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INTRODUÇÃO

A crescente importância da valorização do conhecimento é justificada com a mudança de paradigma de 

desenvolvimento económico, passando de um modelo assente na competitividade através da eficiência de 

utilização de recursos, nomeadamente também em baixos custos de mão de obra, para outro assente na 

competitividade através da inovação e do conhecimento (World Economic Forum 2002).

Na Europa, as políticas públicas para a valorização do conhecimento não tiveram o sucesso esperado, 

num fenómeno designado, inicialmente, por paradoxo sueco e mais tarde, por extensão, por paradoxo 

europeu. O paradoxo referia-se inicialmente ao facto de um elevado investimento em I&DT não ter 

correspondência na introdução de produtos inovadores por empresas suecas, tendo-se generalizado para 

situações em que a intensidade dos inputs não corresponde à dos outputs (Bitard et al. 2008). 

Portugal teve na última década um investimento muito significativo em I&DT, acompanhado de várias 

medidas complementares noutras áreas da translação de tecnologia. Em resultado disso algumas métricas 

intercalares, como o número de doutorados ou de patentes, tiveram melhorias muito significativas. No 

entanto, em termos dos resultados finais, medidos pelos impactos económicos e de inovação, Portugal 

fica aquém do esperado (Barómetro de Inovação COTEC 2014). Interessa pois analisar o caso português 

e realizar um estudo aprofundado dos programas de estímulo à valorização do conhecimento e ao 

empreendedorismo de base tecnológica adoptados em Portugal na última década (2002-2012). 

O Estudo começa com uma revisão documental da evolução histórica do conceito de valorização 

do conhecimento com origem no Ensino Superior, a partir do modelo tradicional do processo de 

transferência de tecnologia e englobando sucessivamente processos complementares mais latos, como 

o do empreendedorismo e o da inovação, para entender as especificidades do processo de valorização 

do conhecimento criado no sistema de Ensino Superior e os pontos de contacto com processos afins. 

O objectivo do primeiro capítulo do Estudo é o de definir um modelo para o processo de valorização 

de conhecimento que sirva para sistematizar o estudo das políticas públicas, em função dos passos do 

processo e dos intervenientes que as várias medidas tocam.

No segundo capítulo do Estudo propõe-se um refinamento do modelo do processo de valorização do 

conhecimento. O modelo proposto visa o alinhamento dos diferentes passos do processo em função do 

resultado final pretendido (valorização do conhecimento gerado em instituições do Ensino Superior), por 

oposição à obtenção de bons indicadores de output de fases parcelares do processo, mas que conduzem 

a resultados finais insuficientes. A tese subjacente à definição deste novo modelo é a de que o processo 

global só é devidamente acautelado se todos os passos constituintes funcionarem sincronamente, 

independentemente de isso acontecer por natureza ou implicar políticas públicas específicas destinadas 

ao seu funcionamento. 

No terceiro capítulo faz-se um levantamento das políticas públicas que procuraram influenciar o processo 

descrito no primeiro capítulo, sistematizado por âmbito e objectivos, destinatários e intervenientes, 

condições de acesso, critérios de selecção e resultados medidos, bem como uma seriação dos principais 

beneficiados. Procurar-se-á distinguir estas medidas de outras que não foram dirigidas a passos deste 

processo, ainda que direccionadas para os mesmos intervenientes ou para processos afins. Pretende-se 
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que este levantamento seja o mais completo possível, mas a diversidade de medidas tomadas no período 

em estudo (2002-2012) dificulta particularmente o levantamento. 

Finalmente, no último capítulo, apresenta-se um conjunto de recomendações sobre aspectos relevantes 

a incluir no desenho de futuras políticas públicas na área da valorização do conhecimento, ilustrando-se 

estas recomendações com alguns exemplos de políticas públicas relevantes direccionadas a este processo 

em alguns países de referência, procurando-se assim identificar medidas que mereçam aprofundamento 

enquanto casos de estudo.

O Estudo pretende assim contribuir para o debate esclarecido sobre os factores de sucesso e insucesso 

dos programas públicos de estímulo à valorização do conhecimento criado no sistema de Ensino Superior 

e produzir um conjunto de recomendações de boas práticas de estímulo à valorização do conhecimento, 

com vista a influenciar políticas públicas futuras e práticas das entidades de apoio à valorização do 

conhecimento.
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Neste capítulo é feita uma revisão da evolução do conceito de valorização do 
conhecimento gerado no Ensino Superior, a partir do modelo tradicional do 
processo de transferência de tecnologia e englobando sucessivamente processos 
complementares mais latos, como o do empreendedorismo e o da inovação, para 
identificar as especificidades do processo de valorização do conhecimento gerado 
no Sistema de Ensino Superior e os pontos de contacto com processos afins. O 
objectivo deste capítulo é o de encontrar um modelo para o processo, que sirva 
para sistematizar o estudo dos programas de políticas públicas, em função dos 
passos do processo e dos intervenientes que as várias medidas consideraram.

Para efeito deste estudo, o conceito de Valorização do Conhecimento é definido 

como a transferência do conhecimento resultante da investigação levada a cabo 

por investigadores enquadrados no Ensino Superior, para outra entidade, em troca 

de valor (Andriessen 2005, Goorden et al. 2008). Por valor entende- se a geração 

de lucro económico, como seja a geração de valores monetários ou fluxos de 

rendimento, e/ou a geração de benefícios sociais (Baycan e Stough 2013). 

Por Ensino Superior entende- se «todas as universidades, institutos e escolas 

técnicas superiores e outras instituições de ensino pós- secundário, qualquer que 

seja a origem dos seus recursos e o seu estatuto jurídico. Inclui também todos 

os institutos de investigação, estações experimentais e hospitais directamente 

controlados, administrados ou associados a centros do ensino superior» (OCDE 

2007). 

Por Políticas Públicas entende- se as medidas desenhadas e implementadas pelo 

governo português com recurso a financiamento público nacional e/ou europeu. 

As políticas públicas que influenciam a envolvência do processo de valorização 

do conhecimento e a translação de tecnologias para o mercado têm um âmbito 

muito alargado, desde a Educação ao Trabalho e à Fiscalidade. Sem menosprezar 

a importância desses factores, este estudo focará apenas as políticas públicas que 

visam directamente estimular o processo de valorização social e económica do 

conhecimento, na interface entre as Instituições de Ensino Superior, onde é criado 

conhecimento, e as organizações que o aplicam com resultados imediatos mais 

relevantes para a Economia e a Sociedade.
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1.1
A RELEVÂNCIA DA INOVAÇÃO EM TERMOS 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS

A crescente notoriedade da inovação enquanto motor do desenvolvimento económico, e, através 

dela, da valorização do conhecimento, deve-se muito à mudança de paradigma de desenvolvimento 

económico, descrita por Michael Porter, e que consiste na passagem de um modelo assente na 

competitividade pela eficiência de utilização dos recursos, nomeadamente também em baixos custos de 

mão de obra, para outro assente na competitividade pela inovação e aplicação do conhecimento (World 

Economic Forum 2002). Na tabela 1.1, que sintetiza a tipificação dos três estádios identificados por 

Porter, essa mudança de paradigma ocorre com a transição do segundo para o terceiro estádio e resulta 

no protagonismo de novas empresas de base tecnológica.

Tabela 1.1: TIPOLOGIAS DE COMPETITIVIDADE DAS ECONOMIAS
(baseado em Global Entrepreneurship Monitor 2010)

1. ecOnOmiAS cOmPetindO 
PeLOS FActOreS de PrOdUÇÃO

2. ecOnOmiAS cOmPetindO PeLA 
eFiciÊnciA dO USO dOS FActOreS

3. ecOnOmiAS cOmPetindO PeLA 
inOVAÇÃO em PrOdUtOS e SerViÇOS

agricultura de subsistência, 
extracção de reservas naturais

industrialização 
e economias de escala

intensidade 
de I&DT 

No auge do segundo estádio, a racionalização e a automatização de processos tornam os produtos 

e serviços generalizadamente disponíveis a menores custos e a segmentos de mercado muito mais 

alargados, mas eliminam postos de trabalho. A disponibilização de produtos inovadores, que suprem 

necessidades ainda não servidas, favorece o aparecimento de novas empresas de base tecnológica, que 

iniciam novo ciclo de actividade económica e criam emprego.

Christensen (1997) e colaboradores defenderam que as empresas incumbentes são mais eficazes a 

dominar o processo da inovação incremental (ou seja, a propor uma melhoria dos atributos dos produtos 

e serviços do seu portfólio), e que a inovação disruptiva (ou seja, a introdução de um modo mais eficaz 

de obter um mesmo benefício mas de modo acessível a segmentos de mercado mais alargados ou 

mercados totalmente distintos) é mais frequentemente proposta por novas empresas que deslocam as 

incumbentes. 

A inovação radical, (ou seja, a introdução de produtos ou serviços com benefícios radicalmente novos), 

necessita de um ambiente protegido de uma exigência de resultados a curto prazo (Estrin 2008), 

nem sempre existente na estrutura das grandes empresas incumbentes. Geralmente é desenvolvida 

por novas empresas e o desfecho final – quanto ao facto de essas empresas serem absorvidas por 

empresas incumbentes ou se tornarem elas próprias incumbentes - depende muito da relevância 

de outros elementos na cadeia de valor, especialmente dos canais de distribuição e dos processos 

regulamentares de acesso ao mercado.
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A criação de emprego continua a ocorrer predominantemente em pequenas empresas (Kok et al. 

2013). Em Portugal as pequenas empresas criaram 61% do novo emprego entre 2007 e 2011 e as 

empresas com menos de 5 anos de antiguidade criaram 46% do novo emprego (Menezes 2013). 

Estudos nos EUA apontam que o dinamismo na criação (mas também na destruição) de emprego 

é originado substancialmente por novas empresas, sendo este o factor determinante na criação de 

emprego (Haltiwanger et al. 2010); por natureza, pelo menos na fase inicial, as novas empresas serão 

predominantemente pequenas e a maioria dos novos postos de trabalho surge em pequenas e médias 

empresas (Sheets e Sockin 2012).

