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Contextualização, objetivo geral
e principais resultados

1. O setor da biotecnologia é considerado como um dos setores prioritários 
para a competitividade da economia. O contributo deste setor para o 
crescimento económico deve-se ao facto de ser um setor com elevada 
capacidade de inovar e de difundir inovação nos setores que com ele se 
relacionam.

2. O objetivo geral deste estudo consiste na caracterização do setor da 
biotecnologia em Portugal, recorrendo a bases de dados com informação 
ao nível da empresa. Pretende-se aferir a dimensão do setor em termos de 
indicadores económicos e financeiros (volume de vendas, emprego, valor 
acrescentado, rentabilidade, entre outros), caracterizar o mercado de 
trabalho e a performance do setor em termos de inovação.
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5. O volume de negócios do setor, em 2014, em Portugal foi de 30,5 milhões 
de euros, correspondendo a 0,25% do total do setor a nível europeu. Este 
valor representou quatro vezes mais o volume de negócios verificado em 
2006. O volume de negócios médio, por empresa foi 436 milhares de 
euros, muito inferior ao valor médio europeu (5,166 milhões de euros). O 
valor médio do volume de negócios por trabalhador é 28,1% da média 
europeia. 

6.  A autonomia financeira das empresas do setor em Portugal tem rondado os 
30%, enquanto nos outros países europeus este indicador tem sido 
superior a 50%.

Um setor em crescimento
num contexto recessivo.

3. Em Portugal contavam-se 65 empresas em atividade, em 2014. Estas 
empresas empregavam 478 pessoas, tendo uma dimensão média de 7,4 
empregados por empresa, valor que representa cerca de um terço da 
média europeia (24,5 empregados). De 2006 para 2014 registou-se um 
forte crescimento do volume de emprego no setor em Portugal, com um 
crescimento de 240% num período de 8 anos, acima do crescimento 
médio verificado na Europa (157%).

4. Ao nível europeu, 79% do emprego e 56% do número de empresas, estão 
concentrados em cinco países: Reino Unido, Alemanha, França, Suíça e 
Holanda. Em 23 países, Portugal é o 14º em termos de volume de empre-
go (0,9% do total) e o 10º quanto ao número de empresas (2,9% do total). 

7. O bacharelato é o nível de formação mínimo de cerca de 85% dos empre-
gados no setor. 14% dos trabalhadores do sector possuem o grau de 
doutor, 18% concluíram o mestrado, 48% têm diploma de licenciatura e 5% 
fizeram um bacharelato.

8. O salário médio ilíquido (remuneração base acrescida das prestações 
regulares e irregulares) em 2013 foi 1558 euros, superior à média do setor 
privado nacional em cerca de 400 euros. Metade dos trabalhadores 
aufere um salário inferior a 1267 euros, sendo que 10% recebe uma 
remuneração superior a 2483 euros. O salário horário médio é 9,2 euros. 

Setor intensivo em
conhecimento, gerador de
emprego altamente qualificado
e com remuneração acima da
média.

Empresas com dimensão
inferior à média europeia e
com necessidade de
reforçarem os seus capitais
próprios.

9. A idade média dos trabalhadores é 34 anos e 61% dos trabalhadores são 
mulheres.

10. O peso relativo dos trabalhadores por conta de outrem é 89%. Destes, 64% 
têm um contrato sem termo. A quase totalidade dos trabalhadores trabalha 
a tempo inteiro.

11. As patentes em biotecnologia em Portugal mais do que duplicaram 
quando comparamos os valores de 2014 com os de 2006. 

12. De 2006 a 2014, o número total de pedidos de patente na área da biotec-
nologia publicados foi de 497 (0,5% do total da Europa a 28), enquanto o 
número total de patentes concedidas nesse mesmo período foi de 87. Os 
497 pedidos de patente representam 5,7% dos pedidos submetidos por 
requerentes portugueses o que coloca a biotecnologia em quarto lugar 
entre 35 áreas tecnológicas. Esta posição da biotecnologia é, em 
Portugal, mais destacada do que na Europa a 28, onde a biotecnologia 
contribui apenas com 2,6% do total de patentes publicadas entre 2006 e 
2014.

O número de patentes mais do que
duplicou em oito anos. Em Portugal, a
biotecnologia ocupa o quarto lugar entre
35 áreas tecnológicas quanto ao número
de pedidos submetidos.

