apresenta-se alguma da cartografia 

elaborada e desenvolvem-se as etapas e os procedimentos metodológicos efetuados 

para a construção de um sistema de informação aberto. 

Por fim concluiu-se, refletindo algumas limitações encontradas no desenvolvimento 

metodológico elaborado. 
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1. Enquadramento conceptual 

 

A abordagem conceptual aqui desenvolvida suporta-se no contributo teórico do projeto 

B2B4I e pretende ser um enquadramento para a componente prática aqui desenvolvida. 

Em Portugal, segundo o B2B4I, as pesquisas na área da inovação em saúde focaram-se 

principalmente nas seguintes áreas: o empreendedorismo e a capacitação das start-ups 

e spin-offs dedicados à biotecnologia (Fontes, 2005; Fontes, 2007); o biopant technopole 

(Vale & Carvalho, 2013); o Health Cluster Portugal (Santos, Cavaleiro, & Marques, 2010; 

Santos & Marques, 2012); a comparação entre redes de inovação em saúde e outras 

áreas de alta tecnologia (Salavisa, Sousa, & Fontes, 2012); na geografia das redes 

multissectoriais de inovação (Santos & Marques, 2013; Marques, Santos, & Ribeiro, 

2015); e recentemente a reflexão em torno do espaço relacional das redes de I&D+I com 

amarração em Portugal (Santos, 2020). No entanto, o papel específico dos hospitais na 

investigação translação é ainda pouco explorado. 

Face a este contexto, o projeto evidencia o papel que os hospitais desempenham no 

sistema de inovação do setor da saúde e retrata a capacidade dos hospitais 

contextualizarem no território as redes de inovação. De acordo com Marques & Santos 

(2022), isto é particularmente relevante, pois no ecossistema de inovação da saúde, os 

hospitais ainda são um ator pouco visível. Em termos conceptuais, o projeto desenvolve-

se na geografia da inovação, analisando as articulações inter-organizacionais nos 

processos de translação de conhecimento, a diferentes escalas geográficas (redes locais, 

regionais, nacionais e globais). Na prática, o processo de produção de conhecimento não 

está suficientemente esclarecido e as redes de proximidade multidimensionais nos 

processos de inovação (cognitiva, organizacional, institucional, social e geográfica) que 

envolvem os hospitais ainda não estão suficientemente explicitadas (Figura 2).  
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Figura 2. Caracterização do papel dos hospitais nos diferentes tipos de proximidade. 

 

Fonte: Elaboração própria, adaptado de Boschma, 2005; Davids & Frenken, 2017. 

 

Segundo o projeto B2B4I, procura-se combinar diferentes abordagens teóricas, da 

geografia económica (ciências sociais) e da ciência da translação (ciências da vida) 

(Marques & Santos, 2022). 

Para se conseguir analisar estes processos, o projeto combina metodologias 

quantitativas e qualitativas (base de dados, estatísticas descritivas, análise de redes 

sociais e cartografia) e estratégias de recolha direta e indireta de dados (entrevistas, 

workshops, bases de dados disponíveis). Em termos de resultados, o projeto visa 

(Marques & Santos, 2022: 12): “robustecer as teses da geografia económica relacional, 

no que concerne à multiescalaridade das relações; contribuir para deslindar os 

mecanismos de aproximação à investigação clínica, explorados pela ciência da 

translação; revelar mecanismos de translação do conhecimento; revelar mecanismo de 

aceleração dos processos de inovação ao longo do ciclo de descoberta; aumentar a 

prestação inovadora no setor da saúde; definir políticas públicas de inovação de base 

territorial dirigidas ao setor da saúde”. 

Proximidade Institucional 

partilha de linguagem, hábitos, 

normas, valores, e padrões 

culturais na coordenação de 

processos colaborativos 

Proximidade Cognitiva 

exploração de conhecimentos 

similares - minimiza as lacunas 

existentes entre as biociências, 

medicina, investigação clínica e 

outros campos científicos 

  

Proximidade Social 

relações comuns entre atores na 

partilha de necessidades - 

contextos organizacionais de 

investigação, de clínicos de 

diferentes especialidades 

 

Proximidade Organizacional 

redes na coordenação de 

transações e na partilha de 

trabalho, rotinas e translação de 

conhecimento, à imagem da 

hélice tripla e quádrupla 

Proximidade Geográfica 

confiança e interdependência, 

fluxo de conhecimento tácito 
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1.1. Investigação translação 

Nos últimos anos, as ciências translacionais têm vindo a adquirir agenda política e 

científica, pois várias plataformas e programas públicos apoiam e estimulam a 

investigação translação (como por exemplo, o Clinical and Translational Science Awards 

(CTSA) Program da Food and Drug Administration (FDA – EUA) ou o European 

Infrastructure for Translational Medicine (EATRIS)) (Santos, Marques, Ribeiro & Torres, 

2022). O que estas plataformas apresentam em comum é que ambas procuraram 

estimular a colaboração a longa distância entre investigadores e organizações ao longo 

do ciclo de investigação e de inovação. Desta forma, a dimensão geográfica é central, 

dado o facto das estratégias de colaboração e disseminação de conhecimento à 

distância necessitarem de maior articulação, atendendo às contingências da prática e da 

aplicação clínica. 

De facto, isto é particularmente importante, uma vez que, um dos principais objetivos 

da investigação translação é aumentar a inovação na prestação de saúde e, também, 

encurtar o tempo entre a identificação de alguma necessidade ou problema e a sua 

resolução (através da criação de novos dispositivos, terapias ou possivelmente a 

descoberta de novas moléculas com potencial terapêutico) (Marques, et al., 2022). 

Assim, o conceito de investigação translacional está intimamente relacionado com a 

preocupação de acelerar a translação dos avanços nas ciências biomédicas para a sua 

aplicação à saúde humana (Fort, Herr, Shaw, Gutzman, & Starren, 2017; van der Laan & 

Boenink, 2015). 

 

1.2. O papel dos hospitais no ecossistema de inovação da saúde 

Os hospitais assumem um papel fulcral no ecossistema de inovação para a saúde, uma 

vez que, são agentes ativos nas estratégias de cooperação que possibilitam a translação 

do conhecimento à distância, pelas ligações que estabelecem a diferentes escalas 

geográficas (Santos & Marques, 2013; Marques & Santos, 2013; Santos, 2020). De igual 

forma, a dimensão territorial na investigação translação é central, pois são as interações 

inter-organizacionais, a diferentes escalas geográficas, que potencializam a fertilização 
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cruzada entre as distintas bases do conhecimento (entre a investigação clínica, as TIC, a 

indústria farmacêutica, entre outros).  

As organizações empresariais são atores centrais e efetivos nas diferentes fases do 

processo de inovação, mas não isoladamente, pois dependem geralmente de um 

sistema interativo que mobilize conhecimento e competências entre uma multiplicidade 

de agentes envolvidos pertencentes a diferentes contextos geográfico-institucionais 

(Edquist, 2005; Caraça, et al., 2009). É a literatura dos sistemas de inovação que procura 

compreender os processos complexos de aprendizagem interativa envolvendo bases de 

conhecimento de origem, cada vez mais, diversificada (Asheim, et al., 2011; Balland, et 

al., 2020).  

Numa visão sistémica de inovação, as redes são a estrutura que permite compreender 

as dinâmicas interativas e cumulativas de conhecimento entre agentes de diferentes 

locais, regiões e setores (Davids & Frenken, 2017). Assim, o contexto territorial, a partir 

das suas características socioeconómicas e capacidades institucionais e organizacionais, 

passou a ser considerado relevante na análise das dinâmicas de inovação (Martin, 2010; 

Fitjar & Rodríguez-Pose, 2011). Nos contextos espaciais encontram-se enraizadas regras 

sociais, económicas e culturais que exercem influências no comportamento das 

organizações. Deste modo, a clusterização das atividades de inovação contidas nos 

lugares ou contextos espaciais, devem ser confrontados com as formas multi-escalares 

e multi-locais onde o conhecimento útil pode circular e eventualmente ser ancorado 

(Butzin & Widmaier, 2015; Crespo & Vicente, 2015). 

A ciência translacional representa uma oportunidade para explorar as dinâmicas em 

torno da geografia das redes de inovação (Liu, Chaminade, & Asheim, 2013). Isto 

significa, não apenas explorar as dinâmicas locais de conhecimento, mas também a 

diferentes escalas geográficas. Os contactos com o exterior, que alargam as interações 

locais são extremamente importantes (Crevoisier & Jannerat, 2009; Vale, 2013; Grillitsh 

& Nilsson, 2015), uma vez que se combina a criação e a translação de conhecimento 

num ciclo de descoberta, que se suporta numa variedade de investigadores e 

organizações com diferentes posições na cadeia de valor (Binz, Truffer, & Coenen, 2014; 

Balland, Boschma, & Koen, 2015). 
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A interação de diferentes agentes em redes multinível de produção de conhecimento e 

inovação abre um debate em torno da proximidade enquanto conceito que permite 

sustentar os sistemas globais de inovação (Coe & Hess, 2013; Coe & Yeung, 2015; 

Balland, Boschma, & Koen, 2015). Apesar das vantagens induzidas pela proximidade 

geográfica (co-localização das organizações num determinado local ou região), esta não 

é condição suficiente, nem muitas vezes necessária, para que a aprendizagem interativa 

ocorra (Boschma, 2005; Balland, 2015).  

1.3. Um sistema de informação em torno das redes de I&D+i que 

envolvem hospitais 

As instituições hospitalares apresentam um papel preponderante não só na prestação 

de cuidados e serviços de saúde às suas populações, como também são ou podem ser 

um agente ativo nas dinâmicas biriderecional (bench bedside) e nos processos de 

produção de conhecimento e inovação (Cooke, 2005, 2006; Kerner, 2006). 

A existência de plataformas com dados abertos pode constituir um motor de aceleração 

de processos de investigação translação. O ecossistema pode ser visualizado, melhor 

compreendido e potencialmente alargado, contribuindo para uma maior eficiência na 

prestação de cuidados hospitalares e para impactos mais significativos em matéria de 

saúde. A economia pode também beneficiar com um acesso mais fácil à informação, 

dinamizando novas redes e modelos colaborativos e de negócio e, desta forma, 

dinamizando a criação de serviços inovadores. Na prática, a disponibilidade de 

informação, transparente e acessível, pode ser uma fonte essencial para a melhoria do 

bem-estar social das populações.  

Tendo por base este enquadramento, ou seja, havendo a necessidade de dar maior 

visibilidade aos processos de translação na saúde, desenvolveu-se, no âmbito do projeto 

B4B2I, um sistema de informação focado nos recursos do ecossistema de inovação para 

a saúde, centrado nos hospitais portugueses. 
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1.4. Sistema de informação e visualização de dados: o Tableau  

Os sistemas de informação agregam registos, análises, conhecimentos, relativos ao 

território, úteis à investigação, podendo ser aplicados às mais variadas áreas da ciência 

com recurso a tecnologias que oferecem ferramentas de análise para operar sobre 

diversos dados, com pouca ou com grandes volumes de informação.   

Na era da informação, o registo de dados aumenta diariamente, levantando questões 

não só ao nível do seu armazenamento, mas também relativamente à sua compreensão 

e visualização (Ali et al., 2016). Grandes quantidades de dados são difíceis de 

compreender quando estão em tabelas, ou quando são representadas apenas 

numericamente e, desta forma, torna-se pertinente conjugar várias formas visuais, 

como mapas, gráficos, tabelas, redes, etc., permitindo um melhor entendimento dos 

dados e criando maiores hipóteses de compreensão dos mesmos (Agrawal et al. 2015).  