Embora o peso das empresas denominadas “gazelas” (empresas com menos de 5 anos de idade e taxas 

de crescimento de 20% na facturação e no emprego) (OCDE 2010) seja diminuto em termos relativos, 

a sua capacidade de disrupção de ciclos de produtos e de mercados é muito relevante em termos de 

arrasto de outras actividades económicas, ou em termos multiplicadores (Brokaw L 2012).

Não é pois de estranhar que a Inovação, a Translação do Conhecimento (para o Mercado), a 

Valorização do Conhecimento ou o Empreendedorismo tenham sido enunciados enquanto focos 

de políticas públicas que visam a dinamização da criação de emprego e do crescimento económico, 

procurando contribuir para economias menos dependentes do anterior paradigma da eficiência e mais 

assentes no da inovação e do conhecimento. 

1.2
O VALOR ECONóMICO DA INOVAÇÃO

É, no entanto, muito relevante ter presente um pressuposto, frequentemente menorizado e relegado para 

segundo plano: a inovação, enquanto factor diferenciador de desenvolvimento económico, pressupõe 

uma organização que detenha e defenda a propriedade dessa diferenciação, que a aplique eficazmente e 

que atinja a máxima escala possível, no menor tempo possível, na disseminação dessa inovação.

Este pressuposto não é prosseguido ou não é mesmo aceite por alguns dos intervenientes no processo, 

nomeadamente para os defensores de uma visão mais depurada do papel da Ciência na Universidade 

e defensores de um desinteresse económico: veja-se, a propósito, o “conflito de valores” referido por 

Baycan e Stough (2013). No entanto, se não é esperado nem pode ser pedido que os cientistas sejam, 

todos, cultores da valorização da tecnologia, poderá haver lugar para que alguns possam optar de modo 

transparente por essa via e colaborem activamente no processo de valorização.

Parece útil relembrar que toda a bibliografia aqui citada se refere ao valor económico da inovação, 

ou seja, aos seus efeitos de dinamização de uma economia. Naturalmente é possível atribuir 

conceptualmente outras ordens de valor a um processo da inovação, mas as políticas de inovação aqui 

estudadas ocupam-se dos contributos para resultados práticos como a criação de postos de trabalho e a 

penetração em mercados competitivos.
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Este pragmatismo é também dificilmente conciliável com uma visão pós-moderna de causas e efeitos 

difusos, preferindo conceitos mais abstractos como uma rede de vasos comunicantes. Se a informação 

pode ser comunicada eficazmente em rede, a inovação permanece com quem a implementa. Tome-se 

o exemplo de uma rede de profissionais da área da saúde que dissemina e adopta como boa prática uma 

nova técnica de cirurgia. Há claramente uma inovação no momento em que é introduzida em diversos 

pontos do globo, que cessa no momento em que se torna a prática standard. No limite, o efeito económico 

poderia ser nulo, tendo simplesmente sido substituída a prática anterior, embora tendencialmente haja 

sempre algum benefício também económico, por exemplo a nível da redução de custos dos cuidados pós-

cirúrgicos. Se essa mesma prática, porém, implicar a utilização de um novo dispositivo produzido por uma 

nova empresa, a sua adopção levará ao rápido crescimento dessa empresa e consequente criação de um 

novo foco de melhorias continuadas, de emprego especializado e de impacto económico. Desse modo, os 

elementos da rede que aplicam a nova técnica podem beneficiar da visibilidade mediática pela introdução 

da inovação, os centros hospitalares onde ela é aplicada podem beneficiar de melhorias de eficiência (que 

podem ser mais ou menos relevantes), mas o principal benefício económico da inovação será gerado na 

empresa que produz e comercializa o dispositivo inovador.

A relevância da propriedade e da exclusividade da aplicação da inovação pode ainda ser aduzida pela 

situação extrema, como o caso de um novo fármaco que poderia salvar vidas, mas cuja prova de 

conceito, através dos ensaios pré-clínicos e clínicos regulamentares, custa um montante extremamente 

elevado e acarreta um risco económico proporcionalmente elevado. Não estando garantida uma 

propriedade e exclusividade que permita o retorno económico dos custos dessa prova de conceito, 

quer porque a patente não é robusta ou é antiga, quer porque as condições de comercialização não são 

estáveis, o desenvolvimento do medicamento poderá ser simplesmente abandonado em favor de outros 

com melhores perspectivas sob esses pontos de vista, perdendo-se os potenciais benefícios clínicos da 

sua aplicação. Este caso extremo pretende ilustrar que a invenção, por muito promissora que possa ser 

do ponto de vista técnico, não só não garante por si só retorno económico como pode ser anulada se 

este não for acautelado.

1.3
O PARADOxO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VALORIzAÇÃO DO 
CONhECIMENTO

Apesar do desiderato do desenvolvimento económico ser prosseguido através da inovação e não 

de modo tão dependente dos ganhos em eficiência, as políticas públicas para a valorização do 

conhecimento não tiveram o sucesso esperado, pelo menos na Europa, num fenómeno designado 

inicialmente por paradoxo sueco e mais tarde, por extensão, paradoxo europeu. O paradoxo referia-

se inicialmente ao facto de um elevado investimento em Investigação e Desenvolvimento Tecnológico 

(I&DT) não ter correspondência na introdução de produtos inovadores por empresas suecas, tendo-se 

generalizado mais tarde para situações em que a intensidade dos inputs não corresponde à dos outputs 

(Bitard et al. 2008). 
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Na análise do paradoxo sueco foi proposto que a pouca eficácia das políticas públicas seria causada por 

falhas na disseminação dos resultados da investigação, e por isso da subsequente falha de inovação; ou 

então pela alocação sectorial do investimento em I&DT; ou ainda que os resultados da investigação eram 

absorvidos e transformados em inovação por empresas localizadas fora do país.

Também Portugal teve na última década um investimento muito significativo em I&DT, acompanhado 

de várias medidas complementares e pontuais noutras áreas da translação de tecnologia. Em resultado 

disso algumas métricas intercalares, como o número de doutorados ou de patentes, tiveram melhorias 

muito assinaláveis. No entanto, em termos dos resultados finais, medidos pelos impactos económicos e de 

inovação, Portugal fica bastante aquém do esperado (Barómetro Inovação COTEC 2014). 

1.4
A ENVOLVENTE DO PROCESSO DE VALORIzAÇÃO DO CONhECIMENTO 
(modelos)

Na análise deste paradoxo e na comparação com outros sistemas, têm sido apontadas diferenças de 

contexto e envolvência, que são sem dúvida relevantes a nível da formação e da decisão dos diversos 

intervenientes. 

A existência de vários níveis de intervenientes é reconhecida aliás nas próprias políticas, nomeadamente a 

nível dos actores a quem são dirigidas. 

Na análise do paradoxo sueco, Bitard et al. (2008) identificam a necessidade de as políticas públicas 

considerarem quatro grandes áreas de intervenção, nomeadamente pela óptica da oferta, da procura, 

dos actores e dos meios de suporte, traduzindo-se no que designaram por:

 Ɩ incentivos à oferta de conhecimento através de actividades de I&D e da construção de 

competências;

 Ɩ incentivos à procura de tecnologias, nomeadamente através do sector público;

 Ɩ incentivos ao aparecimento dos actores (constituintes), a nível de novas empresas, instituições e de 

redes de cooperação entre elas e

 Ɩ incentivos ao aparecimento de instituições de suporte, tais como de incubação, de financiamento e 

de consultoria.
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Procurando classificar estas áreas de intervenção, os seus actores e objectivos pelos níveis 

estratégico, táctico e operacional, é possível resumir estes pontos como na tabela 1.2.

Tabela 1.2: A VERTENTE POLÍTICA DA TRANSLAÇÃO DE I&D EM INOVAÇÃO 
(baseado em Bitard et al.  2008)

NÍVEL ESTRATÉGICO NÍVEL TÁCTICO NÍVEL OPERACIONAL

inputs de conhecimento 
para a inovação

actividades de I&D produção de I&D

aquisição de competências formação

intervenção pelo  
lado da procura

procura de tecnologia no sector 
público

apoio à procura de tecnologia no 
sector privado

provisão de agentes

provisão de entidades constituição de novas empresas

actividades em rede, 
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Por sua vez, Audretsch et al. (2007), num âmbito diferente mas convergente, identificam 7 tipologias de 

intervenção para as políticas de empreendedorismo, conforme ilustrado na figura 1.1. 

Figura 1.1: ESTRUTURA DE POLÍTICAS DE EMPREENDEDORISMO 
(baseado em Audretsch et al. 2007)
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Mais relevante neste contexto do que a identificação dessas tipologias, de muito largo espectro e 

actuando em áreas que vão da educação ao trabalho e à fiscalidade, é o facto de os autores introduzirem 

no seu modelo filtros, ou pontos de decisão, que podem ser fortemente influenciados por políticas 

públicas mas que dependem essencialmente da apreciação subjectiva dos intervenientes. De um modo 

geral, os vários estudos reconhecem não só a importância da motivação, mas também da formação e 

dos meios. 

Assim, um modelo do processo deverá ter sempre em conta os passos do processo, mas também o 

alinhamento dos intervenientes com os objectivos pretendidos.
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O Global Entrepreneurship Monitor usa há vários anos um modelo (figura 1.2) que pretende descrever as 

relações de causas e efeitos desta envolvência.

Figura 1.2: MODELO USADO NO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR 
(baseado em Bosma e Levie 2010)
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A um nível mais abstracto ainda, Teece (2009) resume a influência destes factores num ecossistema em 

rede, tendo como base o capital humano.

Figura 1.3: O ECOSISTEMA EMPRESARIAL 
(baseado em Teece 2009)

Empresas

Instituições de investigação e ensino

Capital humano

Mercados

Media

Governos e Tribunais

Fornecedores e Complementos

Instituições financeiras

Reguladores e Normalização

Destes modelos é relevante reter aqui a importância fundamental da envolvência em que se realiza o 

processo da translação da tecnologia para o mercado e o fenómeno da inovação. Esta envolvência é 

resultado de um macro-equilíbrio social, cultural e económico, abarcando políticas de alcance mais vasto 

e que, por essa razão, não serão abordadas no âmbito deste estudo. Em Portugal o enquadramento 

deste processo tem vindo a mudar lentamente, e mais acentuadamente nos últimos anos, a nível dos 

factores potenciadores de eficácia das estruturas e serviços de um modo geral, e que são promotoras do 

empreendedorismo1.