Os recursos humanos têm, em
média, uma idade inferior em 6
anos face à média nacional e
emprega proporcionalmente
um maior número de mulheres.

As patentes em biotecnologia em Portugal mais do que duplicaram quando comparamos os valores de 2014 com os 
de 2006. 

Os três últimos anos mostram uma tendência crescente em número de pedidos de patentes publicados.

Relativamente às patentes concedidas, embora em 2014 o número tenha sido inferior ao do ano anterior, também se 
verifica uma tendência crescente no período de referência.

O número total de pedidos de patente na área da biotecnologia publicados durante o período de 2006 e 2014 foi de 
497, enquanto o número total de patentes concedidas nesse mesmo período foi de 87 (Gráfico 5).

Os 497 pedidos de patente na área da biotecnologia no período de 2006 a 2014 representam 5,7% dos pedidos 
submetidos por requerentes portugueses, que totalizam 7,125.
Este valor coloca a biotecnologia em quarto lugar entre 35 áreas tecnológicas, ou seja, no primeiro terço da 
distribuição (Gráfico 6)

Esta posição da biotecnologia é, em Portugal, mais destacada do que na Europa a 28, onde a biotecnologia contribui 
apenas com 2,6% do total de patentes publicadas entre 2006 e 2014.
Num total de 4,026,198 patentes publicadas nesse período em 35 áreas tecnológicas diferentes, a biotecnologia 
apresenta um total de 105,148, surgindo em 18º lugar na lista (Gráfico 6).

Patentes em biotecnologia

Gráfico 5: Patentes de biotecnologia de requerentes portugueses publicadas e 
concedidas

Gráfico 6: Distribuição relativa do total de publicações de patentes portuguesas no 
período 2006-2014 por tecnologia

Gráfico 6: Distribuição relativa do total de publicações de patentes portuguesas no 
período 2006-2014 por tecnologia
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Com o objetivo de caracterizar o sector em termos de emprego, de 
qualificações e de salários, foram selecionados alguns indicadores que são 
apresentados para dois grupos de empresas. No grupo de empresas que 
apresentam o sector da biotecnologia como setor de atividade principal 
foram identificadas 49 empresas. Se considerarmos também as empresas 
que apresentam no seu segundo sector atividades relacionadas com a 
biotecnologia, aquele número aumenta para 74. Os indicadores serão 
apresentados para estes dois grupos de empresas e os seus valores serão 
comparados com os resultados observados para a economia como um todo. 
Os dados utilizados reportam-se a 2013 e a fonte são os Quadros de Pessoal.

Se nos limitarmos às 49 empresas cujo sector primário é o 7211, e para as 
quais dispomos de informação, encontramos algumas diferenças face ao 
grupo de empresas mais alargado. Começando pelo capital social, este é, 
em média de 460 mil euros, sendo que apenas 5 empresas têm mais de 1 
milhão de euros de capital social. Neste caso, a idade média dos 
trabalhadores é 34 anos e 61% dos trabalhadores são mulheres.

Como resulta da Tabela 4, o peso dos trabalhadores com qualificações de 
nível superior (bacharelato ou mais) é 20 pontos percentuais acima do 
observado para o grupo de empresas mais alargado, situando-se em cerca 
de 85% (ou seja, o peso dos bacharéis é de 5%, ao passo que dos licenciados 
é de 48%; cerca de 18% têm mestrado e 14% são doutorados).

Cerca de 45% dos trabalhadores apresentam profissões de especialistas, 
profissionais intelectuais e científicas ao que acrescem cerca de 27% dos 
trabalhadores com profissões de técnicos e profissionais de nível 
intermédio.

O peso relativo dos trabalhadores por conta de outrem é 89%. Destes, 64% 
têm um contrato sem termo. A quase totalidade dos trabalhadores trabalha a 
tempo completo (cerca de 98%, muito próximo dos 97% observados no 
grupo mais alargado de empresas).

Da análise da distribuição dos salários brutos, Tabela 5, resulta um salário 

médio de 1558 euros. Metade dos trabalhadores aufere um salário inferior a 
1267 euros, sendo que apenas 10% recebe uma remuneração superior a 
2483 euros. O salário horário médio é 9,2 euros. Para cerca de metade dos 
trabalhadores este é superior a 7,3 euros.