A visualização de dados é um conceito em voga, mostrando um forte potencial veiculado 

pelas possibilidades de interação direta entre os dados e a obtenção de resultados em 

tempo real (Friendly, 2018). Efetivamente, um bom conhecimento dos dados, em 

termos estatísticos e do seu contexto, é fundamental para a representação correta dos 

mesmos, sendo a apresentação visual uma forma de realçar a informação que se quer 

transmitir (Wilke, 2019). Existem atualmente diversas plataformas que conjugam a 

análise e exploração dos dados com as potencialidades da criação de visualizações e a 

sua partilha online. Deve ter a possibilidade de se poder interagir com os dados através 

de filtros, do zoom e de outras informações que podem surgir com o passar do cursor. 

Em suma, as visualizações devem ser dinâmicas e interativas (Wilke, 2019). 

O Tableau é uma das plataformas que conjuga todas estas características, pois não 

possui grandes exigências de programação, permite visualizar e analisar dados através 

de interfaces intuitivos e interativos e possibilita aos utilizadores explorar e criar análises 

de acordo com as suas necessidades (Inseok & Hyejung, 2017).  É uma plataforma de 

conceção, partilha e exploração de dados publicada online. As bases de dados utilizadas 

na plataforma podem ser internas ou externas à mesma. No caso das internas, a 

arquitetura da base de dados é criada no próprio software de trabalho. Apesar da ágil 
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utilização, relativamente às bases de dados externas, estas últimas apresentam mais 

vantagens, destacando-se, desde logo, a possibilidade de serem acedidas por outros 

softwares sem recorrer diretamente às interfaces do Tableau (Milligan, 2019; Tableau 

Public, 2022). 

 

2. Sistema de informação: organização das bases, tratamento e 

mapeamento dos dados  
 

Neste capítulo, pretende-se explicitar as abordagens empíricas na qual se inserem as 

colaborações institucionais de conhecimento e inovação que envolvem os hospitais 

portugueses.  

Começar-se-á por enquadrar a análise no âmbito do projeto de investigação. Segue-se 

uma síntese dos processos desenvolvidos em matéria de elaboração das bases de dados 

e apresentam-se algumas limitações à construção das mesmas. Por fim, são 

sistematizadas as etapas adotadas e os procedimentos metodológicos efetuados para a 

construção do sistema de informação do projeto. 

 

2.1. Objetivos do capítulo no contexto do projeto B2B4I 

O projeto de investigação B2B4I identifica nas suas atividades a recolha de informação, 

a construção de bases de dados e conceção de um sistema de informação. 

Esta tarefa empírica do projeto estrutura-se em três etapas: 

I. A primeira etapa consiste na recolha e atualização de informação relativa a 

projetos colaborativos de produção de conhecimento e inovação, presentes em 

fontes de informação oficiais, que aqui se ilustram e que serão posteriormente 

alvo de descrição mais detalhada: 

• na Fundação para Ciência e a Tecnologia (FCT) para o período de 1999 a 

2015 (ponto 2.2.1); 

• na Agência Nacional de Inovação (ANI), de 1991 a 2020 (ponto 2.2.2); 
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• na Comissão Europeia (CORDIS) para os anos de 2007 a 2020 (ponto 

2.2.3). 

II. A segunda etapa consiste no levantamento de informação relativa aos ensaios 

clínicos realizados em Portugal, tendo em vista construir uma base de dados a 

partir do registo nacional ensaios clínicos (RNEC) da Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED), para um período de 17 anos 

(2013 a 2019) (ponto 2.2.4). 

III. A terceira etapa está intimamente relacionada com as anteriores, e tem como 

objetivo construir um sistema de informação que retrate os recursos do 

ecossistema de inovação para a saúde, centrado nos hospitais. Este sistema 

sustenta-se nas diferentes bases de dados referidas, a partir de uma 

sistematização transversal, de forma articulada e evolutiva (ponto 2.2.5 e ponto 

2.3).  

 

2.2. Recolha de dados e construção da base de dados 

2.2.1. Base de dados da Fundação da Ciência e Tecnologia (FCT) 

Para a atualização da base de dados, dos projetos relativos ao sistema de produção de 

conhecimento que envolvem o sistema científico português, foi recolhida informação 

relativa aos projetos financiados pela FCT onde estavam presentes os hospitais. 

Em primeiro lugar, consultou-se a base de dados online disponível no portal “Projetos 

de I&D da FCT” (https://www.fct.pt/apoios/projectos/consulta/projectos.phtml.pt), 

com o objetivo de aferir que informação pertinente deveria  ser recolhida dos projetos, 

assim como, o método de recolha de informação a implementar para atingir os objetivos 

propostos.  

A informação disponível no portal de projetos não poderia ser descarregada 

automaticamente e não contemplava os projetos financiados a partir do ano de 2012, o 

que resultou na montagem de um procedimento para o levantamento manual da 

informação presente na plataforma e na necessidade de se solicitar institucionalmente 

à FCT, a informação dos projetos não disponíveis publicamente.  

https://www.fct.pt/apoios/projectos/consulta/projectos.phtml.pt
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Em matéria de conteúdo presente no portal, que viria a ser incorporada na base de 

dados, constatou-se que estava disponível várias informações relativas aos projetos 

financiados, nomeadamente o título, um código, a área científica, as palavras-chave, o 

financiamento e o ano do concurso do projeto. Além disso, estava presente informação 

sobre as organizações envolvidas nesses mesmos projetos, o nome da instituição 

proponente, das instituições participantes e das unidades de investigação e das equipas 

de investigação.   

Na segunda etapa, passamos ao levantamento da informação relativa a todos os dados 

disponíveis sobre os projetos, no portal da FCT (1999-2012), que foram recolhidos 

manualmente para uma base de dados. Em seguida, juntaram-se, com a mesma 

estrutura, os dados solicitados e recebidos da FCT, referentes ao período 2013-2015. 

Foram solicitados dados relativamente aos projetos posteriores a 2015, mas não foi 

conseguida essa informação. 

Posteriormente, os dados carregados para a base de dados foram alvo de um 

tratamento de uniformização, para passarem a assumir as mesmas formas de grafia ou 

de idioma1,  nomeadamente, os campos referentes às designações da organização 

proponente, da organização participante e das unidades de investigação. 

Por fim, reconhecendo-se que a informação levantada na fonte primária dos dados 

podia ser incrementada, tendo em consideração os objetivos da investigação em curso, 

houve a necessidade de sistematizar alguma da informação relativa aos projetos e às 

organizações envolvidas. Assim, ao nível do projeto foram adicionadas as seguintes 

variáveis: o código indentificador do início do projeto; a tipologia de projeto (projetos 

que se desenvolvem entre organizações ou projetos apenas com uma organização); o 

período temporal do projeto (1999-2015).  

 

 

 

1 A título de exemplo, a Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), está designada com 

diferentes expressões: Faculdade de Letras U.P.; Faculdade de Letras (FLUP-UP); Faculdade de Letras – 

Universidade do Porto; Faculty of Arts – University of Porto. Numa base de dados o registo da informação 

não deve assumir formas distintas de entrada na base, quando se trata ou refere à mesma informação. 
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Tabela 1. Informação presente na base dos projetos de I&D financiados pela FCT (1999-2015). 

Nome curto na base de dados Descrição da variável Fonte da informação 

(1) Ordem Ordem da base de dados Classificação e levantamento próprio 

(2) Inicio do Projeto 
Indicação do início do projeto na base de 
dados 

Classificação e levantamento próprio 

(3) Ano Ano em que se inicia o projeto aprovado Levantamento próprio na base da FCT 

(4) Cod Ano Proj 
Indentificador composto do projeto 
(Cod_proj+ ano) 

Classificação e levantamento próprio 

(5) Nº Proj Nº de projeto Classificação e levantamento próprio 

(6) Até 2007 e dps 2007 
Identificação de projetos do QREN e do 
PT2020 

Classificação e levantamento próprio 

(7) Título Título do projeto Levantamento próprio na base da FCT 

(8) Palavras-Chave Palavras-chave do projeto Levantamento próprio na base da FCT 

(9) Palavras-Chave 1 
Classificação da primeira palavra-chave do 
projeto 

Levantamento próprio na base da FCT 

(10) Palavras-Chave 2 
Classificação da segunda palavra-chave do 
projeto 

Levantamento próprio na base da FCT 

(11) Palavras-Chave 3 
Classificação da terceira palavra-chave do 
projeto 

Levantamento próprio na base da FCT 

(12) Palavras-Chave 4 
Classificação da quarta palavra-chave do 
projeto 

Levantamento próprio na base da FCT 

(13) Valor Valor do financiamento do projeto Levantamento próprio na base da FCT 

(14) Período do Domínio Científico Principal 
Período do domínio científico principal que se 
insere a classificação 

Classificação e levantamento próprio 

(15) Domínio da Área Científica Principal Domínio da área científica principal Levantamento próprio na base da FCT 

(16) Período do Domínio Científico Secundária Período do domínio científico secundária Levantamento próprio na base da FCT 

(17) Domínio da Área Científica Secundária Domínio da área científica secundária Levantamento próprio na base da FCT 

(18) Área Científica Principal (de 1999-2012 e 
2013-2016) 

Conjugação da área científica principal de 
1999 a 2012 e 2013 a 2016 

Classificação e levantamento próprio 

(19) Área Científica Secundária (de 1999-2012 
e 2013-2016) 

Conjugação da área científica secundária de 
1999 a 2012 e 2013 a 2016 

Classificação e levantamento próprio 

(20) Instituição Proponente Normalizada 
Designação da entidade copromotora inscrita 
no projeto 

Classificação e levantamento próprio 

(21) Instituição Participante Normalizada 
Designação da entidade promotora 
normalizado em toda a base de dados 

Classificação e levantamento próprio 

(22) Unidade de Investigação Principal Designação da investigação principal Classificação e levantamento próprio 

(23) Investigador Principal 
Designação da entidade do investigador 
principal 

Classificação e levantamento próprio 

(24) Código Tipo Inst 1= Projeto em rede; 2= projeto isolado Classificação e levantamento próprio 

(25) Pro. Em Rede Institucional 
Projetos que se desenvolvem entre 
organizações ou projetos apenas com uma 
organização 

Classificação e levantamento próprio 

(26) Pro. Em Rede Disciplinar 1= Projeto em rede; 2= projeto isolado Classificação e levantamento próprio 

(27) Cidade Proponente 
Cidade da organização promotora em cada 
projeto 

Classificação e levantamento próprio 

(28) Cidade Participante 
Cidade da organização copromotora em cada 
projeto 

Classificação e levantamento próprio 

(29) País País da organização Classificação e levantamento próprio 

(30) Nacional/Estrangeira Tipo de organização - Nacional/Internacional Classificação e levantamento próprio 

(31) NUT 3 NUT III Classificação e levantamento próprio 

(32) NUT 2 NUT II Classificação e levantamento próprio 

(33) Código Esfera do Ator Código numérico da esfera de ator Classificação e levantamento próprio 

(34) Esfera do Ator Designação da esfera de ator Classificação e levantamento próprio 

Fonte: Projeto B2B4I (2018-2022); fonte dos dados: Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e 

levantamentos próprios.  