No entanto, se uma envolvência negativa pode ser impeditiva ou fortemente restritiva do processo de 

inovação, a envolvência positiva por si só não garante que o processo se desenrole espontaneamente. 

Torna-se por isso necessário analisar especificamente o processo nos seus passos e actores directos e 

criar condições para que se desenvolva com eficácia.

1 · Na Innovation Policy Platform (OCDE e Banco Mundial), o indicador da facilidade de empreendedorismo é mesmo o 
único em que Portugal figura claramente acima da mediana da OCDE.
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1.5
NÍVEIS DE CONCEPTuALIzAÇÃO DE MODELOS

As próprias instituições de Ensino Superior, enquanto agentes privilegiados de criação de tecnologias 

nas suas unidades de I&D, têm manifestado especial atenção a estas matérias como emanação de dois 

vértices da sua missão, a investigação e a translação para a sociedade do conhecimento gerado. É vasto 

o número de estudos académicos e relatórios de projectos sob égide comunitária ou de organizações 

internacionais que analisam aqueles conceitos e os seus modelos de funcionamento, complementado 

por número ainda mais elevado de análises de âmbito mais empírico e de conceptualização, a partir de 

testemunhos dos actores envolvidos naqueles processos.

Enquanto processo sócio-cultural, sócio-económico, e agora também sócio-político, o processo de 

inovação é complexo e envolve vários níveis de actores e motivações, meios e infraestruturas, intervindo 

em momentos diferentes do processo. Por outro lado gera diversos tipos e níveis de resultados, 

igualmente em tempos diferentes. 

Nomeadamente os actores, mas também as instituições demoram muito mais tempo a influenciar 

e ser tornadas eficazes do que a disponibilização de infraestruturas e de meios (Casson 1982) e os 

resultados económicos são mensuráveis apenas no médio e longo prazo, enquanto que alguns resultados 

intercalares, como publicações e patentes, podem ser mensurados num prazo relativamente curto.

A definição de políticas públicas de estímulo à inovação e à valorização do conhecimento parte de algum 

tipo de conceptualização de modelos desse processo. São diversos os níveis de conceptualização dos 

modelos de inovação, do ponto de vista da definição de políticas, e torna-se útil distinguir na revisão da 

literatura os três níveis de abstracção ilustrados na figura 1.4.

Figura 1.4: NÍVEIS DE CONCEPTUALIzAÇÃO DOS MODELOS DE INOVAÇÃO 
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as entidades de interface, o capital de risco, etc., são identificados

Nível  Operacional
o desenho das medidas (destinatários, meios e objectivos, entre outros),

e condições de qualificação para os apoios são definidos
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Embora as políticas sejam motivadas por conceitos estratégicos, apenas são tornadas efectivas a nível 

operacional, na identificação das instituições ou pessoas a quem são dirigidas, dos meios disponibilizados, 

dos fins considerados, das métricas de acesso e valoração das candidaturas, do seguimento da 

execução e correcção de desvios. A eficácia das políticas deve pois ser analisada a todos os níveis de 

conceptualização.

1.5.1 níVeL de cOncePtUALizAÇÃO eStrAtégicO
Este nível de conceptualização é, por exemplo, o utilizado no modelo GEM (figura 1.2) ou proposto por 

Audretsch et al. (2007) (figura 1.1). A nível estratégico há um desiderato de que o apoio a este processo 

de inovação terá resultados na dinamização da economia, tornando os intervenientes mais eficazes e 

eficientes na introdução de novos produtos e serviços que geram nova ou maior procura. 

A este nível é mais fácil estabelecer conexões lógicas entre variáveis do que induzir relações de causa 

e efeito e ainda menos quantificar essas relações. Para além dos conceitos já referidos, a tese de que 

a inovação estimula a economia pode ser ainda sustentada na observação da escala mais rapidamente 

atingida através da globalização e do cada vez mais rápido ciclo de vida dos produtos, e consequente 

maior frequência de novos ciclos. Como resultado desses ciclos, não só novos produtos substituem os 

antigos mas também a maturidade mais rápida dos produtos e das tecnologias subjacentes conduz a 

uma redução de custos e a uma disponibilização dos produtos a segmentos cada vez mais alargados do 

mercado. Se a introdução de um novo produto abre a hipótese de um novo produtor e de este assumir 

a relevância que um produtor mais maduro tinha tido no ciclo anterior, abre-se a possibilidade de desse 

modo quebrar uma hegemonia no mercado e deslocar um foco de actividade económica. 

De facto, no processo de sedimentação das novas vagas de tecnologia, como a internet ou a 

biotecnologia, novas empresas de base tecnológica tiveram um papel relevante na dinamização das 

economias regionais e adquiriram um papel significativo na dinamização de mercados, incluindo o 

mercado de trabalho.

A nível estratégico, os efeitos da inovação estão de um modo geral bem fundamentados, quer os 

directos, quer os indirectos, nomeadamente os spillover effects resultantes do novo conhecimento 

especializado dos vários intervenientes e das suas translações e interacções acrescidas, e não se 

encontra muita literatura que ponha em causa estas assunções, embora sejam postas em questão 

(Hughes 2008).

1.5.2 níVeL de cOncePtUALizAÇÃO tácticO
A nível táctico são identificados componentes diferentes desse processo (p.ex. a geração de 

conhecimento, ou a sua aplicação), bem como os inputs (p.ex. publicações e patentes) e outputs (p.ex. 

novas empresas e produtos) desses processos, os actores (p.ex. inventores e promotores) e meios de 

suporte (p.ex. incubadoras e capital de risco). Um exemplo deste nível de concepção está contido no 

modelo de Bitard et al. (2008), a partir do qual foi condensada a tabela 1.2.
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A nível táctico, a relevância dos vários componentes do processo está bem documentada (por exemplo 

as patentes ou as suas transacções), mas menos o conceito de interacção e integração dos vários 

componentes, ou seja, como se processa a inovação. O conceito do “vale da morte”, frequentemente 

invocado neste âmbito, é um exemplo típico dessas áreas de indefinição, muitas vezes identificadas mas 

quase sempre não controladas.

Um aspecto que dificulta a articulação é o facto de o processo envolver reconhecidamente componentes 

de duas áreas muito distintas, uma da investigação e a outra empresarial, que não só têm objectivos, 

compromissos e lógicas de funcionamento diferentes mas são também tuteladas, do ponto de vista 

político, por entidades diferentes.

Pragmaticamente, e a nível táctico, as políticas são desenhadas em torno dos componentes 

identificados, e frequentemente do ponto de vista da entidade que tutela esse componente. Assim, as 

autoridades com a tutela da Investigação desenham medidas para tornar mais eficazes os processos da 

geração de conhecimento, e definem os inputs e outputs que consideram relevantes no processo; e as 

autoridades com a tutela da Economia desenham medidas para tornar mais eficazes os processos de 

apoio à inovação, e definem os inputs e outputs que consideram relevantes no processo.

Neste processo são assessorados pelas entidades que respectivamente tutelam, elas próprias 

fortemente conhecedoras da problemática em que se inserem e dos seus objectivos e métricas, mas 

não necessariamente sensíveis aos inputs e outputs dos outros intervenientes no longo processo da 

inovação. Por essa razão não consideram, frequentemente, as descontinuidades entre processos 

(usualmente referidas como “vales da morte”).

1.5.3 níVeL de cOncePtUALizAÇÃO OPerAciOnAL
A nível operacional, finalmente, são nomeadas as tipologias de intervenientes (p.ex. as Unidades de 

Transferência de Tecnologia, UTT), os objectivos das medidas (p.ex. aumentar o número de patentes) 

e as métricas (p.ex. o número de pedidos de patente depositados). Um exemplo deste nível de 

conceptualização é o mapeamento de um processo, como o da transferência de tecnologia abordado na 

secção seguinte.

A nível operacional há uma larga experiência empírica de resultados de medidas, parte dos quais pouco 

documentados, desde logo porque os programas têm frequentemente curta duração, ou de relevância 

indefinida, porque as métricas definidas como outputs num processo intermédio frequentemente não 

coincidem com os inputs mais relevantes de processos subsequentes. 

Ainda assim, pode ser verificada a eficácia de programas desenhados para determinados componentes 

do processo de inovação. Frequentemente apelidados de políticas da respectiva tutela, esses programas 

induziram algumas vezes melhorias assinaláveis em métricas geralmente consideradas relevantes para o 

processo de inovação e demonstraram a sua eficácia, mesmo quando não uma grande eficiência. 
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Admitindo que a este nível haja demonstração de maior ou menor eficácia, ainda assim parece claro que 

há um nível de conhecimento suficiente por parte dos intervenientes para tomar decisões capazes da 

operacionalização de componentes isolados do processo e que a sua eficiência está mais dependente 

dos objectivos desenhados e do maior ou menor grau de focalização nas condições de acesso. 

Resta então apontar a fragmentação do processo a nível táctico como causa principal da ineficiência do 

processo da inovação. Nesse sentido será relevante mapear os processos a partir do nível operacional 

para identificar não só todos os intervenientes e as condições de translação ao longo do processo, como 

identificar os vários “vales da morte” que foram sendo apontados ao longo do tempo.

1.6
uMA CADEIA DE VALOR

Subjacente a todos os modelos está o reconhecimento de que o processo de inovação se insere numa 

cadeia de valor, com múltiplos actores, transferindo o conhecimento e a descoberta para produtos e 

serviços que atinjam o maior mercado possível. 

Embora tal possa parecer evidente, contraria uma perspectiva, algo disseminada, de que uma entidade 

ou actor, por si só, faz inovação. Haverá raríssimas excepções em que uma mesma entidade consegue 

prosseguir ou coordenar sozinha todos os passos da cadeia de valor da inovação. Parece importante 

sublinhar que, na esmagadora maioria dos casos, uma entidade ou actor apenas contribui para a inovação 

com um passo de uma cadeia de valor e que, não estando asseguradas as outras actividades dessa 

mesma cadeia, mesmo esse passo perde o valor económico.

Como tal, mais relevante do que ter actores extremamente eficazes num determinado passo do processo 

de inovação, é assegurar que há uma cadeia de valor minimamente eficaz em todos os seus elementos 

que pode valorizar os passos efectuados. 