O grupo mais alargado de empresas emprega 679 trabalhadores. A idade 
média dos trabalhadores que estas empresas empregam é 36 anos e 90% 
dos seus trabalhadores têm menos de 50 anos. O peso relativo das mulheres 
no conjunto dos trabalhadores é 56%, sendo, os homens, em média, dois 
anos mais velhos que as mulheres.  

O bacharelato é o nível de formação mínimo de cerca de 65% destes 
trabalhadores (ver Tabela 4, coluna 2). Mais concretamente, 9% dos 
trabalhadores do sector possuem o grau de doutor, 14% concluíram o 
mestrado, 38% têm diploma de licenciatura e 4% fizeram um bacharelato. 
Cerca de 34% dos trabalhadores apresentam profissões de especialistas, 
profissionais intelectuais e científicas ao que acrescem cerca de 22% dos 
trabalhadores com profissões de técnicos e profissionais de nível 
intermédio. A grande maioria destes trabalhadores desenvolve a sua 
atividade por conta de outrem (92%). Destes, quase dois terços tem um 
contrato de trabalho sem termo. A antiguidade média dos trabalhadores 
destas empresas é 5 anos, estando apenas 25% dos trabalhadores há mais 
de 6 anos na respetiva empresa.

O salário médio é de 1422 euros ilíquido (remuneração base acrescida das 
prestações regulares e irregulares). Para melhor percebermos a distribuição 
dos salários, importa notar que cerca de 50% dos trabalhadores recebem 
menos de 1192 euros, ao passo que apenas 10% dos trabalhadores recebem 
mais do que 2400 euros. A inclusão da componente remuneração 
extraordinária, não altera de forma substancial esta distribuição de valores. 
O salário horário bruto praticado no sector é, em média, 8,4 euros/hora. Mais 
uma vez esconde diferenças: 50% dos trabalhadores recebem no máximo 
6,9 euros/hora e apenas 10% auferem mais de 14 euros/hora. Entre os 
trabalhadores com contrato sem termo, a distribuição salarial não difere de 
forma muito substancial desta: metade dos trabalhadores recebe mais de 
1198 euros, e cerca de 6,9 euros/hora.

Quando considerado o sector privado agregado, destacam-se alguns 
valores de referência. A idade média dos trabalhadores é cerca de 40 anos, 
apresentando 10% daqueles que trabalham 56 ou mais anos. Por seu lado, as 
mulheres representam 53% da força de trabalho, valor que deve ser 
comparado com os 56% encontrados para o sector da biotecnologia. 
Destaca-se ainda o facto de os contratos sem termo afectarem 72% dos 
trabalhadores por conta de outrem, valor superior aos 65% do sector da 
biotecnologia.

Ao nível da escolaridade dos trabalhadores constata-se uma vantagem do 
sector 7211 face ao sector privado agregado, no qual apenas 18% da força de 
trabalho dispõe de diplomas de nível superior (igual ou superior ao 
bacharelato). Estes são quase todos licenciados, sendo praticamente nulo o 
peso relativo dos indivíduos possuidores de um diploma de mestrado ou 
doutoramento.

No que aos salários brutos médios respeita, os 1157 euros do sector privado 
agregado situam-se claramente abaixo do salário médio observado no 
sector da biotecnologia. Metade dos trabalhadores do sector privado não 
rebe mais do que 814 euros brutos/mês, apenas existindo 10% dos 
trabalhadores a receber salários superiores a 2110 euros. Estas diferenças 
traduzem-se também ao nível do salário horário, que, em média, se situa nos 
7,1 euros, inferior em mais de 2 euros ao encontrado no sector da 
biotecnologia. Esta diferença não estará certamente dissociada das 
diferenças também encontradas relativamente à escolaridade média, um 
factor importante na determinação salário.

Caraterização do emprego do setor da 
biotecnologia em termos de volume, 
qualificações, remunerações e tipos de 
contrato de trabalho.

Neste capítulo apresentam-se alguns resultados obtidos a partir da 
Informação constante na base de dados Amadeus (Bureau Van Dijk), e 
referentes ao “Setor 7211 Investigação e desenvolvimento em biotecnolo-
gia”. Para o caso português foram ainda consideradas as empresas 
associadas da P-Bio para além daqueles que indicam o setor 7211 como 
atividade principal. Em Portugal contavam-se 65 empresas em atividade, 
em 2014. Estas empresas empregavam 478 pessoas, tendo uma dimen-
são média de 7,4 empregados por empresa, valor que representa cerca 
de um terço da média europeia (24,5 empregados).