Na dimensão das organizações foram adicionados os seguintes elementos: o tipo de 

esfera de ação ou o perfil institucional (Universidade/Centro de investigação; Empresa; 

Hospital; Associação/Fundação; Agência Governamental; Centro Tecnológico/ 
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Tecnopolo; Ensino Secundário ou Profissional2). Além disso, foi acrescentada 

informação geográfica (município), que foi levantada através de pesquisas realizadas na 

internet, principalmente recorrendo aos sites oficiais das diferentes organizações. Este 

último elemento informativo permitiu proceder-se, posteriormente, à 

georreferenciação de todas as organizações à escala do lugar (e a partir daí centro 

urbano ou concelho, NUT3, NUT2, País).    

Reunida e uniformizada a informação referente aos projetos de I&D que envolvem os 

hospitais, financiados pela FCT no período de 1999 a 2015, contabilizam-se 34 variáveis 

em colunas (Tabela 1) e 816 entradas em linhas (organizações, algumas das quais em 

mais que um projeto). A base de dados da FCT apresenta um total de 258 projetos 

financiados, onde estão envolvidas 267 organizações. Esta informação foi preparada 

para ficar disponibilizada no site do projeto B2b4I em:  

https://b2b4iproject.wixsite.com/b2b4i/basesdedados.  

 

2.2.2. Base de dados da Agência Nacional de Inovação (ANI) 

A informação relativa aos projetos de inovação tecnológica, dirigidos ao tecido 

empresarial e que envolvem os hospitais, foi recolhida na Agência Nacional de Inovação 

(ANI), que é a entidade que promove ou acompanha os projetos apoiados através dos 

diversos sistemas de incentivos. A título exemplificativo, os sistemas de incentivos aqui 

alocados provém de diferentes programas de apoio do Quadro de Referência 

Estratégico Nacional (QREN) ou do Portugal 2020 (PT2020). 

Inicialmente, consultou-se a base de dados aberta, online, da ANI 

(https://projetos.ani.pt/), para pesquisar a informação disponível e a que poderia ser 

recolhida, de modo a responder aos objetivos de investigação propostos, para depois 

definir-se o método de recolha da informação a implementar. A informação disponível 

na base de dados online poderia ser descarregada na sua génese para um ficheiro Excel. 

No entanto, parte da informação teve de ser recolhida manualmente para cada projeto, 

 

2 Esta classificação de esferas ou perfis organizacionais é inspirada na teoria da tripla e quádrupla hélice 

das redes de inovação (Carayannis & Campbell, 2012; Leydesdorff, 2012) e trata-se de uma classificação 

discutida e assumida pela equipa do Projeto. 

https://b2b4iproject.wixsite.com/b2b4i/basesdedados
https://projetos.ani.pt/
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nomeadamente os copromotores envolvidos na rede de colaboração, uma vez que não 

estava associada à base de dados passível de ser descarregada. 

Constatou-se que existia informação disponível sobre a identificação e caracterização 

do projeto (ID, sigla, título, síntese, programa de apoio, financiamento, ano de início, 

área tecnológica e setor de aplicação) e informação acerca das organizações envolvidas, 

enquanto promotoras ou copromotoras de projetos, com a informação geográfica 

associada.    

Numa terceira fase, incorporou-se informação ao nível do projeto e relativa às 

organizações, de forma a acrescentar valor informativo para as futuras análises de 

dados.  Ao nível do projeto foram adicionadas as variáveis relativas ao código relativo 

ao início do projeto, à tipologia de projeto (projetos que se desenvolvem entre 

organizações ou projetos apenas com uma organização) e ainda ao período temporal do 

projeto.  Relativamente às organizações, foi adicionada informação referente à esfera 

ou perfil institucional (Universidade/Centro de Investigação; Empresa; Hospital; 

Associação/Fundação; Agência Governamental; Centro Tecnológico/Tecnopolo; Ensino 

Secundário ou Profissional) e informação geográfica, que foi levantada através de 

pesquisas na internet, principalmente nos sites das próprias organizações.  

Numa quarta fase, esta base de dados foi cruzada com o Sistema de Informação da 

Classificação Portuguesa das Atividades Económicas (SICAE) 

(http://www.sicae.pt/Consulta.aspx), que permitiu acrescentar informação relativa à 

classificação da atividade económica (CAE) de cada organização. A inserção da CAE de 

cada organização foi realizada através de pesquisas à base do SICAE, utilizando o nome 

ou o número de identificação fiscal da organização (NIF).   

Após a conceção da base de projetos da ANI que comtempla os hospitais, esta é 

organizada por 37 variáveis em colunas (Tabela 2) e por 223 registos em linhas (algumas 

organizações entram mais que uma vez porque estão em mais que um projeto). Isto 

corresponde a 41 projetos financiados, envolvendo 150 organizações a desenvolver 

processos de inovação, entre 1991 e 2020.    

A base de dados ANI foi depois disponibilizada na plataforma do projeto B2B4I em: 

https://b2b4iproject.wixsite.com/b2b4i/basesdedados. 

http://www.sicae.pt/Consulta.aspx
https://b2b4iproject.wixsite.com/b2b4i/basesdedados
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Tabela 2. Informação presente na base dos projetos financiados pela ANI (1999-2015).  

Nome curto na base de dados Descrição da variável Fonte da informação 

(1) Nº Ordem Ordem da base de dados Levantamento próprio na base da ANI 

(2) Inicio do Projeto Indicação do início do projeto na base de dados  Levantamento próprio na base da ANI 

(3) Ano Ano em que se inicia o projeto aprovado Levantamento próprio na base da ANI 

(4) Cod Proj Ano Indentificador composto do projeto (Cod_proj+ ano) Levantamento próprio na base da ANI 

(5) Nº Proj (uniform.) Nº de projeto uniformizado Levantamento próprio na base da ANI 

(6) Periodos da Base 
Identificação de projetos que pertencem ao QREN e ao 
PT2020 

Levantamento próprio na base da ANI 

(7) Programa de Apoio Programa de apoio do projeto Levantamento próprio na base da ANI 

(8) Sigla  Proj Acrónimo do projeto Levantamento próprio na base da ANI 

(9) Título Título do projeto Levantamento próprio na base da ANI 

(10) Síntese Resumo do projeto Levantamento próprio na base da ANI 

(11) Apoio Público Homologado Valor do financiamento do projeto, alocado ao promotor Levantamento próprio na base da ANI 

(12) Data de Início Data de início da execução do projeto Levantamento próprio na base da ANI 

(13) Área Tecnológica Área tecnológica do projeto Levantamento próprio na base da ANI 

(14) Sector de Aplicação Setor de aplicação do projeto* Levantamento próprio na base da ANI 

(15) Promotor Líder Designação da entidade promotora inscrita no projeto Levantamento próprio na base da ANI 

(16) Nome de Entidades 
Copromotoras 

Designação da entidade copromotora inscrita no projeto Levantamento próprio na base da ANI 

(17) Posição Instituição 
(1=Coordenador; 2 = Participante) 

Papel de promotor ou copromotor da organização no 
projeto 

Levantamento próprio na base da ANI 

(18) Cód. Proj. Em Rede Instit. 1= Projeto em rede; 2= projeto isolado Levantamento próprio na base da ANI 

(19) Pro. em Rede Institucional 
Projetos que se desenvolvem entre organizações ou projetos 
apenas com uma organização 

Levantamento próprio na base da ANI 

(20) Cód. Proj. em Rede Discipl. 1= Projeto em rede; 2= projeto isolado Levantamento próprio na base da ANI 

(21) Proj. em Rede Disciplinar 
Projetos que se desenvolvem dentro da mesma área 
tecnológica ou entre áreas tecnológicas 

Levantamento próprio na base da ANI 

(22) Concelho Instituições 
Promotoras 

Cidade da organização promotora em cada projeto Levantamento próprio na base da ANI 

(23) Concelho Instituições 
Promotoras / Copromotoras 

Cidade da organização copromotora em cada projeto Levantamento próprio na base da ANI 

(24) País Instituições País da organização Levantamento próprio na base da ANI 

(25) Dim. Territ. (Nacional / 
Internac.) 

Tipo de organização - Nacional/Internacional Classificação e levantamento próprio 

(26) NUT 3 NUT III Levantamento próprio na base da ANI 

(27) NUT 2 NUT II Levantamento próprio na base da ANI 

(28) Código Esfera Ator Código numérico da esfera de ator Levantamento próprio na base da ANI 

(29) Esfera Ator Designação da esfera de ator Classificação e levantamento próprio 

(30) Código Cor Cor da esfera de ator Levantamento próprio na base da ANI 

(31) Forma Forma da esfera de ator: Nacional e Internacional Levantamento próprio na base da ANI 

(32) NIF Número de identificação fiscal Levantamento próprio 

(33) CAE 2 Dígitos Classificação de atividade económica (2 dígitos) Levantamento próprio 

(34) CAE Principal Classificação de atividade económica principal 1 (5 dígitos) Levantamento próprio no SICAE - INE 

(35) CAE Secundário 1 Classificação de atividade económica secundária 2 (5 dígitos) Levantamento próprio no SICAE - INE 

(36) CAE Secundário 2 Classificação de atividade económica secundária 2 (5 dígitos) Levantamento próprio no SICAE - INE 

(37) CAE Secundário 3 Classificação de atividade económica secundária 2 (5 dígitos) Levantamento próprio no SICAE - INE 

  *Deixou de existir setor de aplicação com o PT2020   

Fonte: Projeto B2B4I (2018-2022); fonte dos dados: Agência Nacional de Inovação (ANI) e levantamentos 

próprios.  

2.2.3. Base de dados da Community Research and Development Information 

Service (CORDIS) 

Para a construção da base de dados de projetos relativos à produção de conhecimento 

e/ou inovação financiados pela Comissão Europeia, através “The Community Research 

and Development Information Service (CORDIS)” foram levantados todos os projetos 
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que tinham um ator organizacional cuja esfera institucional fosse um Hospital e em que 

estivesse inserida pelo menos uma organização localizada em Portugal, no período 

temporal entre 2007 e 2020. 

Em primeiro lugar, consultou-se a base de dados online disponível no portal CORDIS 

(https://cordis.europa.eu/projects/en), a fim de aferir que informação pertinente 

poderia ser retirada dos projetos europeus e qual seria o método de recolha da 

informação. O portal da CORDIS possibilita informação disponível para download, de 

forma aberta e direta para uma base de dados3.  

Numa segunda fase, toda a informação descarregada do portal para a nossa base de 

dados foi organizada e passou por um tratamento de uniformização dos campos 

referentes à organização proponente, organização participante, lugar/cidade e país. 

Além disso, tal como nas bases anteriores, uniformizou-se a grafia e o idioma em que a 

informação passaria a estar disponível. Dada a dimensão da base de dados, esta tarefa 

mostrou-se de grande complexidade e morosidade.  

Numa terceira fase, a base de dados foi robustecida com nova informação ao nível do 

projeto e da organização, tal como as bases anteriores. Ao nível do projeto foram 

adicionadas as variáveis: início do projeto na base de dados; tipo de projeto (projetos 

que se desenvolvem entre organizações ou projetos apenas com uma organização); 

período temporal do projeto.  Na dimensão das organizações foi adicionada a esfera de 

ação (Universidade/Centro de Investigação; Empresa; Hospital; Associação/Fundação; 

Agência Governamental; Centro Tecnológico/Tecnopolo; Ensino Secundário ou 

Profissional), principalmente por pesquisas na internet e, sempre que possível, no site 

da própria organização. 