Embora essa cadeia de valor não tenha de ser necessariamente nacional e, pelo contrário, seja desejável 

que tenha a maior intercomunicação com cadeias de valor noutros países, convém ter presente que a 

apropriação de valor é tanto maior quanto mais perto se está da fase final da cadeia e do mercado e que 

uma política de inovação deve procurar induzir a retenção desses elos numa “geografia” em que possam 

ter maior efeito sobre a economia nacional.
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1.7
AS VIAS DO PROCESSO DE INOVAÇÃO

Podem ser identificadas quatro vias de potencial inovação:

1. uma empresa desenvolve internamente uma tecnologia para as necessidades que identificou;

2. uma empresa identifica uma determinada necessidade, e contratualiza, pela via market pull o 

desenvolvimento de tecnologia a uma instituição ligada ao Sistema Científico e Tecnológico Nacional 

(SCTN) que resolva essa necessidade;

3. a descoberta surge em instituições ligadas ao SCTN e é licenciada, pela via tradicional technology 

push, a uma empresa que prossiga o seu desenvolvimento e aplicação;

4. a descoberta surge em instituições ligadas ao SCTN e, não se perfilando uma empresa interessada 

no licenciamento, é licenciada a uma startup que prosseguirá o seu desenvolvimento recorrendo a 

uma das duas primeiras vias.

A primeira via, em que a descoberta surge fora do SCTN, não é contemplada neste estudo. Nota-se 

no entanto que, tendo um papel muito relevante noutros países, é prosseguida muito moderadamente 

em Portugal, por razões já apontadas, destacando-se um conjunto reduzido de empresas, cujo impacto 

económico, e significativo, depende largamente da actividade de I&DT radical prosseguida internamente. 

Algumas outras empresas têm actividades autónomas de I&DT, não sendo no entanto claro até que 

ponto os resultados dessa actividade têm impacto no seu negócio. A estas junta-se um grande número 

de empresas que faz desenvolvimento de produto ou processos internamente, sem o qual a sua 

actividade ficaria comprometida; mas são demasiado raros os casos divulgados em que essa inovação 

adquire um papel diferenciador e sustente um impacto económico reconhecido, nomeadamente através 

de exportações.

A segunda via tem a grande vantagem de se iniciar a partir de uma validação do mercado e constitui 

uma parte significativa do esforço efectivo de I&DT. Por natureza da sua origem e da delimitação 

contratual, conforme apontado, tenderá a ser incremental. Na medida em que essa solicitação não gera 

conhecimento novo mas sim a aplicação do estado da arte à solução específica pretendida, não faz 

também parte do âmbito deste estudo.

A inovação incremental maioritariamente resultante destes dois primeiros processos, sendo 

imprescindível para manter o alinhamento de produtos e serviços concorrenciais, não constitui 

verdadeiramente uma passagem do paradigma de competitividade da economia pela utilização eficaz dos 

factores de produção para o paradigma de competitividade sustentada pela inovação, podendo embora 

originar processos de inovação mais radical e mais diferenciadora que produzam esse efeito.

As duas últimas vias, que pareceriam privilegiadas para o fim em vista, têm tido dificuldades em se 

afirmar, não apenas em Portugal mas em vários países. As secções seguintes pretendem deter-se sobre 

as razões dessas dificuldades e analisar condições de sucesso, verificadas noutros países.
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1.8
A EVOLuÇÃO DO MODELO DE TRANSfERêNCIA DE TECNOLOGIA

Um dos focos de atenção das políticas, para além do óbvio foco na geração de conhecimento como 

fonte de todo o processo, foi o da transferência de tecnologia, cujo papel tinha sido posto em relevo nos 

EUA pelo aparecimento de unidades de transferência de tecnologia em quase todas as universidades e 

laboratórios federais (Bozeman 2000), a partir de 19802, e um crescimento correspondente do número 

de patentes submetidas por universidades (Mowery e Sampat 2005).

Não considerando a inovação feita internamente nas empresas, e que compreende, alegadamente, a 

maior parte da inovação, foi desde cedo reconhecido que a inovação de base tecnológica requeria a 

intervenção de duas competências muito distintas: a da Tecnologia e a do Negócio. A da Tecnologia era 

adquirida nas entidades de I&DT, especialmente nas Universidades, e a do Negócio, embora a formação 

pudesse ser dada nas Instituições de Ensino Superior, era detida e exercida no mundo empresarial. Da 

intersecção entre as duas surgiam soluções e empresas inovadoras, criando novos postos de trabalho 

qualificados e riqueza. Como se pode interpretar da história de Sillicon Valley, a intersecção acontecia 

quando tecnólogos altamente qualificados em novas áreas do conhecimento tinham eles próprios 

características empreendedoras, ou eram contratados por homens de negócios com visão para entender 

os benefícios que as novas tecnologias proporcionavam.

2 · Na sequência do Bayh–Dole Act (1980) que permite que as universidades e pequenas empresas detenham a titularidade 
de invenções decorrentes de subvencões pelo governo federal, do Stevenson–Wydler Technology Innovation Act (1980), 
obrigando à criação de unidades de transferência de tecnologia nos laboratórios federais e respectivo financiamento, 
ou do Federal Technology Transfer Act (1982) que autoriza os laboratórios federais a outorgar em projectos de I&D de 
cooperação e a negociar acordos de licenciamento.
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Technology Push e Market Pull

O modelo atrás referido contém em si duas vias complementares: uma de 

technology push, em que a iniciativa da divulgação e dos contactos partia da 

Instituição de Ensino Superior, e outra de market pull, em que a iniciativa da 

contratação de desenvolvimento partia das Empresas. Devido à própria natureza 

da descoberta científica, a tecnologia mais diferenciadora não aparecerá 

frequentemente por encomenda e terá por isso de ser objecto de technology 

push, uma vez gerada. No caso da via market pull, resultante da encomenda de 

desenvolvimento específico por parte de uma empresa, é admissível que possa 

resultar em verdadeira inovação, mesmo que apenas incremental, embora em 

muitos casos possa corresponder apenas à aplicação do estado da arte à resolução 

de um determinado problema. Modernamente a via market pull é crescentemente 

(EARTO 2007) feita através de instituições de interface, na Europa designadas 

por Research and Technology Organisations (RTO), que permitem mobilizar a 

capacidade de I&DT das Instituições de Ensino Superior em estruturas dotadas de 

uma gestão empresarial e da necessária capacidade de resposta.

Convém ter presente que, por definição, a aplicação do estado da arte pode 

acontecer – e provavelmente acontece – simultaneamente em muitos pontos do 

globo, através de muitas relações Instituições de Ensino Superior – Empresas, em 

geral, ou, mais especificamente de relações RTO – Empresas. Como tal, não confere 

por si uma diferenciação substancial e, na medida em que aplique conhecimento 

adquirido na Instituição de Ensino Superior e não conhecimento nela gerado, 

não faz estritamente parte do âmbito deste estudo. Em todo o caso, é evidente 

que este exercício de actualização do alinhamento dos produtos ao estado da arte 

da tecnologia é uma condição fundamental de competitividade das empresas e 

constitui muito provavelmente a sua base da inovação incremental. Como tal, este 

componente deve ser assegurado por qualquer política de inovação dirigida ao 

tecido empresarial existente.

O que se esperava numa primeira aproximação no processo technology push era que o manancial de 

intervenientes deveria ser espontâneo e contínuo e que os tecnólogos e as empresas, trabalhando cada 

um no seu próprio interesse, se encarregariam de proceder a essa translação de tecnologias para o 

mercado. Bastaria portanto que os centros de investigação e desenvolvimento produzissem oferta de 

novas tecnologias e as empresas fariam as análises projectivas e comparativas dos seus benefícios. De 

entre as várias empresas interessadas surgiriam as que melhor poderiam tirar proveito do potencial da 

tecnologia. Para tanto bastaria que houvesse uma divulgação adequada do novo conhecimento, e que 

poderia ser fomentada pelas unidades de interface, que já existiam de modo mais ou menos incipiente, 

como resposta a solicitações directas das referidas empresas. 
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Relativamente ao elevado número de Instituições de Ensino Superior em que o processo não arrancava 

espontaneamente foi identificada essa transição da órbita académica para a órbita empresarial 

como o elo de ligação em falta entre dois sistemas que de resto funcionavam bem. À lógica inicial de 

uma transacção baseada na procura poderia suceder uma lógica de transacção baseada na oferta 

(technology push), bastando para tal dotar a entidade de interface de meios adequados para promover 

essa oferta. Este modelo simplificado de transferência de tecnologia é ilustrado na figura 1.5.

Figura 1.5: MODELO SIMPLIFICADO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 
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O papel desta entidade de interface, uma Unidade de Transferência de Tecnologia (UTT), foi sendo 

desenvolvido e alargado aos poucos, de modo a corresponder à identificação de um cada vez mais vasto 

âmbito de funções a suprir. 

Actualmente entende-se que deve consistir em identificar, em conjunto com os inventores, a singularidade 

da tecnologia e a proposta de valor associada: se reúne as condições para ser patenteável, em que tipo de 

aplicação é que a tecnologia permite um resultado potencialmente gerador de benefícios e diferenciador 

de soluções concorrentes, eventuais resultados laboratoriais de uma prova de conceito científica e uma 

primeira verificação do mercado potencial. Em face desta análise esta entidade poderá recomendar 

o pedido de patente, documentar o processo e posteriormente identificar e transmitir a potenciais 

interessados a proposta de valor, para proceder em seguida ao licenciamento à entidade interessada que 

melhores garantias dê de explorar o potencial. Esta sequência de actividades é ilustrada na figura 1.6.

Figura 1.6: MODELO UNIVERSITÁRIO DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
(baseado em Bradley et al. 2013) 
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A existência de Unidades de Transferência de Tecnologia foi-se disseminando gradualmente pelas 

Instituições de Ensino Superior. Em Portugal, estas unidades surgiram de modo conspícuo em todo o 

Ensino Superior já no século XXI, fruto de uma iniciativa, da Agência de Inovação (AdI), de criação de 

Oficinas de Transferência de Tecnologia e Conhecimento (inicativa essa que sucedeu a uma outra do 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que potenciou a criação de Gabinetes de Apoio à Promoção 

da Propriedade Industrial – GAPIs – que foram os percursores das Unidades de Transferência de 

Tecnologia nas universidades). As actividades principais das UTT em Portugal são actualmente, por 

ordem de intensidade de alocação de tempo: a angariação de fundos, as actividades de suporte ao 

empreendedorismo, as actividades de suporte à propriedade industrial, as actividades de contactos e em 

rede com empresas, a coordenação, o licenciamento e outras (UTEN 2014). Em algumas universidades 

as actividades na área do empreendedorismo são complementadas por outras unidades de incubação e/

ou formação.