Caracterização das empresas do setor: 
indicadores económicos e financeiros 

O Gráfico 1 mostra a evolução do emprego no setor, usando como ano 
base o ano de 2006. Verifica-se um forte crescimento do volume de 
emprego no setor em Portugal, com um crescimento de 240% de 2006 
para 2014. Nesse mesmo período o crescimento do emprego nos países 
da Europa identificados foi de 157%. Ao nível europeu, 79% do emprego e 
56% do número de empresas, estão concentrados em cinco países: Reino 
Unido, Alemanha, França, Suíça e Holanda. Em 23 países, Portugal é o 14º 
em termos de volume de emprego (0,9% do total) e o 10º quanto ao 
número de empresas (2,9% do total) (Gráfico 2 e Gráfico 3).

Fonte: Cálculos próprios tendo como fonte a informação constante na base de dados 
Amadeus (Bureau Van Dijk), Setor 7211 Investigação e desenvolvimento em 
biotecnologia.

Número de empresas, emprego
e dimensão média

Gráfico 1: evolução do emprego no setor (2006=100)

Fonte: Cálculos próprios tendo como fonte a informação constante na base d

Gráfico 2: total do emprego no setor por país, 2014

Fonte: Cálculos próprios tendo como fonte a informação constante na base de dados Amadeus 
(Bureau Van Dijk), Setor 7211 Investigação e desenvolvimento em biotecnologia.

Fonte: Cálculos próprios tendo como fonte a informação constante na base de dados 
Amadeus (Bureau Van Dijk), Setor 7211 Investigação e desenvolvimento em 
biotecnologia.

Gráfico 3: total empresas por país, 2014

Fonte: Cálculos próprios tendo como fonte a informação constante na base de dados Amadeus 
(Bureau Van Dijk), Setor 7211 Investigação e desenvolvimento em biotecnologia.

Tabela 1: nº de empresas, emprego e dimensão média

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nº de empresas com pelo menos um empregado

Europa 
(23)    448 608 551 962 1,182 1,464 1,877 2,038 2,213

Portugal        20 22 25 38 47 53 59 66 65

Total emprego

Europa 
(23)  21,065 24,696 24,496 33,070 37,932 42,438 45,795 49,962 54,123

Portugal          141 140 188 263 374 401 410 451 478

Dimensão média

Europa 
(23)  47.0 40.6 44.5 34.4 32.1 29.0

Portugal         7.1 6.4 7.5 6.9 8.0 7.6

24.4 24.5 24.5

6.9 6.8 7.4

O volume de negócios do setor, em 2014, em Portugal foi de 30,5 milhões 
de euros, correspondendo a 0,25% do total do setor a nível europeu. Este 
valor representou quatro vezes mais o volume de negócios verificado em 
2006. O volume de negócios médio, por empresa foi 436 milhares de 
euros, muito inferior ao valor médio europeu (5,166 milhões de euros). O 
valor médio do volume de negócios por trabalhador é 28,1% da média 
europeia (Tabela 2). 

Volume de negócios

Fonte: Cálculos próprios tendo como fonte a informação constante na base de dados Amadeus 
(Bureau Van Dijk), Setor 7211 Investigação e desenvolvimento em biotecnologia.

Tabela 2: Volume de negócios por empresa e por empregado

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total volume de negócios (milhões de Euros)

Europa 
(23) (A) 

3,567.1 4,085.9 4,826.5 5,921.2 7,990.8 8,747.7 9,238.3 9,973.0 12,316.3

Portugal 
(B)

7.4 9.8 13.9 18.2 37.4 32.0 24.3 27.8 30.5

(B)/(A) X 
100

0.21% 0.24% 0.29% 0.31% 0.47% 0.37% 0.26% 0.28% 0.25%

Volume de negócios por empresa, em média (milhares de Euros)
Europa 
(23) (A)

4,975.0 4,509.8 4,506.6 4,226.4 4,424.6 4,418.0 4,187.8 4,136.5 5,166.3

Portugal 
(23)