 

 

 

3 A base de dados teve de ser descarregada em dois momentos distintos, um em outubro de 2020 e outro 

em março de 2022, porque a informação relativa à georreferenciação, áreas científicas e palavras-chave 

apenas foi disponibilizada em 2022. 

https://cordis.europa.eu/projects/en
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Tabela 3. Informação presente na base dos projetos financiados pela CORDIS (2007-2020).  

Nome curto na base de dados Descrição da variável Fonte da informação 
(1) Order Ordem da base de dados Levantamento próprio na base da CORDIS 

(2) Base Base de projetos FP7 ou H2020 Levantamento próprio na base da CORDIS 

(3) ProjectRcn Nº de registo do projeto da Cordis Levantamento próprio na base da CORDIS 

(4) ProjectID ID do projeto CORDIS Levantamento próprio na base da CORDIS 

(5) Prj_Nº Código do projeto (Ano&projectId) Levantamento próprio na base da CORDIS 

(6) ProjectAcronym Acrónimo do projeto Levantamento próprio na base da CORDIS 

(7) Role Papel da organização no projeto Levantamento próprio na base da CORDIS 

(8) ID Código atribuído ao projeto Levantamento próprio na base da CORDIS 

(9) Coordinator Designação da entidade promotora inscrita no projeto Levantamento e Classificação própria 

(10) Coordinator/ Participant Designação da entidade promotora  Levantamento e Classificação própria 

(11) Coordinator 1; Participant 2 Papel de promotor ou copromotor da organização no projeto Levantamento e Classificação própria 

(12) Project_start Indicação do início do projeto na base de dados Levantamento e Classificação própria 

(13) ShortName Abreviatura do nome da organização Levantamento próprio na base da CORDIS 

(14) ActivityType Tipo de atividade da organização Levantamento próprio na base da CORDIS 

(15) Activity_Name Nome da atividade da organização Levantamento próprio na base da CORDIS 

(16) Esfera Ator Esfera de ator da organização Levantamento e Classificação própria 

(17) Esfera Ator_cor Classificação da esfera de ator por cor Levantamento e Classificação própria 

(18) EndOfParticipation Fim da participação da organização no projeto Levantamento próprio na base da CORDIS 

(19) EcContribution Financiamento atribuído (por organização envolvida) Levantamento próprio na base da CORDIS 

(20) Street, (21) City, (22) PostCode Rua, cidade e código postal da organização Levantamento próprio na base da CORDIS 

(23) City_Name_coordinator Nome da cidade do promotor normalizado Levantamento e Classificação própria 

(24)City_Name_coordinator_participan Cidade das organizações normalizados Levantamento e Classificação própria 

(25) Country_Acronym Sigla do país da organização Levantamento próprio na base da CORDIS 

(26) Country_Name País da organização Levantamento e Classificação própria 

(27) Nut2_Cod Código da NUT II Levantamento e Classificação própria 

(28) Nut2_Nome Designação da NUT II Levantamento e Classificação própria 

(29) Nut3_Cod Código da NUT III Levantamento e Classificação própria 

(30) Nut3 Designação da NUT III Levantamento e Classificação própria 

(31) EU Organização Estado-membro EU ou extracomunitário Levantamento e Classificação própria 

(32) OrganizationUrl Link da organização internet Levantamento próprio na base da CORDIS 

(33) ContactType Contacto da organização Levantamento próprio na base da CORDIS 

(34) ContactTitle Contacto da organização Levantamento próprio na base da CORDIS 

(35) ContactFirstNames Contacto da organização Levantamento próprio na base da CORDIS 

(36) ContactLastNames Contacto da organização Levantamento próprio na base da CORDIS 

(37) ContactFunction Contacto da organização Levantamento próprio na base da CORDIS 

(38) ContactTelephoneNumber Contacto da organização Levantamento próprio na base da CORDIS 

(39) ContactFaxNumber Contacto da organização Levantamento próprio na base da CORDIS 

(40) ContactEmail Contacto da organização Levantamento próprio na base da CORDIS 

(41) Status Status da organização Levantamento próprio na base da CORDIS 

(42) Programme Sigla do programa de apoio Levantamento próprio na base da CORDIS 

(43) Name_Programme Descrição do programa de apoio em que se insere o projeto Levantamento próprio na base da CORDIS 

(44) Topics Tópicos do programa de financiamento Levantamento próprio na base da CORDIS 

(45) Start_Year, (46) StartDate Ano e data de início do projeto Levantamento próprio na base da CORDIS 

(47) EndDate Data de fim do projeto Levantamento próprio na base da CORDIS 

(48) Objective, (49) Title Resumo e Título do projeto Levantamento próprio na base da CORDIS 

(50) Proj.Network/Isol. Projeto em rede ou projeto isolado Levantamento e Classificação própria 

(51) SME Dados referentes à organização Levantamento próprio na base da CORDIS 

(52) Geolocation Dados referentes à organização (localização) Levantamento próprio na base da CORDIS 

(53) OrganizationURL Dados referentes à organização Levantamento próprio na base da CORDIS 

(54) EuroSciVocCode_1 Dados referentes à organização Levantamento próprio na base da CORDIS 

(55) Scientific_Area_1 Informação sobre a área científica do projeto Levantamento próprio na base da CORDIS 

(56) EuroSciVocPath_1 Informação sobre a área científica do projeto Levantamento próprio na base da CORDIS 

(57) EuroSciVocTitle_1 Informação sobre a área científica do projeto Levantamento próprio na base da CORDIS 

(58) EuroSciVocCode_2 Informação sobre a área científica do projeto Levantamento próprio na base da CORDIS 

(59) Scientific_Area_2 Informação sobre a área científica do projeto Levantamento próprio na base da CORDIS 

(60) EuroSciVocPath_2 Informação sobre a área científica do projeto Levantamento próprio na base da CORDIS 

(61) EuroSciVocTitle_2 Informação sobre a área científica do projeto Levantamento próprio na base da CORDIS 

(62) EuroSciVocCode_3 Informação sobre a área científica do projeto Levantamento próprio na base da CORDIS 

(63) Scientific_Area_3 Informação sobre a área científica do projeto Levantamento próprio na base da CORDIS 

(64) EuroSciVocPath_3 Informação sobre a área científica do projeto Levantamento próprio na base da CORDIS 

(65) EuroSciVocTitle_3 Informação sobre a área científica do projeto Levantamento próprio na base da CORDIS 

(66) EuroSciVocCode_4 Informação sobre a área científica do projeto Levantamento próprio na base da CORDIS 

(67) Scientific_Area_4 Informação sobre a área científica do projeto Levantamento próprio na base da CORDIS 

(68) EuroSciVocPath_4 Informação sobre a área científica do projeto Levantamento próprio na base da CORDIS 

(69) EuroSciVocTitle_4 Informação sobre a área científica do projeto Levantamento próprio na base da CORDIS 

(70) EuroSciVocCode_5 Informação sobre a área científica do projeto Levantamento próprio na base da CORDIS 

(71) Scientific_Area_5 Informação sobre a área científica do projeto Levantamento próprio na base da CORDIS 

(72) EuroSciVocPath_5 Informação sobre a área científica do projeto Levantamento próprio na base da CORDIS 

(73) EuroSciVocTitle_5 Informação sobre a área científica do projeto Levantamento próprio na base da CORDIS 

Fonte: Projeto B2B4I (2018-2022); fonte dos dados: CORDIS e levantamentos próprios.  
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Toda a informação relativa à georreferenciação teve de ser completada e revista 

manualmente através do Google Maps, pois a informação disponibilizada na plataforma 

da CORDIS continha lacunas e erros, pois nem sempre a localização das organizações 

estava correta. 

Concluída a conceção da base de projetos que envolve os hospitais presentes na CORDIS, 

para o período de 2007 a 2020, contata-se que é composta por 73 variáveis em colunas 

(Tabela 3) e 4 311 registos em linhas. No final, esta base de dados reúne um total de 173 

projetos financiados, envolvendo 2 048 organizações. Esta base foi disponibilizada para 

consulta no site do projeto B2B4I em: 

 https://b2b4iproject.wixsite.com/b2b4i/basesdedados.  

 

2.2.4. Base de dados dos Ensaios Clínicos (INFARMED) 

A base de dados de ensaios clínicos realizados em Portugal está presente no Registo 

Nacional de Ensaios Clínicos (RNEC) da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos 

de Saúde (INFARMED). 

Numa primeira etapa, consultou-se a base online de dados abertos do RNEC 

(https://www.rnec.pt/pt_PT), para pesquisar a informação útil que poderia ser 

recolhida sobre os ensaios clínicos, de modo a responder às necessidades de 

investigação. Desde logo, verificou-se que a informação disponível na base de dados 

online para consulta, não permitia descarregar a informação de forma direta. Dada a 

complexidade da estrutura da base de dados apresentada pelo RNEC, houve a 

necessidade de recorrer a um algoritmo para recolher a informação de modo 

automático, para os anos que estavam disponíveis na plataforma (2017-2019). Os anos 

anteriores a 2017 tiveram de ser solicitados diretamente ao INFARMED.  

A informação resultante do levantamento por parte do algoritmo foi sistematizada 

numa base de dados. Os campos referentes às organizações sofreram um processo de 

uniformização, nomeadamente os que se referiam à organização promotora do ensaio 

e à organização copromotora do ensaio.  

https://b2b4iproject.wixsite.com/b2b4i/basesdedados
https://www.rnec.pt/pt_PT
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Tabela 4. Informação presente na base de dados dos Ensaios Clínicos (2013-2019). 

Nome curto na base de dados Descrição da variável Fonte da informação 

(1) Origem 
Ordem da base de dados (ensaios levantados no RNEC 
ou ensaios enviados pelo INFARMED) 

Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(2) Nº ordem Ordem da base de dados Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(3) Cod_projeto 
Identificador do ensaio clínico (código RNEC e código do 
ensaio) 

Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(4) Cod_projeto_ano Código de protocolo da realização do ensaio clínico Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(5) Nº EudraCT 
Código de registo do ensaio na European clinical trials 
database 

Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(6) codigo_protocolo Código de protocolo da realização do ensaio clínico Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(7) Início projeto Indicação do início do ensaio clínico na base de dados Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(8) Título Título do ensaio clínico Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(9) Data de início Data de início da execução do ensaio clínico Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(10) ANO Ano em que se inicia o ensaio clínico Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(11) Farmacologia humana - Fase I Identificação de todos ensaio clínicos na FASE I Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(12) Estudo exploratório - Fase II Identificação de todos ensaio clínicos na FASE II Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(13) Estudo Confirmatório - Fase III Identificação de todos ensaio clínicos na FASE III Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(14) Uso Terapêutico - Fase IV Identificação de todos ensaio clínicos na FASE IV Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(15) Conjugacão_fases  Tipologia de fases clínicas Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(16) Adicionar Nova informação com a área 
terapeutica da base europeia 

Área terapêutica para levantada na base de dados 
europeia para completar os ensaios clínicos que não 
tinham essa informação 

Levantamento próprio - EU Clinical trails 
para completar a base do RNEC e 
INFARMED 

(17) Área Terapêutica Designação da respetiva área terapêutica Classificação própria e INFARMED 