O foco de actuação das UTT está centrado na sensibilização e formação para a propriedade industrial 

e empreendedorismo, no fomento de startup ou spinoff para exploração de invenções da universidade, 

na gestão de acordos de transferência de materiais e negociação de licenciamentos, na identificação de 

potencial propriedade industrial, nas actividades em rede. Algumas estão ainda associadas à gestão de 

incubadoras e até mesmo à gestão de fundos de prova de conceito e capital semente.

1.9
ESTÁDIO DA PROVA DE CONCEITO DA TECNOLOGIA  
E APARECIMENTO DAS NOVAS EMPRESAS NO PROCESSO

Note-se que no esquema ilustrado na figura 1.6 aparece como alternativa às empresas incumbentes a 

possibilidade de o licenciamento ser feito a uma nova empresa, criada para esse efeito. Este fenómeno 

está relacionado com o estádio da prova de conceito da tecnologia, ou nível de prontidão da tecnologia, 

designado por Technology Readiness Level3, e que permite estimar a probabilidade de sucesso de a 

tecnologia vir a produzir os benefícios esperados.

Conforme apontado atrás, a focalização nos resultados a curto prazo é uma das razões pelas quais as 

empresas estabelecidas estão mais vocacionadas para a inovação incremental do que para a inovação 

radical. Como tal, frequentemente declinam interesse numa tecnologia devido à inexistência da prova de 

eficácia ou de eficiência para a aplicação concreta que procuram. Um nível elevado de evidência permite 

que uma empresa incumbente projecte com razoável certeza o prazo até à introdução no mercado e 

calcule o retorno expectável. Um nível reduzido de evidência remete o prazo e o retorno expectável para 

zonas de incerteza e risco muito maiores.

3 · Ver Grau de Desenvolvimento da Tecnologia, em Valorização de Activos Intangíveis – o caso da propriedade industrial, 
Cotec/INPI, 2013 (Osswald e Vilarinho 2013).
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A opção pelo licenciamento a startups ou spinoffs, como alternativa às empresas estabelecidas, 

contemplava inicialmente apenas os tecnólogos mais pró-activos que tinham já obtido garantias de 

financiamento e que pretendiam levar o produto até ao mercado. 

Quando o estádio de desenvolvimento da tecnologia não correspondia ao risco aceitável pela empresa 

estabelecida, a opção pela startup (ou spinoff) passou a ser considerada como uma alternativa credível, 

como veículo de execução dessa prova de conceito e correspondente valorização da tecnologia para 

venda posterior a uma empresa estabelecida. 

Finalmente, em mais uma iteração do processo, quando as empresas estabelecidas não se perfilam 

de modo claro como tomadoras da tecnologia, uma vez reunida a evidência, resta que o processo 

do desenvolvimento e da prova de conceito tenha de ser desenhado por conta e risco dos eventuais 

promotores.

Não aparecendo uma empresa estabelecida interessada (ou, o que é o mesmo, quando estas não 

oferecem condições minimamente interessantes), a Unidade de Transferência de Tecnologia poderá 

promover uma empresa criada especificamente para desenvolver aquela tecnologia. Tal é um passo curto 

em termos de lógica, mas complexo em termos de processo. Como passo seguinte, o processo implica 

ainda a passagem para o ambiente empresarial, a captação e negociação do investimento e a capacidade 

de execução de um plano de negócios que não contempla apenas a prova de conceito tecnológica e a 

gestão de projectos, mas em grau crescente todas as actividades e responsabilidades empresariais.

Este processo empreendedor pode ser ensinado, mas necessita de actores. E envolve um esforço tão 

pessoal que não pode ser feito por conta de outrem, ou seja, requer que o actor se assuma como dono 

do processo e se disponha a aprender fazendo.

Torna-se pois necessário abrir espaço para novos actores, que assegurem este processo, e criar 

as condições para que possam identificar e ter acesso às diversas fontes de informação e aos 

meios necessários ao seu trabalho. Para além dos investigadores que conhecem a tecnologia que 

desenvolveram, é necessário consultar os especialistas noutras tecnologias concorrentes para 

estabelecer os limites e vantagens de cada uma, é necessário um exercício de criatividade para descobrir 

potenciais aplicações em que a tecnologia se possa traduzir em benefícios e quantificar esses potenciais 

benefícios, e sobretudo é necessário validar essas hipóteses de trabalho da transformação de uma 

singularidade da tecnologia em benefícios de uma solução. 

Esta validação implica uma capacidade de interacção e o estabelecimento de uma linguagem comum 

entre o ambiente da investigação e o ambiente empresarial em função de um consumidor final. Por 

estranho que possa parecer, tal não acontece com facilidade, porque implica um esforço de abstracção 

de parte a parte, e a capacidade de transpor para outra escala de valores os atributos que se considerava 

vencedores e que correm o risco de não o ser na nova escala. Requer pois sair de uma zona de conforto, 

ter iniciativa e perseverança, um conjunto de capacidades que são pouco conciliáveis com o estatuto de 

quem pretende ficar onde estava. É necessário um ambiente próprio para este processo.
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1.10
PROVA DE CONCEITO ANTES DO LICENCIAMENTO

Como alternativa ao processo de licenciamento a uma startup (ou spinoff) que execute a prova de 

conceito, foi também proposta e tentada a via de a prova de conceito ser feita ainda dentro da entidade 

de I&DT, permitindo valorizar a tecnologia e torná-la mais apetecível para o licenciamento directo a 

empresas.

Em 1999, o governo inglês instituiu através do University Challenge Seed Fund Scheme 15 fundos 

dirigidos às Universidades para esse efeito. A utilização destes fundos obedecia a regras estritas (não 

investimento em projectos com empresas já constituídas, não acumulação com bolsas de I&DT, etc.). 

Entre os 15 fundos atribuídos, a Universidade de Oxford teve sucesso na sustentabilidade deste sistema, 

já que o fundo se mantém activo 15 anos depois, ou seja, tem gerado retorno para renovação dos 

investimentos.

 

Para além do caso isolado de Oxford há notícia de outros casos, alguns mais recentes, de fundos geridos 

por Universidades, sob a forma de capital de risco, levantados com a participação maioritária do Estado 

e de mecenas. A dedicação a uma origem exclusiva e necessariamente imprevisível de projectos e o 

conflito de interesses na gestão torna este conceito de execução particularmente difícil. A falta de casos 

de sucesso tem levado a que as políticas públicas se tenham concentrado preferencialmente na via do 

financiamento de startups, que têm de concorrer competitivamente pelo financiamento.
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Empreendedorismo e Valorização de Tecnologia

Estes dois conceitos do Empreendedorismo e da Valorização de Tecnologia 
aparecem frequentemente referidos no âmbito da valorização de tecnologia e são de 
facto complementares, sem no entanto coincidirem inteiramente.

O conceito do empreendedorismo abarca a iniciativa de estruturar, testar e 
executar um projecto, incluindo nomeadamente a capacidade de entender o risco 
associado e de o assumir e precaver; a valorização de tecnologia abarca o trabalho 
efectuado sobre uma tecnologia proprietária, no sentido da sua aplicação para 
obtenção de benefícios.

O empreendedorismo é pois um conceito mais lato e aplica-se a vários tipos 
de iniciativas, entre eles também a projectos de base tecnológica. Aliás, a 
disponibilização de novas estruturas tecnológicas na comunicação, no controlo 
dos processos ou no desenho dos negócios leva a que qualquer projecto tenha hoje 
uma vertente tecnológica, isto é, que a sua execução implique de algum modo 
uma competência tecnológica. Esses projectos tomam partido das infra-estruturas 
tecnológicas, no entanto não valorizam as tecnologias subjacentes, apenas lhes 
conferem maior mercado. Pelo contrário, uma valorização de tecnologia implica 
o trabalho sobre uma tecnologia proprietária e a adição de valor a esse título de 
propriedade, no sentido de tornar mais óbvios os benefícios dela emergentes e 
portanto mais apetecível e valorizada a tecnologia em termos de uma eventual 
transacção.

Se todo o empreendedorismo requer uma qualquer competência tecnológica, 
a valorização de tecnologias também requer, cada vez mais, competências 
empreendedoras. É muito rara a tecnologia que se vende por si própria. O 
processo de tornar óbvios os benefícios que a tecnologia permite alcançar é cada 
vez mais especializado e compete com cada vez mais projectos alternativos. 
Independentemente do mérito intrínseco da tecnologia, a recolha de informação 
pertinente, a capacidade de identificar e testar uma proposta de valor, de desenhar 
um modelo de negócio, estruturar um plano de negócio e a perseverança para 
angariar o financiamento e executar o plano até produzir a evidência necessária 
implicam um empenhamento e a assunção de risco sem as quais frequentemente as 
tecnologias proprietárias passam para o domínio público sem qualquer valorização 
e ainda mais frequentemente para o esquecimento sem aplicação.

No âmbito deste trabalho, o empreendedorismo é considerado um input vital 
no processo, sem que possa, nem deva, ser confundido com a valorização da 
tecnologia em si.
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1.11
A TRANSfERêNCIA DE TECNOLOGIA NO MODELO DE CRIAÇÃO DE VALOR

Considerando os modelos das figuras 1.5 e 1.6,  podemos integrar o processo de transferência de 

tecnologia num macro-processo que visa a criação de valor pela inovação, e que, para isso, deve 

incluir ainda os passos subsequentes até à expansão no mercado que permitam obter os resultados 

económicos pretendidos pelas políticas. Um processo integrado de transferência de tecnologia é 

apresentado na figura 1.7.