388.0 445.7 477.9 520.5 891.2 680.1 412.0 421.2 436.2

(B)/(A) X 
100

7.8% 9.9% 10.6% 12.3% 20.1% 15.4% 9.8% 10.2% 8.4%

Volume de negócios por empregado, em média (milhares de Euros)
Europa 
(23) (A) 

169.3 165.4 197.0 179.0 210.7 206.1 201.7 199.6 227.6

Portugal 
(B)

52.3 70.0 73.7 69.3 100.1 79.7 59.3 61.6 63.9

(B)/(A) X 
100

30.9% 42.3% 37.4% 38.7% 47.5% 38.7% 29.4% 30.9% 28.1%

Gráfico 2: total do emprego no setor por país, 2014

Fonte:
Cálculos próprios tendo como 
fonte a informação constante 
na base de dados Amadeus 
(Bureau Van Dijk), Setor 7211 
Investigação e desenvolvimen-
to em biotecnologia.

O valor acrescentado mediano, por empresa, foi, em 2014, de 62 mil euros, 
valor que corresponde a 21,6% da mediana europeia.
A mediana da rentabilidade dos capitais próprios, antes de impostos, foi 
sempre inferior à mediana verificada na Europa, sendo de destacar os 
valores positivos atingidos em 2014 (+5,5%).
A autonomia financeira das empresas do setor em Portugal tem rondado os 
30%, enquanto nos outros países europeus este indicador tem sido superior 
a 50% (ver Tabela 3).

Tabela 3: Valor acrescentado, rentabilidade e autonomia financeira

Fonte: Cálculos próprios tendo como fonte a informação constante na base de dados Amadeus 
(Bureau Van Dijk), Setor 7211 Investigação e desenvolvimento em biotecnologia.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Valor acrescentado por empresa (mediana) (milhares de euros)

Europa 
(23) (A) 

313.07 330.86 298.82 258.73 309.85 322.97 280.03 275.31 288.73

Portugal 
(B)

31.88 53.17 74.12 102.74 226.97 103.57 87.32 119.84 62.31

(B)/(A) X 
100

10.2% 16.1% 24.8% 39.7% 73.3% 32.1% 31.2% 43.5% 21.6%

Rentabilidade dos capitais próprios, antes de impostos (mediana) (em %)
Europa 
(23) (A)

12.4 17.1 13.0 13.4 12.7 11.2 10.0 9.9 10.0

Portugal 
(23)

6.8 -0.2 -5.9 0.1 3.5 0.0 -0.3 -2.2 5.5

Autonomia Financeira (Capitais próprios / Ativo total) (mediana)
Europa 
(23) (A) 

41.9% 51.5% 52.2% 53.0% 51.4% 51.6% 53.4% 52.4% 54.3%

Portugal 
(B)

30.6% 38.5% 27.2% 27.8% 26.8% 35.2% 33.9% 28.4% 34.4%

Sector 7211 Sector bio alargado Sector privado nacional
Inferior ao 1º ciclo do 
ensino básico

0,0 0,3 0,7

Ensino básico 3,0 22,1 56,1
Ensino secundário 10,9 12,3 24,4
Ensino pós secundário 
não superior

1,2 0,7 0,5

Bacharelato 4,7 3,9 1,9
Licenciatura 47,9 37,9 14,9
Mestrado 18,0 13,5 1,3
Doutoramento 14,3 9,3 0,2
Nota: dados relativos a 2013 calculados a partir dos Quadros de Pessoal.

Tabela 4: Distribuição dos trabalhadores por nível de escolaridade (%), 2013

Tabela 5: : Distribuição do salário bruto (€), 2013

Sector 7211 Sector Bio alargado Sector Privado nacional
Salário mensal /hora mensal /hora mensal /hora
Média 1558,2 9,2 1421,7 8,4 1157,3 7,1

Desvio-padrão 959,7 6,3 1072,0 6,6 1558,9 9,7
Percentil 10 822,2 4,8 662,6 4,0 520,0 3,2
Percentil 50 1266,7 7,3 1191,5 6,9 813,9 4,9
Percentil 90 2483,1 14,5 2408,0 14,1 2110,1 13,1
Percentil 95 3141,9 18,8 2955,2 17,1 2902,3 18,1

Nota: dados relativos a 2013 calculados a partir dos Quadros de Pessoal.

Valor acrescentado, rentabilidade e 
autonomia financeira