(18) Código Área Terapêutica (RNEC) Designação do código da área terapêutica  Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(19) Instituição Proponente  Designação da entidade promotora do ensaio clínico Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(20) Instituição Proponente TERRITORIO  Designação da entidade promotora do ensaio clínico Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(21) Instituição Proponente Cod Org  Designação do código da organização promotora Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(22) Instituição Participante  Designação da entidade participantes do ensaio clínico Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(23) Instituição Participante TERRITORIO Designação da entidade participante do ensaio clínico  Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(24) Instituição ParticipanteCod Org  Designação do código da organização participante Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(25) Investigador Nacional Nome do investigador nacional do ensaio clínico Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(26) Tipo de Investigador Nacional Papel do investigador nacional no ensaio Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(27) Investigador Nome do investigador coordenador do ensaio clínico Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(28) Tipo de Investigador Papel do investigador no ensaio clínico Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(29) Morada Morada do promotor Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(30) Email Email do promotor Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(31) Telefone Telefone do promotor Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(32) Estado Estado do promotor Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(33) Tipo (1 - Proponente; 2 - Participante) 1 = proponente; 2 = participante Classificação e levantamento próprio 

(34) Tipo ensaio (1- Isolado; 2- Rede) 1 = ensaio em rede; 2 = ensaio isolado Classificação e levantamento próprio 

(35) Esfera Ator Designação da esfera de ator Classificação e levantamento próprio 

(36) Concelho Promotor 
Cidade da organização promotora em cada ensaio 
clínico 

Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(37) Concelho Promotor e Participante 
Cidade da organização copromotora em cada ensaio 
clínico 

Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(38) NUT III NUT III - versão 2012 Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(39) NUTII NUT II - versão 2012 Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(40) País País da organização Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(41) TIPO Ator nacional ou estrangeiro Levantamento próprio - RNEC e INFARMED 

(42) Países que participam neste ensaio Outros países onde se realizam o mesmo ensaio clínico 
Levantamento próprio na base de dados 
online da EU Clinical Trials Register 

(43) Países onde estão planeados os 
ensaios 

Outros países onde está prevista a realização do mesmo 
ensaio clínico 

Levantamento próprio na base de dados 
online da EU Clinical Trials Register 

(44) Origem/Destino Ligação entre país de origem e destino Classificação e levantamento próprio 

(45) Local Tipo de ligação à escala local Classificação e levantamento próprio 

(46) Sub-regional e/ou Regional Tipo de ligação à escala sub-regional e/ou regional Classificação e levantamento próprio 

(47) Nacional Tipo de ligação à escala nacional Classificação e levantamento próprio 

(48) Internacional Tipo de ligação à escala internacional Classificação e levantamento próprio 

Fonte: Projeto B2B4I (2018-2022); fonte dos dados: RNEC- INFARMED e EU Clinical Trials Register, 

levantamento próprio.  
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Posteriormente, ao nível do projeto foram adicionadas algumas variáveis: o início do 

ensaio na base de dados; o tipo de ensaio (ensaios clínicos que se desenvolvem entre 

organizações ou ensaios clínicos apenas com uma organização).  Relativamente às 

organizações foi adicionada informação relativa à esfera de ação (Universidade/Centro 

de Investigação; Empresa; Hospital; Associação/ Fundação e Agência Governamental) e 

a informação geográfica foi uniformizada, principalmente por pesquisas na internet. 

No final, esta base de dados foi cruzada com o EU Clinical Trials Register (SICAE) 

(https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search/), permitindo completar a base 

com informação relativa à área terapêutica e sobre os outros países onde decorreu ou 

está planeado ocorrer o mesmo ensaio clínico.  

A base de dados sobre os ensaios clínicos é constituída por 48 variáveis em colunas 

(Tabela 4) e 2.565 registos em linhas. Reúne um total de 493 ensaios clínicos, 

desenvolvidos entre 2013 e 2019, envolvendo 843 organizações. A base de dados foi 

disponibilizada na plataforma do projeto B2B4I em: 

https://b2b4iproject.wixsite.com/b2b4i/basesdedados. 

 

2.2.5. Base de dados “Global” para o sistema de informação 

A informação para a criação da base de dados “Global” foi obtida a partir das bases de 

dados enunciadas nos pontos anteriores, com a condição de que pelo menos uma das 

organizações participantes do projeto tivesse a esfera institucional classificada como 

Hospital. Os dados recolhidos com estas características, como descrito anteriormente, 

são provenientes de várias fontes de informação:  

a. os projetos financiados a nível nacional pela Fundação para a Ciência e 

Tecnologia (FCT), entre 1999 e 2016;  

b. os projetos de Inovação registados na Agência Nacional de Inovação (ANI), entre 

1991 e 2020;  

c. os projetos que constam na base de dados sobre ensaios clínicos no RNEC-

INFARMED, Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, entre 

2013 e 2019;   

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search/
https://b2b4iproject.wixsite.com/b2b4i/basesdedados


31 

d. a base dos projetos europeus registados na “The Community Research and 

Development Information Service (CORDIS)”, entre 2007 e 2020.  

Esta informação corresponde a projetos colaborativos de I&D+I, onde pelo menos uma 

organização portuguesa participa e um hospital (português ou não). 

Os dados que foram armazenados nas quatro bases de dados referidas antes, originaram 

informação para a conceção de duas bases de dados globais, agregadoras da informação 

levantada, uma relacional e uma outra alfanumérica com atributos comuns (Figura 3).  

Figura 3. Esquema conceptual para a criação de um visualizador de dados online. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Para conceber a base dados “Global” foi necessário realizar um conjunto de tarefas nas 

bases temáticas, organizadas em 4 grandes fases: 

1. Uniformização da designação dos atributos: organizações, lugar/cidade e país, em 

termos de grafia e idioma; 

2. Classificação de cada organização em função da esfera ou perfil institucional, seguindo 

a tipologia adotada nas bases anteriores (Universidades/Centros de Investigação; 

Empresa; Hospitais; Associações/ Fundações; Agências Governamentais; Centros 

Tecnológicos/Tecnopolos; Ensino Secundário ou Profissional;)  

3. Classificação das ligações entre as organizações, de acordo com a escala geográfica da 

ligação: portuguesa – ligações entre organizações dentro de Portugal; europeia – 

ligações entre organizações dentro de qualquer país da Europa; intercontinental – 

ligações entre organizações, em que uma delas se encontra fora de um país europeu; 



32 

4. Levantamento e/ou revisão das moradas das organizações, georreferenciação das 

mesmas por métodos automáticos e posterior revisão manual (com recurso ao Google 

Maps) quando existiam discrepâncias na localização. 

Esta informação está preparada para ser disponibilizada posteriormente numa 

plataforma online (capítulo 3). 

 

2.3. Análise estatística e mapeamento das bases de dados  

Este ponto é dedicado à apresentação dos resultados obtidos a partir do processamento 

estatístico e cartográfico das bases de dados enunciadas no capítulo anterior.    

A estatística e a cartografia apresentadas pretendem fazer uma breve contextualização 

das quatro bases de dados trabalhadas.  

Inicialmente, calcularam-se frequências e foram produzidos diversos tipos de gráficos, 

por forma, a medir e visualizar as distribuições ou as evoluções temporais. A título 

exemplificativo, apresenta-se aqui a distribuição das organizações por perfil 

institucional.   

A base de dados construída a partir dos projetos FCT, onde estão presentes hospitais, 

inclui 278 projetos e 263 organizações. Os projetos dirigem-se ao sistema científico e 

são coordenados por investigadores de universidades, unidades de investigação e 

laboratórios científicos. Em geral, as organizações deste sistema (inclui organizações 

promotoras e participantes) são dominantemente universidades e centros de 

investigação (51%), como seria de prever tratando-se de financiamentos dirigidos à I&D. 

Os hospitais têm uma representação significativa, pois são 29% das organizações 

envolvidas. As empresas têm menor expressão nestes projetos (cerca de 5% do total) 

(Figura 4).   

A base de dados construída a partir dos projetos da ANI, totaliza 41 projetos e 150 

organizações envolvidas em projetos financiados ao longo dos 30 anos. Uma vez que se 

trata de um sistema de incentivos dirigido principalmente para as empresas, são as 

empresas os principais promotores destes projetos (Figura 4). Este sistema inclui 

organizações promotoras e parceiras. Em termos organizacionais aqui dominam as 
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empresas (48%); as universidades e os centros de investigação representam 29% das 

organizações e os hospitais 17%.  

A base de dados construída a partir dos projetos da CORDIS, estão representados nesta 

base com um total de 173 projetos e 2.048 organizações. Destas organizações, mais de 

metade das organizações são universidades/centros de investigação, as empresas têm 

uma presença correspondente a mais de 31% e os hospitais a cerca de 7% (Figura 4). Os 

promotores podem ter qualquer perfil institucional, mas como vemos trata-se de um 

sistema onde as universidades/centros de investigação dominam. 

Figura 4. Distribuição das organizações por esfera de ação, nas quatro bases de dados temáticas. 

  

  

 

Fonte: Projeto B2B4I (2018-2022); fonte dos dados:  FCT, ANI, RNEC-INFARMED, CORDIS e levantamentos 

próprios. 

A base dos ensaios clínicos tem um perfil um pouco diferente das anteriores. Aqui, 

predominam as instituições hospitalares (74%) e as empresas ocupam a segunda 
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posição (cerca de 19%). As universidades e os centros de investigação têm ainda uma 

presença muito pouco significativa nos ensaios clínicos (pouco mais de 2%) (Figura 4).  

Tendo presente que a classificação relativa às esferas ou perfis organizacionais é 

inspirada na teoria da tripla e quádrupla hélice das redes de inovação (Carayannis & 

Campbell, 2012; Leydesdorff, 2012), como já se referiu, esta informação mostra-nos a 

importância de cada perfil dominante em cada sistema em análise. 

Numa segunda etapa, fez-se o mapeamento da informação conjugando as variáveis 

geográficas. Seguindo as esferas institucionais, abordada nos gráficos anteriores, 

apresentamos a cartografia referente a essa informação. A informação será 

representada por círculos proporcionais (que representam o total de organizações por 

lugar) com um sectograma (que representa a importância relativa de cada esfera 

institucional. Desta forma, conseguimos visualizar a dimensão institucional por lugares 

e simultaneamente os perfis institucionais. Além disso, a cartografia permite-nos 

visualizar as maiores aglomerações (lugares onde estão concentrados vários lugares, 

com diferentes dimensões e perfis institucionais) e as áreas com menor densidade 

organizacional. Isto significa, que geograficamente existem lugares com maior ou menor 

potencial organizacional para polarizarem a produção de conhecimento e a inovação 

económica. 

Nos projetos da FCT, a geografia dos atores envolvidos é sobretudo expressiva em três 

grandes polos: Lisboa Porto e Coimbra (Figura 5). Lisboa é o principal polo, com maior 

massa e diversidade organizacional (80 organizações, relacionada a um conjunto de 

cidades da região, onde predominam as instituições de ensino superior e hospitais). 

Segue o polo do Porto, com predomínio de universidades, e com mais de um quarto de 

organizações hospitalares, mas que envolve também associações/fundações e agências 

governamentais. Em Coimbra, prevalecem as universidades/centros de investigação e 

os hospitais. Noutras cidades de média dimensão existe uma menor dimensão de 

instituições em regra universidades e/ou hospitais.  

As organizações em projetos da ANI estão vinculadas a três grandes polaridades:   

Coimbra, Lisboa e Porto, com estruturas diferenciadas (Figura 5). Em Coimbra, com o 
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maior número de organizações e diversidade de atores, dominam as empresas (45%), 

seguidas das universidades e depois dos hospitais. No Porto, mais de metade das 

organizações são empresas, seguindo-se as universidades e os hospitais. Lisboa tem um 

perfil diferente, face a Coimbra e Porto, destacam-se as universidades (mais de metade), 

e depois as empresas e os hospitais. A explicação da dimensão de participação de Lisboa 

neste sistema de inovação e desenvolvimento tecnológico está relacionado com as 

regras relativas aos incentivos comunitários, onde as organizações da região de Lisboa 

não podem coordenar projetos, mas podem participar apenas como parceiros. Mesmo 

com esta limitação, a aglomeração de Lisboa é um parceiro muito forte nos processos 

de inovação, liderados por outras centralidades. A nível nacional, no sistema dirigido à 

saúde, estão cidades/concelhos com menor dimensão e diversidade organizacional, mas 

mesmo assim significativos, por exemplo Leiria-Marinha Grande, Ílhavo-Aveiro-

Albergaria-a-Velha e ainda a Covilhã. 