Figura 1.7: MODELO INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA  
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A figura pretende representar uma matriz de actividades do macro-processo e dos actores que têm 

maior preponderância nessas actividades. Salvaguarda-se que as actividades não são necessariamente 

sequenciais e que vias alternativas não envolvem todos os actores nem necessitam de todas as 

actividades acima nomeadas, podendo ainda as actividades assumir conteúdos e formas diferentes 

conforme o actor que as executa. As manchas de cor pretendem indicar uma preponderância no 

processo, mas não pretendem excluir que alguns actores tenham assumido ao longo do tempo 

protagonismo noutras actividades do processo.

Na realidade, o processo representado contém em si vias alternativas de atingir o objectivo almejado do 

crescimento económico. Desde logo devemos distinguir pelo menos duas:

 Ɩ uma via technology push, segundo o modelo tradicional, em que uma UTT medeia o licenciamento de 

uma nova tecnologia a uma empresa incumbente;
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 Ɩ uma via market pull, em que as empresas, eventualmente através de uma UTT ou mais 

provavelmente, hoje em dia, através de uma RTO, contratam desenvolvimento específico.

A natureza das RTO, adoptando um modelo empresarial em termos da relação com os seus clientes, não 

muito diferente nessa óptica das Contract Research Organizations (CRO) especialmente presentes no 

sector da biotecnologia, resolve as questões de eficácia organizacional da via market pull. 

Este modelo é muito simplificado pelo facto de decorrer do relacionamento comercial de duas entidades 

empresariais. A função de intermediação é cometida a uma função comercial, que engloba também as 

funções cometidas à UTT no modelo technology push, e que são desenvolvidas no âmbito do processo 

de análise, negociação e execução de um contrato, similar ao do relacionamento comercial de outro tipo 

de empresas.

Já o modelo technology push, que envolve entidades diversas, para ser eficaz deverá assegurar que, da 

investigação fundamental ao crescimento das empresas, i.e., até estas terem um impacto apreciável em 

termos económicos, todos os passos do processo estejam devidamente acautelados. 

Note-se ainda que a via de criação de uma startup tem algo de híbrido entre as duas vias acima 

referidas, aspecto que será retomado mais adiante.

1.12
TECNOLOGIA PROPRIETÁRIA E ESTADO DA ARTE

É relevante ter em conta que alguns casos de empreendedorismo de base tecnológica dispensam 

algumas das fases no processo de comercialização, nomeadamente todos aqueles que não partem 

de uma tecnologia proprietária e assentam numa aplicação da tecnologia e no efeito mais ou menos 

disruptivo sobre o modelo de negócio tradicional.

Tome-se como exemplo a vaga de projectos que conduziu à bolha tecnológica no ano 2000 (dotcom 

bubble), que assentava precisamente em desmaterializar e transferir para a rede qualquer tipo de 

comércio tradicional. As propostas eram disruptivas relativamente ao mesmo comércio, tirando partido 

da nova infraestrutura disponibilizada. Embora tal requisesse conhecimentos técnicos actualizados, os 

projectos não assentavam sobre uma tecnologia proprietária e na verdade qualquer projecto podia ser 

muito facilmente replicado, tendo surgido várias propostas concorrentes para o mesmo efeito. Muitas 

das propostas falharam por causa dos custos da componente logística. A actual vaga de projectos web

nesta área, que tem tomado uma dimensão muito apreciável, apoia-se não só em soluções logísticas 

mais desenvolvidas e em plataformas de comunicação muito mais personalizadas, mas também no facto 

de em muitos casos estar a substituir prestações de serviços e fontes de informação, evitando aos 

utilizadores deslocações e filas de espera.
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Os processos nesta área não necessitam de uma análise cuidada da singularidade da tecnologia e 

procedem a partir da proposta de benefícios de uma solução hipotética de disrupção do modelo de 

negócio dominante. Mais tarde, ao longo do desenvolvimento dos projectos, os casos de sucesso 

procurarão sustentar essa diferenciação também através da protecção por patentes, mas o negócio 

inicial não carece dessa condição.

Nos últimos anos, muito por causa do sucesso e da visibilidade do Y Combinator, surgiram uma série 

de aceleradores de projectos, vocacionados para este processo acelerado4 e obtendo resultados muito 

interessantes em termos de transacções das empresas, e promissores em termos da criação de riqueza. 

O modelo destes aceleradores não está porém adequado a processos que partem de uma tecnologia 

proprietária diferenciadora e a sua grande utilidade e sucesso está no facto de permitirem tirar partido de 

conhecimento criado noutros lados, nomeadamente a partir do estado da arte, sendo as propostas que 

de lá saem por isso mesmo também mais vulneráveis a eventual reprodução.

O modelo de negócio do Y Combinator passa pela tomada de uma posição accionista em troca de um 

pagamento em dinheiro e tornou-se sustentável através da venda das participações nas empresas que 

tiveram sucesso.

Na Europa, e também em Portugal, surgiram desde 2007 (Miller e Bound 2011) vários aceleradores 

para tecnologias não proprietárias, que pretendem reproduzir o sucesso e o modelo de negócio do 

Y Combinator, e onde devem ser incluídas também as incubadoras que disponibilizam este tipo de 

coaching aos seus empreendedores. Embora ainda esteja por provar a sustentabilidade de muitos 

desses casos, não têm tido dificuldade em encontrar patrocínios e mediatização, até como espectáculo 

televisivo. Para os concorrentes, o pagamento em dinheiro funciona frequentemente como o equivalente 

a uma bolsa, que paga a deslocação e alojamento durante o período do programa.

Embora a maior parte se considere acelerador tecnológico, na realidade não abordam

especificamente a valorização de tecnologias mas sim a valorização de ideias de negócio que

usam tecnologia, presumindo que os direitos sobre esta são dos promotores.

Esta distinção é aliás muito relevante: embora de um modo geral, até pela imprensa económica 

especializada, sejam apelidadas de tecnológicas as empresas ligadas às Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), essa adjectivação resulta do momento histórico do aparecimento de uma vaga de 

tecnologias especificamente voltadas para as TIC. Posteriormente uma outra vaga obrigou à distinção 

das bio-tecnológicas. Na realidade, grande parte das novas empresas chamadas tecnológicas hoje 

aplica apenas o estado da arte e o seu conteúdo tecnológico poderia ser facilmente replicado por 

outra. O que as distingue fundamentalmente são os segmentos de mercado a que se dirigem, a solução 

especialmente adequada às necessidade desse segmento e o modelo de negócio subjacente. Como 

tal são muito menos dependentes da tecnologia em si e muito mais sensíveis aos efeitos de rede e 

visibilidade e à rapidez da disseminação e escalamento. 

4 · O programa (ou ciclo, como ali é designado) do Y Combinator tem uma duração de 3 meses  e pretende conduzir uma 
startup a um estádio de maturidade para investimento (http://www.ycombinator.com/atyc/, acedido em 3 de Julho 2014).
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Só a inexistência de tecnologia proprietária é que permite que, no modelo dos aceleradores acima 

referido, estes possam tomar posições accionistas sobre a startup, já formada ou futura, sem qualquer 

preocupação relativamente às condições em que a nova empresa poderá ter acesso à tecnologia em 

que assenta o negócio. Esta questão não é despiciente, já que nos casos de uma tecnologia proprietária 

pode surgir a questão de distintos promotores ou empresas pretenderem aceder à mesma tecnologia 

ou as condições de licenciamento desta inviabilizarem o desenvolvimento para um determinado grau de 

concorrência no segmento alvo. 

Note-se ainda que nestes casos a iniciativa parte de um grupo de promotores que se candidata a um 

programa destes com uma ideia de produto minimamente estruturada, que irá ser trabalhada durante o 

programa. Essa iniciativa e disponibilidade para entrar num processo competitivo absorvente, exigindo 

alguns meses de dedicação exclusiva, está mais frequentemente ao alcance de estudantes ou recém-

licenciados, sem posições académicas ou de investigação, do que dos tecnólogos que desenvolveram a 

tecnologia. 

Embora este tipo de aceleradores de empresas deva ser encorajado em todos os lados, as startup que 

deles emergem geralmente competem pela novidade e usabilidade, e não dispõem, a maior parte das 

vezes, de qualquer protecção ou vantagem competitiva atribuída por direitos de propriedade intelectual. 

Para esse tipo de atributos concorrenciais, claramente estão em vantagem as que se deslocam para os 

pólos de competitividade, quer em termos de acesso a mercados, de acesso a financiamento, quer ainda 

em termos de potencial aquisição. Os casos de sucesso tenderão por isso a fixar-se onde já há sucessos, 

o que naturalmente contraria as expectativas das políticas públicas, nomeadamente em termos de 

criação de riqueza local. Nesses casos as políticas públicas podem condicionar o apoio à localização 

na origem de core activities de trabalho especializado, por exemplo no desenvolvimento do produto. O 

processo é recente demais para se verificar se essas condições são eficazes. 

Resolvido que está, através destes aceleradores, o caso da tecnologia não proprietária, falta identificar 

uma solução eficaz para a tecnologia proprietária, gerada nas instituições de I&D.

1.13
AS DESCONTINuIDADES DO PROCESSO

Retomando o modelo apresentado na figura 1.7, é ainda relevante reter que, desde muito cedo, 

foram identificadas falhas de continuidade no processo de translação do conhecimento para o 

mercado, frequentemente designadas por “vale da morte” (Markham 2002). A falha de continuidade 

foi inicialmente localizada numa fase de crescimento do projecto e referente a um esforço de 

comercialização, já depois de feita a demonstração, mas ao longo do tempo foram identificados pelas 

partes intervenientes “vales da morte” em fases cada vez mais precoces do processo, nomeadamente 

na prova de conceito, como o fez Markham, e ainda mais atrás no processo, entre a investigação 

fundamental e aplicada (Branscomb e Auerswald 2002). 
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O reconhecimento da existência destas descontinuidades acentua a noção de que apenas será eficaz um 

modelo de continuidade, em que é assegurada a totalidade das funções necessárias e suficientes, sendo 

questionável se a optimização de um ponto específico, descurando os restantes, poderá ter qualquer eficácia, 

para além de gerar resultados pontuais nas métricas consideradas; do mesmo modo como é questionável se 

um modelo poderá ser eficaz através de medidas casuísticas de intervenção pontual no tempo.