Nos ensaios clínicos, a distribuição geográfica no território português é marcada 

naturalmente pela presença de instituições hospitalares, uma vez mais, com grande 

dimensão em Lisboa, Porto e Coimbra. Nesta base, as empresas localizam-se em Lisboa 

e na Trofa (Bial-Portela).  

Por fim, as organizações portuguesas inserem-se em projetos CORDIS, ancorados em 

Portugal e com ligações a hospitais, portugueses (22 hospitais) ou não (278 hospitais) 

(Figura 5).  Nesta rede europeia, as instituições científicas, as empresas e os hospitais 

têm uma importante centralidade. É sobretudo Lisboa que tem um posicionamento 

central, existindo, no entanto, em Portugal várias centralidades ao longo da corda litoral, 

relativamente posicionada no sistema policêntrico europeu. 
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Figura 5. Distribuição das organizações por esfera de ação, nas quatro bases de dados temáticas. 

                            FCT                                                         ANI                                                  Ensaios Clínicos 

   
CORDIS 

 

Fonte: Projeto B2B4I (2018-2022); fonte dos dados:  FCT, ANI, RNEC-INFARMED, CORDIS e levantamentos 

próprios. 

No decorrer do tratamento da informação de cada base de dados houve a necessidade 

de desenvolver cartografia específica para responder às questões e às necessidades de 

investigação do projeto. Exemplificam-se alguns desses tratamentos, recorrendo à base 

dos ensaios clínicos, expondo o resultado dos mapeamentos do número de ensaios 

clínicos por área terapêutica e por fases dos ensaios clínicos (Figura 6).  
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A informação retratada revela diferentes padrões locativos de áreas terapêuticas, bem 

como as etapas a que se dirige a investigação clínica.  

Figura 6. Distribuição das organizações por área terapêutica e fases de ensaios clínicos, na base dos 

ensaios clínicos.  

                    Ensaios clínicos por área terapêutica                         Ensaios clínicos por fases    

  

Fonte: Projeto B2B4I (2018-2022); fonte dos dados: RNEC-INFARMED e levantamentos próprios. 

Para mapear as parcerias entre organizações e lugares procedeu-se a um conjunto de 

cartografia de fluxos. A representação da cartografia realizada em ambiente de sistemas 

de informação geográfica, teve anteriormente um tratamento através da análise de 

redes sociais, recorrendo ao software NodeXL4 e ao software Gephi5.  As análises em 

redes sociais permitiram calcular um conjunto de métricas passíveis de serem 

mapeadas: 

• as ligações correspondem ao número de relacionamentos entre organizações; 

• a centralidade de um nó (degree) refere-se ao número de ligações que esse 

mesmo nó possui.  

 

4 https://www.smrfoundation.org/nodexl/  
5 https://gephi.org/  

https://www.smrfoundation.org/nodexl/
https://gephi.org/
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• as ligações originam-se num nó, podendo-se medir o número de saídas ou grau 

de saída (out-degree) ou o número de entradas ou grau de entrada (in-degree) 

(Borgatti, 2005; Borgatti & Halgin, 2011); 

• O grau de intermediação (Betweenness Centrality), avalia a capacidade de 

intermediação de um nó relativamente aos restantes. Ou seja, mede a 

importância de um nó na passagem de informação entre os nós. Quanto maior 

for o valor de intermediação, maior importância terá esse nó na rede.  

 

Figura 7. Fluxos de relacionamento das organizações inseridas nos projetos europeus da CORDIS. 

 

   

Fonte: Projeto B2B4I (2018-2022); fonte dos dados: CORDIS e levantamentos próprios. 

 



39 

Os mapeamentos relativos às ligações (mapas de fluxos) foram feitos de forma dinâmica 

e multiescalar. Explicitam-se alguns exemplos da cartografia realizada tendo em vista 

analisar os relacionamentos entre lugares, contribuindo para responder ao objetivos do 

projeto (Figura 7). Esta análise é realizada a várias escalas geográficas e atendendo a 

diferentes momentos temporais. Nos mapas de fluxos, representaram-se também os 

valores de centralidade (dados absolutos) através de círculos proporcionais.  

Ilustra-se a cartografia desenvolvida relativa às ligações entre lugares/cidades a nível 

europeu entre 2007 e 2020 (Figura 7). Estes mapas revelam uma rede policêntrica na 

atualidade, que tem vindo a ser construída progressivamente entre 2007 e 2020. Lisboa 

tem um posicionamento central nesta rede, evidenciando-se a um nível inferior 

sobretudo Coimbra, Porto e Braga. 

Explicitam-se, igualmente, os mapeamentos relativos às ligações (mapas de fluxos) de 

ensaios clínicos, tendo por base os promotores (out-degree) e os participantes (in-

degree). Ilustra-se, assim, os relacionamentos entre lugares e as capacidades locais 

existentes de investigação clínica (polarizadores de ensaios clínicos) (Figura 8).  

Figura 8. Número de ligações nos diferentes lugares e centralidade dos nós (2013-2019).  

In degree (participantes de EC)                     Out degree (promotores em EC)  

 

Fonte: Projeto B2B4I (2018-2022); fonte dos dados: INFARMED e levantamentos próprios. 
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3. Plataforma de dados abertos: desenvolvimento do sistema de 

informação online 

 

Concluído o processo de construção das bases de dados, passou-se à conceção do 

sistema de informação. No ponto 3.1, apresentamos um conjunto de plataformas 

analisadas de modo a servir de base para a construção de uma matriz de boas práticas 

a ter em consideração na implementação da plataforma do projeto. No ponto 3.2, 

explicitam-se as opções metodológicas tomadas para a conceção da plataforma online 

do projeto. No ponto 3.3, faz-se uma apresentação do Sistema de Informação 

(plataforma de dados abertos) concebida para a divulgação dos resultados alcançados 

com o Projeto B2B4I.  

 

3.1. Plataformas de dados enquadradas na temática em investigação 

Para auxiliar na definição dos critérios que a plataforma do projeto deveria incorporar, 

foram realizadas várias pesquisas dirigidas a outras plataformas com informação similar 

aos conteúdos do nosso projeto. Nesta pesquisa sobre sistemas de informação online, a 

nível nacional e internacional, pretende-se sistematizar um conjunto de características 

positivas a replicar.   

Foram analisadas 12 plataformas, identificando-se a estrutura organizativa de cada 

sistema, tendo em consideração especificamente a organização da informação, as 

formas de disponibilização de informação e as ferramentas/software utilizados (Tabela 

5).  
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Tabela 5. Levantamento de informação presente nas plataformas analisadas. 
 

Âmbito 
Geográfico 

Casos exemplificativos para a montagem do Sistema de Informação B2B4I 

Portal de Inovação 
(ANI) 

Portugal 

Esta plataforma organiza a informação por tabelas (“categorias de esferas de ator”) e permite 
filtrar a base de dados por atributos (território, área tecnológica, entre outros). Permite 
visualizar a lista de organizações e o respetivo mapa. 

URL: https://www.portaldainovacao.pt/Portal_Inovacao/Search.aspx?MobileSearchViewId=1   

Diretório de 
Associados do 
Health Cluster 
Portugal (HCP) 

Portugal 

Esta plataforma possui um diretório de pesquisa dirigido às organizações incluídas na base de 
dados. Apresenta uma infografia de Portugal representando as organizações, associando 
informação descritiva sobre cada organização. Do lado esquerdo, é apresentada uma caixa de 
seleção das entidades envolvidas por perfil de organização. No entanto, é uma plataforma 
visualmente pouco apelativa. 

URL: http://www.healthportugal-directory.com/en/membership-directory 

Base de projetos 
ANI 

Portugal 

O sistema possibilita a pesquisa por período temporal. Contudo, apenas permite fazer 
pesquisas por projetos e suas caraterísticas, possibilitando a exportação parcial da base de 
dados. Carece de componente geográfica. 

URL: https://projetos.ani.pt/  

Agendas 
Mobilizadoras e 
Agendas Verdes 
para a Inovação 
Empresarial 

Portugal 

Este sistema apresenta um conjunto de painéis que retratam projetos colaborativos. Utiliza a 
tecnologia PowerBI, com um grande conjunto de painéis interligados entre tabelas, mapas e 
gráficos. 

URL: https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Sistemas-de-
Incentivos/Plano-de-Recuperacao-e-Resiliencia/Agendas-para-a-Inovacao-Empresarial.aspx  

Centro2020 – 
Projetos 
aprovados 

Portugal 
(Região 
Centro) 

Base de projetos que permite ver tabelas e mapa. A grande virtude desta plataforma é permitir 
fazer a pesquisa por projeto, organização e território. Permite efetuar o download da pesquisa 
realizada. 

URL: http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/projetos-aprovados  

CORDIS Europa 

Esta plataforma representa hotspots de concentração e os fluxos entre organizações. Indica os 
relacionamentos entre organizações e projetos. Fornece informações relevantes sobre as 
organizações (morada, país, site, entre outros elementos). 

URL: https://cordis.europa.eu/datalab/datalab.php  

Smart 
Specialisation 
Plataform- 
Eye@RIS3: 
Innovation 
Priorities in Europe 

Europa 

Esta plataforma permite realizar pesquisa baseada por território e apresenta os domínios da 
RIS3 regional na Europa e informações de caracterização regional, onde é possibilitada a 
exportação total da base de dados ou apenas os resultados da exportação. 

URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/map  

European and 
Regional 
Innovation 
Scoreboards 2021 

Europa 

Visualização em mapa e gráfico comparativo. O aspeto deste site é positivo e a pesquisa e 
análise evolutiva para um conjunto de indicadores também. 

URL: https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html  

Smart 
Specialisation 
Platform -Digital 
Innovation Hubs 

Europa 

Plataforma com visualizador de mapa e listagem de organizações com alguns atributos. A 
plataforma permite fazer pesquisas em diferentes caixas de seleção por territórios, estados de 
evolução, tecnologias, setores, etc., resultando numa filtragem à base de dados e a sua 
representação em mapa. O visualizador do mapa devolve a localização das organizações 
associadas a um pop-up com informação sobre ela. 

URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool  

European and 
Regional 
Innovation 
Scoreboards 2021 

Europa 

A plataforma permite a visualização em mapa e gráfico comparativo. O aspeto mais positivo é 
a pesquisa e análise evolutiva para um conjunto de indicadores que podem ser comparados 
entre si. 

URL: https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/statistics/performance-
indicators/european-innovation-scoreboard/eis  

Metroverse Mundial 

Esta plataforma apresenta um design muito apelativo e comunicativo sobre atividades 
económicas em cidades a nível mundial. A plataforma inicia-se com um mapa mundo, onde é 
possível através de zoom selecionar a cidade. Do lado esquerdo, existe um painel que permite 
a pesquisa por país. 