Num processo de médio a longo prazo, como é a translação de conhecimento para um produto ou 

serviço com impacto no mercado, as opções iniciais são muitas mas os resultados finais válidos são 

reduzidos. O processo lembra inevitavelmente o processo de desenvolvimento de um fármaco eficaz, 

com uma probabilidade de sucesso de 1:25, a partir do momento da identificação de um alvo (Paul et 

al. 2010). Se neste exemplo há 24 opções que se revelam sem sucesso, isso quer dizer que poderemos 

ter 24 outputs de um determinado passo do processo que não terão qualquer significado. Poderíamos 

ter, por exemplo, 25 patentes submetidas, 25 trabalhos publicados, 25 provas de conceito executadas e, 

entre todas elas, 24 não terem qualquer utilidade e serem um investimento desperdiçado.

Há duas maneiras de transpor um “vale da morte”: executar (continuando o mesmo exemplo) os 25 

processos para identificar o caso de sucesso, ou procurar de algum modo identificar sinais precoces e 

antecipar hipóteses de maior risco de insucesso, para executar um conjunto mais pequeno que contenha 

o processo com potencial. A primeira opção implica obviamente um investimento desproporcionado 

para os resultados obtidos; a segunda implica o estudo desses sinais precoces e a antecipação dos 

problemas. O paradoxo europeu e português poderá residir no facto de as políticas públicas terem 

optado pela primeira hipótese de solução e não pela segunda.

A via technology push é aquela que potencialmente pode produzir maior impacto 
económico e, assim, melhor contribuir para os objectivos das políticas de inovação 
de passagem de paradigma de uma economia competindo pela eficiência do 
uso dos factores de produção para uma economia competindo pela inovação. 
No entanto, as descontinuidades do processo e a falta de pertinente informação 
do mercado, que oriente a aplicação da tecnologia para produtos e serviços, de 
modo que lhes permita competir por benefícios de reconhecido valor, tornam a via 
technology push pouco eficaz.

Esta via tem vindo a ser complementada nos últimos anos por uma variante, que 
provou já ter maior eficácia na translação das tecnologias para o mercado. No 
capítulo seguinte será analisado o modelo de valorização do conhecimento que 
privilegia esta via alternativa, e as condições em que pode fornecer os resultados 
pretendidos.
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No presente capítulo é analisada uma via alternativa ao technology push, que 
foi desenvolvida ao longo do período sobre o qual incide este estudo. Neste novo 
modelo, a que chamaremos Technology Valorisation Push, serão identificadas 
as condições em que se torna eficaz e permite corresponder aos objectivos das 
políticas de inovação. 

O processo de inovação é complexo, envolvendo diversos actores. O não 
alinhamento desses processos em função do resultado final conduz a que 
se obtenham eventualmente bons resultados parciais (bons indicadores em 
parâmetros relevantes de entrada) mas resultados finais insuficientes (nos 
indicadores de saída). A via Technology Valorisation Push procura integrar 
antecipadamente a informação relevante de todos os actores, de modo a obter uma 
proposta de alinhamento dos seus interesses e garantir desse modo uma mais 
elevada probabilidade de sucesso dos projectos de translação de tecnologia.

2.1
QuESTIONABILIDADE DOS PRESSuPOSTOS 
DO MODELO TRADICIONAL

As razões pelas quais o modelo tradicional da transferência de tecnologia, via technology push, não 

funciona como seria desejável não podem ser tanto atribuídas a falta de eficácia a nível operacional, 

como se viu, mas também a nível táctico e por três ordens de razões: 

 Ɩ A primeira razão é que, para esse modelo funcionar, é necessário que exista uma comunidade 

empresarial dinâmica em termos de inovação tecnológica e dispondo dos meios para investir nestas 

actividades de selecção e desenvolvimento. É argumentável que tal já não aconteça com a mesma 

intensidade que nos anos oitenta, e não só por motivos conjunturais (particularmente em Portugal), 

mas de um modo mais generalizado, por razões de concentração empresarial (particularmente em 

Portugal) e de aceleração do ciclo de vida dos produtos e soluções. A concentração em grandes 

empresas, em alguns sectores chave de actividade, reduz a competitividade e a necessidade 

de competir pela inovação, dando maior peso ao paradigma de produto ou serviço dominante, 

e conduzindo a uma concentração de esforços em investimentos com critérios de retorno mais 

previsível (Holmes et al. 2012). Associado a este efeito está ainda o facto de a disponibilidade da 
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informação e de meios, entre eles a velocidade de comunicação alargada e o livre acesso a toda a 

informação de inovação registada por entidades reguladoras, permitirem com mais frequência anular 

a vantagem do precursor numa determinada inovação, reduzindo parte da vantagem antes atribuída 

às empresas inovadoras e reduzindo a atractividade pelo processo às empresas que disponham de 

meios de diferenciação e notoriedade por outras vias.

 Ɩ A segunda razão é que a oferta aumentou de tal modo que as empresas têm dificuldade em gerir 

o processo de identificação e análise das oportunidades que lhes são comunicadas, tendo os 

departamentos de inovação de se concentrar em aprofundar apenas alguns projectos e aguardar que 

haja evidência mais segura dos potenciais benefícios, nomeadamente provas de conceito e para a 

vantagem em particular que lhes é relevante, e que já não se refere à prova de conceito tecnológica 

e às propriedades da tecnologia em si, mas aos atributos concretos da sua aplicação ao produto que 

têm por objectivo. Os efeitos de proximidade e afinidade entre os gestores de inovação nas empresas 

e as instituições de I&DT certamente também terão um impacto relevante na focalização de 

esforços. Num cenário de maior competitividade, serão precisamente as propostas suportadas por 

casos de negócio mais bem trabalhados (business case) que serão alvo de análise pelas empresas e 

financiadores, tendo um efeito de crowding out sobre os restantes casos.

 Ɩ A terceira razão é que o encurtamento do ciclo de vida dos produtos reduz não apenas a 

probabilidade do retorno espectável de uma inovação, como reduz o tempo disponível para encontrar 

soluções de renovação de ciclo. Considerando os custos de introdução no mercado e o valor de 

uma marca, as empresas darão necessariamente prioridade a inovações incrementais que permitam 

prolongar a vida de um produto introduzido, em detrimento da introdução de novos produtos, 

especialmente dos que forem disruptivos relativamente ao próprio alinhamento de produtos. As 

empresas incumbentes estão especialmente vocacionadas para a inovação incremental e menos 

para outros tipos de inovação, pelo que as suas iniciativas se focalizam sistematicamente na procura 

de tecnologias que permitam incrementar os atributos dos seus processos e produtos, ignorando 

as tecnologias que não se encaixem claramente nesse potencial de aplicação. A mudança de 

paradigma de soluções é mais facilmente proposta e executada por novas empresas, que não têm 

mercados nem posições para defender e explorar. As novas empresas, porém, não têm meios nem 

oportunidade para procurar validar outras inovações que não sejam aquelas que estão na base da sua 

existência.

Para além destas questões de ordem genérica que afectam o funcionamento das vias tradicionais de 

inovação, haverá que verificar ainda, no caso concreto de cada país, se há um alinhamento entre a oferta 

e a procura de tecnologia a nível das áreas de investigação e dos sectores de actividade económica, bem 

como se as políticas implementadas fazem uma correcta alocação de recursos de modo a reduzir o risco 

para os tomadores dos resultados da investigação.
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2.2
INOVAÇÃO ENQuANTO PROCESSO linear ou não-linear 

A primeira característica da via Technology Valorisation Push consiste em entender a translação de 

conhecimento para o mercado como um processo não linear.

Em primeira aproximação, identificados diferentes componentes relevantes do processo, poderia ser 

conceptualmente desenhada a sua sequência como um modelo linear. Um modelo linear pressupõe 

que, dadas certas condições de inputs, são obtidos os outputs desejados, e que uma sequência de 

processos parcelares inevitavelmente produz os resultados finais desenhados. É virtuoso na medida em 

que pressupõe que determinados outputs vão determinar, pelo menos em termos médios, o sucesso 

das acções subsequentes. É determinístico na medida em que pressupõe que, pelo menos em termos 

médios e admitindo uma certa taxa de insucesso, esses outputs são determinantes e geram ou induzem 

as acções subsequentes pretendidas. 

Exemplos disso podem ser, por exemplo, as assunções que a disponibilização de uma invenção 

devidamente protegida por uma patente conduzirá à sua aplicação, ou que a publicação de artigos 

científicos originará a aplicação desse conhecimento no desenvolvimento de tecnologias, ou que 

o financiamento de uma nova empresa conduzirá a que seja testado o produto que emprega essa 

tecnologia. Sendo certo que há casos comprovados em que tais assunções foram validadas, é 

questionável se isso acontece de modo automático ou se foi devido a uma conjugação de vários outros 

factores não identificados e não necessariamente resultantes do mesmo processo procedente.

Um aspecto fundamental é pois entender se uma política eficaz para a inovação pressupõe ou não 

que o processo de inovação seja abarcado na sua totalidade e não apenas em alguns componentes. 

Admitindo que a eficácia de políticas parcelares, focalizadas num passo do processo, é mais ou menos 

controlável, a razão do insucesso terá de estar na ineficácia da articulação entre os vários componentes 

e na inexistência de um longo ciclo de coordenação mais ou menos eficiente e concertado dos vários 

intervenientes; por outras palavras, é necessário entender se o ciclo completo não surte efeitos porque 

algum dos subprocessos intervenientes não é eficaz. 

Uma questão central é a granularidade de um modelo de inovação e o nível de detalhe a que a visão de 

um modelo de inovação deve descer. O reconhecimento de que o modelo linear serve apenas como um 

ponto de partida de modelação foi proposto há bastante tempo com a referência à não-linearidade do 

processo da inovação e a proposta de um modelo não-linear. O modelo não-linear introduz, em cada 

processo parcelar, uma condição de diálogo com o processo parcelar subsequente, frequentemente em 

iteração, eventualmente com novos intervenientes e decisores, que deverá não só definir os outputs 

adequados como inputs ao processo subsequente, mas também identificar e comprometer os actores 

necessários ao processo subsequente. Um exemplo de representação do processo de inovação não 

linear é dado na figura 2.1.
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Figura 2.1: MODELO NÃO LINEAR DE INOVAÇÃO 
(baseado em Wessner 2003)  
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Note-se que o modelo descrito já contempla, para além do processo de iteração, a possibilidade de 

durante o processo serem descobertas novas aplicações, não antecipadas. A linha a tracejado neste 

modelo, baseada na experiência empírica, constitui um factor de enorme relevância no processo. Não 

deve ser entendida apenas como uma possibilidade de a experimentação conduzir a novo conhecimento 

e ajustamento das hipóteses, facto que a iteração no modelo já cobria. A sua ocorrência pode implicar 

que a aplicação antecipada se revelou menos eficaz ou menos interessante do que aquela nova aplicação 

e que o investimento feito na prova do anterior conceito se terá tornado inútil. Frequentemente esse 

facto liquida o projecto, por inexistência de novos fundos ou desânimo dos promotores.