URL: https://metroverse.cid.harvard.edu/  

Atlas of Economic 
Complexity 

Mundial 

É um sistema de informação programado de raiz que permite visualizar a informação de forma 
dinâmica e interativa utilizando uma timeline, gráficos Tree Map, mapas, entre outros. Neste 
site é permitido o download de dados para o ficheiro Excel e de imagens.  

URL: https://atlas.cid.harvard.edu/explore  

Fonte: Elaboração própria, a partir das diferentes plataformas online.  

https://www.portaldainovacao.pt/Portal_Inovacao/Search.aspx?MobileSearchViewId=1
http://www.healthportugal-directory.com/en/membership-directory
https://projetos.ani.pt/
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Sistemas-de-Incentivos/Plano-de-Recuperacao-e-Resiliencia/Agendas-para-a-Inovacao-Empresarial.aspx
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Sistemas-de-Incentivos/Plano-de-Recuperacao-e-Resiliencia/Agendas-para-a-Inovacao-Empresarial.aspx
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/projetos-aprovados
https://cordis.europa.eu/datalab/datalab.php
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/map
https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard/eis
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard/eis
https://metroverse.cid.harvard.edu/
https://atlas.cid.harvard.edu/explore
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3.2. Conceção do sistema de informação 

Um dos objetivos do projeto é a criação de uma plataforma online que contenha os 

recursos existentes no sistema português de investigação-translação. Como pode ler-se 

na Componente Científica do Projeto B4B2I, pretende-se que seja uma plataforma que 

retrate os perfis de atores, os seus relacionamentos e os territórios envolvidos, com o 

objetivo de contribuir para dinamizar novos processos colaborativos e novos players 

para o ecossistema, possibilitando o aumento da massa crítica institucional envolvida 

nos processos de inovação. Por outro lado, deve ser uma ferramenta útil para o 

acompanhamento de políticas públicas dirigidas ao setor da saúde, a partir dos 

hospitais. 

A construção desta plataforma levantou algumas questões iniciais, que se podem 

sintetizar em: i) se a plataforma devia conter todas as bases de informação e uma base 

de dados global disponível para visualização; ii) qual devia ser o software de tratamento 

e visualização dos dados; iii) como se devia partilhar e disseminar online a plataforma. 

Houve também a necessidade de introduzir a possibilidade de se realizar futuras 

atualizações, de forma expedita, na base de dados, bem como na plataforma online 

(Figura 9). 

Figura 9. Esquema conceptual de criação de um visualizador de dados online. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Num primeiro momento, referido e concebido antecipadamente, geramos um conjunto 

de bases de dados a partir de várias fontes oficiais, as quais foram posteriormente 

compiladas numa base de dados global. Num segundo momento, iniciou-se a criação de 

um sistema de informação capaz de retratar os registos existentes na base de dados, 

para depois colmatar na montagem de uma estrutura de disseminação e visualização 

online de informação. A arquitetura dos dados e a respetiva apresentação no software 

será em seguida detalhada neste trabalho. 

O Tableau (https://www.tableau.com/) foi a plataforma selecionada para a execução do 

sistema de informação. Trata-se de um software para visualização e análise de 

dados, que possui um interface intuitivo permitindo ao utilizador trabalhar e explorar a 

informação através do arrastamento dos dados para a área de trabalho, sem necessitar 

de escrever códigos complexos de programação ou alojamento de dados em servidores 

externos, retribuindo resultados em tempo real. Esta plataforma de análise de dados 

tem uma forte componente visual, que admite vários tipos de ficheiros, nomeadamente 

bases de dados transportadas para ficheiros em formato do Microsoft Excel, e diversos 

formatos espaciais com conteúdos geométricas (ponto, linha e polígono). Para além 

disto, a sua arquitetura integra uma base de dados espacial de países eliminando a 

necessidade de importar camadas de representação desta informação, uma vez que 

esta informação pode constar como informação tabular. 

A aplicação foi programada recorrendo à versão desktop (Tableau Public, 2022.1) com 

importação de dados tabulares associados a um conjunto de expressões lógicas, onde 

se trabalhou diretamente no modo de exibição que permite a criação de dashboards 

que foram publicados online na internet. Neste trabalho as potencialidades do Tableau 

foram exploradas aprofundadamente, para além da criação de um dashboard que se 

assemelha a um site, onde o utilizador pode navegar através de diferentes páginas 

temáticas, interagindo com a informação e obtendo diferentes entendimentos das 

relações que os dados estabelecem entre si. Para desenvolver a plataforma de forma a 

responder eficazmente aos seus objetivos recorremos a ferramentas intrínsecas ao 

Tableau, tal como gráficos, tabelas e mapas. O propósito foi fazer com que os gráficos, 

https://www.tableau.com/
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tabelas e mapas pudessem traduzir as preocupações subjacentes aos objetivos e às 

questões do projeto e responder de uma forma mais clara e comunicativa às mesmas. 

O software permite que, sob uma página web6, se sistematize a organização em dois 

grandes vetores, um que derive para o sistema de informação dos Projetos Financiados 

e outro para o sistema de informação dirigido aos Ensaios Clínicos.  

As ferramentas disponibilizadas foram estruturadas em seis painéis gerais: 

• Início – este painel apresenta uma pequena descrição da informação retratada 

e possibilita aceder às bases de dados alojadas num servidor7.  

• Caracterização – este painel permite a visualização de um conjunto de 

indicadores de síntese e um mapa sobre a localização das organizações, 

construídos a partir da base de dados e discriminados pormenorizadamente nos 

painéis temáticos.  

• Organizações envolvidas – este painel possibilita interactivamente clicar sobre 

o gráfico de barras ou por seleção no campo da organização, e pesquisar e 

analisar as interligações entre organizações promotoras de projetos e respetivas 

organizações participantes, considerando as esferas institucionais.  

• Perfil de Organizações/Atores – este painel revela uma cartografia distributiva 

das organizações de acordo com a sua esfera ou perfil institucional. Na secção 

lateral existe ainda a possibilidade de selecionar os perfis/esferas institucionais 

das organizações, para posteriormente visualizar a sua distribuição geográfica.  

• Densidade de Organizações – este painel explana um Heatmap, com a 

distribuição geográfica das organizações incluídas no ecossistema. Nesta seção 

é possível analisar os padrões de concentração das organizações, aplicando um 

filtro no país ou através de zooms por regiões ou cidades.    

• Rede de Organizações/Atores – este painel permite visualizar a totalidade de 

nós existentes e suas articulações ou redes. Existem sete campos de pesquisa 

 

6 Neste contexto pretende-se que o sistema de informação seja parte integrante do Website de 

disseminação das atividades do projeto. 
7 A disponibilização da informação das bases de dados agrupadas pelas diferentes fontes de informação 

primárias deve-se a maior possibilidade dos utilizadores da plataforma entenderem melhor a informação 

que constitui a plataforma.  
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associados às características das organizações permitindo fazer uma análise 

relacional de acordo com um conjunto de critérios filtrados.  

Após a finalização da base de dados e a construção de todos os grafismos enumerados 

anteriormente no Tableau, foi possível publicar online a plataforma no seguinte 

endereço web: https://b2b4iproject.wixsite.com/b2b4i/sistemadeinformacao.  

 

3.3. Plataforma de dados abertos 

É agora pertinente apresentar a plataforma. Este sistema de informação constitui-se 

como uma plataforma de dados abertos, sob a designação de “Inovação para a saúde: 

projetos de investigação-translação envolvendo hospitais”8, e tem por finalidade a 

criação de um sistema capaz de retratar os registos existentes nas bases de dados, por 

forma a permitir a sua visualização online, mas também a disseminação das análises 

elaboradas e dos resultados alcançados. 

Assim, a página principal corresponde à folha de rosto do sistema de informação, 

fazendo a abertura da plataforma com uma breve descrição do projeto B4B2I, e 

permitindo a ligação para o sistema de informação propriamente dito, que se encontra 

organizado em dois domínios (Figura 10):  

I. os Projetos Financiados – onde são retratados os projetos de I&D+I que são 

suportados por financiamentos dominantemente públicos (a nível nacional 

ou europeu), e envolvem obrigatoriamente organizações portuguesas e, 

pelo menos, um hospital (português ou estrangeiro), designadamente as 

bases dos projetos disponibilizados pela FCT, pela ANI e pela CORDIS; 

II. o sistema de informação dos Ensaios Clínicos – direcionado para a 

investigação clínica realizada em Portugal, onde são retratados os ensaios 

clínicos presentes no Registo Nacional de Ensaios Clínicos (INFARMED), que 

envolvem hospitais e organizações portuguesas. 

 

8 O sistema de informação/plataforma de dados abertos do projeto B2B4I pode ser consultado em: 

https://b2b4iproject.wixsite.com/b2b4i/sistemadeinformacao.  

https://b2b4iproject.wixsite.com/b2b4i/sistemadeinformacao
https://b2b4iproject.wixsite.com/b2b4i/sistemadeinformacao
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Uma vez que os dois domínios de análise seguem a mesma lógica de organização da 

informação, neste trabalho serão apenas expostas imagens referentes aos Projetos 

Financiados, a título ilustrativo, por forma a apresentar-se o modo de estruturação da 

plataforma.  

 Figura 10. Página de início do sistema de informação do projeto B2B4I. 

 
Fonte: Sistema de Informação do projeto B2B4I. 

 

Entrando nos projetos financiados, através do botão de hiperligação correspondente, é 

apresentada uma página inicial, onde são identificadas as três bases de dados temáticas 

em análise (Base FCT, Base ANI e Base CORDIS), e onde é possível proceder ao download 

dos três ficheiros em formato Microsoft Excel (.xlsx).  

Através do painel superior de navegação é possível estabelecer ligação com os restantes 

separadores da plataforma (Caracterização, Organizações Envolvidas, Perfil de 

Organizações/Atores, Densidade de Organizações e Rede de Organizações/Atores) 

(Figura 11). 
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Figura 11. Página de início dos Projetos Financiados – identificação das bases de dados retratadas. 

 
Fonte: Sistema de Informação do projeto B2B4I. 

 
 

Assim, navegando para o separador “Caracterização” (Figura 12), estrutura-se um 

conjunto de elementos estatísticos e gráficos que apresentam uma análise global e 

sumária à informação presente nas três bases de dados dos projetos financiados, 

nomeadamente no que se refere ao número de projetos e às organizações e países 

envolvidos. Deste modo, e de forma breve, podemos verificar que o sistema de 

informação retrata um total de 472 projetos colaborativos (41 projetos da ANI, 258 da 

FCT, e 173 da CORDIS), organizados em tabela de acordo com a sua distribuição 

temporal, entre 1991 (data do primeiro projeto) e 2020 (ano do último projeto registado 

na base). Esta distribuição está estruturada de acordo com os quadros comunitários de 

apoio vigentes neste espaço temporal. 

Os projetos agregam 2.560 organizações9 distribuídas por 81 países e por 872 

lugares/cidades. Além de Portugal, país foco deste estudo, evidencia-se um número 

 

9 Este somatório corresponde ao número total de organizações presentes na base de dados, não 

atendendo ao seu papel desempenhado nos projetos. Contudo, se uma organização participar em mais 

que um projeto, essa organização entra mais do que uma vez na base (no papel de coordenadora ou como 

participante), e aí será contabilizada o número de vezes correspondente às suas participações.  
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significativo de organizações de países como Itália, Espanha, Alemanha, Reino Unido e 

França.  

As interações geradas entre as diversas organizações, representando as parcerias no 

âmbito dos projetos colaborativos, evidenciam a prevalência de ligações 

interorganizações a diferentes escalas geográficas na produção de conhecimento e 

inovação. As parcerias realizadas em Portugal correspondem a 4.338 ligações entre 

organizações, dentro do espaço europeu são 191.534 e entre diferentes continentes são 

25.060 ligações.  

 

Figura 12. Página de caracterização geral das bases de dados dos projetos financiados.  

 
Fonte: Sistema de Informação do projeto B2B4I. 

 

Os restantes cinco separadores presentes no sistema de informação organizam os dados 

e apresentam informação de modo mais parcelar (diferentes domínios de análise). 

Simultaneamente, abre-se a possibilidade de efetuar diferentes cruzamentos de 

informação, de um modo claramente mais detalhado.   

A secção “Organizações Envolvidas” (Figura 13) é dedicada à exploração do papel 

das organizações nos projetos. Através da seleção de um gráfico de barras ou através da 

lista de organizações oferece-se a possibilidade de pesquisar as redes em que estão 

presentes cada uma das 250 organizações promotoras de projetos, apresentando a rede 
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de parcerias no âmbito do desenvolvimento dos projetos em análise. Este procedimento 

pode ser realizado de forma inversa, partindo das organizações 

participantes. Simultaneamente, a plataforma representa um gráfico de barras 

retratando a importância das várias esferas/perfis institucionais das organizações. Na 

parte final da página de navegação, é possibilitada a pesquisa pelo título do projeto.  

 

Figura 13. Página de análise das organizações envolvidas nos projetos financiados. 

 
Fonte: Sistema de Informação do projeto B2B4I. 

 

Na quarta seção, designada de “Perfil de Organizações/Atores”, o visualizador de 

informação permite localizar geograficamente as organizações e identificá-las através 

da esfera de ação. As organizações podem ser localizadas na sua totalidade ou através 

da aplicação de filtros, segundo a tipologia de esferas, ou através de zoom.  Na 

totalidade são 2.312 organizações com uma distribuição geográfica por todo o mundo, 

mas muito concentradas na Europa e, naturalmente, em Portugal (Figura 14). 

As organizações por esfera/perfil institucional correspondem a universidades/centros 

de investigação (38,3%), empresas (33,5%), associações/fundações (10,3%) e agências 

governamentais (8,1%). Por último, com menor representatividade, estão os centros 

tecnológicos/tecnopolos (0,3%) e o ensino secundário ou profissional (0,1%).   
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Figura 14. Página de caracterização dos perfis de organizações/atores envolvidos nos projetos 

financiados. 

 
Fonte: Sistema de Informação do projeto B2B4I. 

 
 
No penúltimo separador, designado de “Densidade de Organizações”, são mapeadas as 

organizações de acordo com a sua morada. Este cartograma permite de forma dinâmica 

e multiescalar, através de diferentes níveis de zoom, visualizar o modelo de distribuição 

e clusterização das organizações em Heatmap. Complementarmente, está disponível 

uma caixa de seleção por país, de forma a auxiliar a visualização dos dados (Figura 15). 

Ainda, neste separador, são apresentados em quadro o número de organizações por 

país e uma lista de organizações que permite fazer filtros ao mapa.  

Genericamente, o modelo de distribuição é muito concentrado na Europa, devido aos 

projetos europeus da base CORDIS, embora se associem organizações de outros 

continentes. Analisando o modelo de distribuição a nível nacional, denota-se um claro 

predomínio das organizações portuguesas, como seria de antever (sobretudo pelos 

projetos financiados pela FCT e pela ANI), mas é também possível analisar os grandes 

padrões de concentração territorial destas organizações - nas regiões de Lisboa, Porto e 

Coimbra. 
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Figura 15. Página de caracterização da densidade de organizações envolvidas nos projetos financiados. 

 
Fonte: Sistema de Informação do projeto B2B4I. 
 

 

No último separador, “Rede de Organizações/Atores” (Figura 16), está presente a 

cartografia relacional das organizações provenientes dos projetos colaborativos. Numa 

primeira secção, é sistematizada informação por países e lugares/cidades da rede, não 

só o número de projetos, mas também a sua distribuição por fontes de informação e 

período temporal.  

No cartograma exposto, os “nós” da rede representam a localização das organizações 

ao ponto e os “fluxos” correspondem às relações entre elas. Esta rede perfaz um total 

de 220 932 ligações, das quais 191 534 desenvolvem-se no espaço europeu, 25 060 são 

intercontinentais e 4 338 são ligações que se desenrolam em Portugal. Estas ligações 

desenvolvem-se no âmbito de 472 projetos.  

Numa segunda secção, através de uma tabela com a designação da organização/título 

do projeto, podem efetuar-se seleções interativas. Isto é, pode-se selecionar um ou mais 

países e a tabela procura e devolve a designação das organizações. A operação inversa 

também pode ser executada.   
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Figura 16. Página de análise da rede de organizações/atores envolvidos nos projetos financiados.   

 

Fonte: Sistema de Informação do projeto B2B4I. 

 

 

Os resultados, a partir da aplicação de visualização de dados, revelam ser capazes de 

responder a variadas questões que são colocadas em torno do tema de 

investigação. Através desta plataforma cria-se um suporte gráfico dinâmico e interativo 

capaz de espelhar diversificados registos relativamente às bases de dados alfanuméricas 

e de responder eficazmente a variadas questões relacionais.  
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Considerações Finais 

Em Portugal, os estudos das dinâmicas em torno do sistema de inovação dirigido para o 

setor da saúde são ainda incipientes. O projeto B2B4I pretende contribuir para a 

reflexão dos hospitais enquanto atores centrais neste sistema, explorando as redes de 

produção de conhecimento e inovação.  

Neste contexto, esta dissertação tem um caráter metodológico, pois pretende 

apresentar os processos de criação e desenvolvimento das bases de dados do B2B4I, 

mais concretamente os projetos de I&D+I ancoradas em Portugal, com pelo menos um 

hospital. Posteriormente, este repositório de dados alimentou um sistema de 

informação aberto e útil para todos os interessados, incluindo os principais agentes 

relacionados com a saúde (investigação clínica, TIC, indústria farmacêutica, entre 

outros). Isto foi o desafio principal desta dissertação. 

De forma a responder a esse desafio, conceptualmente procurou-se esclarecer o papel 

que as instituições hospitalares apresentam nas redes e nos processos de conhecimento 

e inovação. Neste âmbito, primeiro, realizou-se um breve enquadramento ao projeto 

B2B4I, delineando os seus objetivos e principais atividades. Segundo, explicou-se o 

conceito de investigação translação e realçou-se a importância que os hospitais podem 

desempenhar enquanto elementos que servem de ponte entre a descoberta científica 

e a aplicação clínica. Terceiro, esclareceu-se o conceito de inovação e sua associação ao 

território, destacando o papel que as redes e os diferentes tipos de proximidade 

desempenham na partilha de conhecimento, desenvolvimento de competências, acesso 

e valorização dos recursos e dinamização de processos colaborativos de inovação.  

Quarto, abordou-se a relevância que as plataformas de dados abertos possuem para a 

visualização, compreensão e partilha de informação associada a processos de 

investigação translação.  

Numa segunda etapa, desenvolveram-se os processos de levantamento e montagem 

das bases de dados. Tratou-se informação direta disponível na Fundação Ciência e 

Tecnologia (FCT), Agência Nacional de Inovação, Ensaios Clínicos (INFARMED) e 

Community Research and Development Information Service (CORDIS). Durante esta 

etapa surgiram um conjunto de entraves e condicionamentos que se revelaram como 
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desafios durante o processo e obrigaram à tomada de decisões para a sua 

concretização/resolução: 

• No acesso à informação: alguns dados relativos aos projetos financiados (FCT) e 

aos Ensaios Clínicos não estavam disponíveis publicamente ou a informação não 

estava estruturada para fácil acesso e download; 

• Nos pedidos de informação às entidades produtoras: registaram-se entraves ao 

fornecimento de informação e as respostas foram demoradas; 

• Na construção das bases de dados: a construção exigiu esforços adicionais na sua 

montagem, sobretudo em matéria de normalização das designações das 

organizações e da esfera/perfil institucional.  

• Na georreferenciação: a realização da geo-localização das organizações também 

foi uma tarefa muito demorada, pois estão registadas na base 2.550 

organizações. 

O cruzamento dos vários fatores enunciados desencadeou um longo processo na 

montagem das bases de dados, que implicou um volume de trabalho que exigiu uma 

grande dedicação de tempo e de recursos. Traduziu-se também, em alguns atrasos e 

alterações de estratégias em matéria de organização de trabalho. 

Em termos empíricos, a realização de um conjunto de frequências e o seu mapeamento 

foi crucial no início do processo analítico. O objetivo foi realizar um conjunto de 

cartografia temática que permitiu mapear o número total de organizações (com a 

identificação dos perfis institucionais) e os fluxos que retratassem as interações inter-

escalares a várias escalas (Portugal face ao contexto Europeu) entre organizações. 

Por outro lado, procedeu-se ao desenvolvimento do sistema de informação a partir do 

software Tableau. O objetivo foi atingido, pois criou-se uma plataforma aberta onde os 

diferentes utilizadores poderão explorar informação sobre os projetos centrados em 

Portugal, com instituições hospitalares. Confirmou-se que o Tableau é um software pré-

programado e com uma faceta de open source com grandes potencialidades para o 

desenvolvimento dos objetivos traçados para este trabalho. 
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De um modo geral, o sistema construído é capaz de representar de maneira sintetizada, 

rápida e de fácil acesso os numerosos projetos que caracterizam os recursos do 

ecossistema de inovação para a saúde. De igual forma, oferece recursos interativos aos 

usuários, permitindo a sua aplicação em análises múltiplas de forma dinâmica e 

multiescalar. Os métodos utilizados foram capazes de fornecer resultados e responder 

eficazmente aos objetivos colocados. No entanto, importa salientar alguns 

constrangimentos na estruturação e aplicação da plataforma, nomeadamente: 

• o sistema demostra dificuldades em operar com grandes volumes de informação 

e com certos tipos de informação (processamento de dados em texto e datas é 

lento; contudo, processa rapidamente os números e boolianos). 

• as ferramentas de produção gráfica apresentam fragilidades na representação 

da informação, nomeadamente os gráficos não possibilitam a inserção de 

informações, como por exemplo a unidade de medida. 

• o sistema de produção cartográfica não permite elaborar os mapas de acordo 

com as “regras técnicas estabelecidas” (como por exemplo: a técnica de 

representação do tipo de dados; ausência de certos elementos do mapa (fonte, 

orientação); a legenda não se consegue adequar corretamente à informação 

representada no mapa, as paletes de cores são desajustadas às necessidades de 

representação). 

Apesar dos aspetos menos positivos apontados, a plataforma foi capaz de responder 

eficientemente aos objetivos da criação do sistema de informação do projeto B2B4I. De 

facto, esta plataforma divulga o sistema de produção de conhecimento, de inovação e 

de investigação clínica dirigido para Portugal, retratando o perfil de atores ou 

organizações, as dinâmicas geográficas em matéria de centralidade dos lugares e fluxos 

inter-organizacionais. Importa, igualmente, referir que esta plataforma informa os 

diferentes quadros comunitários, em que cada projeto se enquadra, fornecendo uma 

ferramenta útil para a análise das políticas públicas. Além de tudo isto, fornece 

informação potencialmente suficiente para dinamizar novos processos colaborativos, 

atração de novos players para o ecossistema, podendo contribuir para aumentar a 

espessura institucional envolvida nos processos de inovação.  
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