O modelo TEC (ver figura 2.2), desenvolvido na North Carolina State University em 1995 (Barr et al. 

2009), foi uma metodologia pioneira na abordagem do “vale da morte” situado entre a investigação 

aplicada e a aplicação empresarial. Estruturada como um algoritmo, a metodologia é baseada no trabalho 

desenvolvido pelos próprios tecnólogos, por estudantes de gestão e/ou por mentores com experiência 

empresarial e percorre uma série de iterações em que se procura recolher informação privilegiada 

através de contactos com utilizadores ou aplicadores finais.

O ponto de partida do modelo é a ciência /tecnologia, cujo potencial para gerar produtos ou serviços 

será analisado ao longo das etapas que compreendem o modelo, nomeadamente:
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[i] Etapa de ideação e pesquisa: nesta etapa será desenvolvido e prioritizado um conjunto de 

conceitos de produto claramente definidos, tendo em conta as ligações entre as propriedades 

(capabilities) únicas da tecnologia e as necessidades dos clientes / Mercado (ligações Tecnologia 

– Produto – Mercado). Nesse processo são gerados múltiplos conceitos de produto que podem 

ser potenciados pela tecnologia e definidos múltiplos mercados para cada um dos conceitos de 

produto definidos. As várias oportunidades de mercado definidas para cada conceito de produto 

permitem então especificar de forma detalhada os atributos do produto.

[i] Fases I e II: Nesta etapa serão refinados os conceitos de produto definidos na fase anterior, 

melhorados e seleccionados através de uma abordagem estruturada que força a equipa de 

desenvolvimento a contactar o “mundo exterior” para verificar se são validadas e sustentadas as 

hipóteses colocadas para cada uma das ligações T-P-M propostas na etapa anterior. Um conjunto 

de questões e ferramentas analíticas, incidindo numa variedade de temas relevantes para avaliar 

a oportunidade de negócio subjacente a cada ligação T-P-M, é utilizado para guiar a equipa de 

desenvolvimento no processo de selecção do produto. Os temas abordados por esta ferramenta 

de apoio à decisão incluem aspectos económicos, legais e regulamentares, tecnologia, marketing, 

organisação, produção, e distribuição. Na fase inicial da Fase I as equipas de desenvolvimento 

procurarão identificar “falhas fatais” que justifiquem descontinuar uma ou mais ligações T-P-M. 

Nesta etapa a equipa de desenvolvimento terá ainda que recorrer a um conjunto de ferramentas 

de gestão para suportar as sua decisões de escolha (e.g., 5 Forças de Porter, Análise SWOT, 

Mapeamento da indústria, Voice of the Customer). Sublinhando o processo não linear da 

inovação, a Fase II é explicitamente uma nova iteração sobre os resultados da Fase I. No final 

da Fase II a equipa de desenvolvimento terá uma melhor compreensão do funcionamento do 

Mercado, o que lhe permitirá ajustar melhor as suas escolhas de produtos e suportar a escolha do 

produto que seguirá para a etapa seguinte.  

[i] Etapa de comercialização: Ao longo do processo a equipa de desenvolvimento irá desenvolver 

“propostas de valor” para os produtos que for conceptualizando, utilizando um formato padrão, 

o que a forçará a: (a) definir o produto de forma clara, (b) ligar as necessidades dos clientes aos 

beneficios económicos da utilização do produto e (c) diferenciar o produto dos concorrentes 

com base nos atributos únicos do produto. Adicionalmente a equipa de desenvolvimento 

construirá um modelo de negócio que, para o produto seleccionado para esta fase, descreve o 

racional subjacente à criação, entrega e captura de valor pela startup. O modelo de negócio será 

complementado com projecções financeiras e respostas a questões estratégicas (tais como 

quando e onde a startup irá operar e comercializar os seus produtos) para orginar uma proposta 

de negócio.

É importante notar que a abordagem utilizada neste modelo é iterativa, no sentido em que, quando a 

equipa de desenvolvimento toma consciência que uma decisão anterior pode conduzir a uma “falha 

fatal”, terá que retornar à parte relevante do processo e retomar o processo a partir de uma nova 

decisão. De facto, a experiência típica de uma equipa de desenvolvimento é a de um contínuo de 

iterações forçadas por novas descobertas, o que ajuda à internalização das competências requeridas 
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pelo processo. A falha em iterar e retroceder para repetir o processo após a descoberta de informação 

contraditória ou de uma oportunidade significativamente superior é o erro mais comum que as equipas 

de desenvolvimento cometem e o papel dos mentores é fundamental para garantir que estas falhas são 

identificadas e corrigidas.

Figura 2.2: MODELO ITERATIVO NÃO LINEAR NO PROCESSO DE VALORIzAÇÃO DE 
TECNOLOGIAS NO ALGORITMO TEC 
(baseado em ©HITEC NCSU)  
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A partir da Universidade de Stanford foi sendo desenvolvida uma aproximação similar, inicialmente 

proposta por Steve Blank e baseada no seu livro Four Steps to Epiphany (2005), e que mais 

tarde integrou na sua estruturação o conceito de lean startup proposto por Eric Ries  (2011) e o 

desenvolvimento do modelo de negócio a partir do Business Model Canvas (Osterwalder e Pigneur 

2009). Blank essencialmente identificou ciclos iterativos de tentativa e erro como o modo de superar 

as descontinuidades do processo, e identificou os intervenientes nessas iterações como os clientes, 

aplicadores ou utilizadores. Blank ilustra o seu modelo conforme a figura 2.3:

Figura 2.3: MODELO NÃO LINEAR NO PROCESSO DE VALIDAÇÃO DE PRODUTO 
OU MODELO DE NEGÓCIO, DESIGNADO POR CUSTOMER VALIDATION 
(baseado em Blank 2008)  

DESCOBERTA 
DO CLIENTE

VALIDAÇÃO 
PELO CLIENTE

DESENVOLVIMENTO
DO CLIENTE

DESENVOLVIMENTO
DA EMPRESA

STOP STOP STOP



43
2 . UM MODELO DE VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

Conhecimento inovação Valor Estudo sobre as políticas públicas de estímulo à valorização 
do conhecimento criado no sistema de ensino superior

Este modelo tornou-se muito mais conhecido nos meios do empreendedorismo tecnológico, e contempla 

um processo iterativo em que sucessivos inputs são considerados como hipóteses de trabalho que são 

testadas e eventualmente reformuladas até obter validação antes de passar a uma fase seguinte. 

É interessante constatar que neste modelo Blank desenvolve uma sequência de quatro estádios que 

considera descuidados no modelo tradicional e que no modelo tradicional technology push da figura 1.6 

eram apenas muito parcialmente acedidos no componente de comercialização. Note-se que o modelo da 

figura 2.3 se refere a uma fase complementar do modelo de Wessner (2003) (figura 2.1) que ia somente 

até à descoberta de um produto ou serviço tornado diferenciado pela aplicação da tecnologia. O modelo 

da figura 2.3 estende-se até à estruturação de um empresa que tenha impacto económico. 

Note-se ainda que o modelo de Blank, e particularmente nas fases mais adiantadas, referentes à 

construção da empresa, envolve uma empresa constituída e financiada para captar os recursos humanos 

e materiais para esse desenvolvimento. Do mesmo modo, no modelo de Wessner (2003) (figura 2.1), as 

primeiras fases decorrem dentro das instituições de I&D e eventuais instituições de interface e a fase 

da comercialização tradicionalmente é assegurada pelas UTT, embora necessite da interacção com os 

tecnólogos. 

O processo iterativo permite integrar informação relevante do mercado no projecto de modo 

progressivamente mais focalizado, tornando exequível a obtenção da informação. Esta informação é 

essencial para a identificação precoce dos riscos de propostas, referidas no capítulo 1. Frequentemente 

as causas de fracasso de projectos não dependem de causas naturais ou do que poderíamos chamar de 

risco tecnológico (como o comportamento de um fármaco perante uma determinado barreira biológica), 

mas sim de características da sua aplicação ou do que poderíamos chamar de risco conceptual (como o 

facto de um fármaco ser de toma única oral ou de administração intravenosa). 

Do mesmo modo como em projectos web sem tecnologia proprietária o sucesso é frequentemente 

ditado pela usabilidade e rapidez da disseminação, e uma solução emerge como dominante face a vários 

concorrentes que propõem propostas de valor similares, também em projectos de tecnologia proprietária 

uma solução quase sempre compete com soluções concorrentes, baseadas noutras tecnologias 

proprietárias, e os utilizadores vão em última análise privilegiar a usabilidade. Se o grau dessa usabilidade 

puder ser antecipado, a probabilidade de sucesso é muito maior.
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Na listagem de razões do fracasso de startups, baseada na análise post mortem de mais de 100 startups 

(figura 2.4), várias poderiam ser evitadas com o tipo de informação recolhido por um processo iterativo 

eficaz, incluindo desde logo a mais elementar causa, presente em 42% dos fracassos, de não identificar 

e validar adequadamente as necessidades no mercado.

Figura 2.4: AS 20 MAIORES RAzÕES DO FRACASSO DAS STARTUPS  
(baseado em CBInsights)  
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2.3
Milestones DO PROCESSO DE technology Valorisation Push

Foram propostos como atributos significativos e milestones da evolução entre a tecnologia e o mercado, as 

seguintes metamorfoses (Barr et al. 2009; Herstatt e Lettl 2004):

 Ɩ Uniqueness (singularidade): Num projecto de inovação radical a singularidade é conferida  em 

regra pelo direito sobre uma tecnologia com características diferenciadoras (únicas). O processo 

de identificação da singularidade de uma tecnologia consiste em identificar os benefícios de um 

potencial produto ou serviço, relativamente ao estado da arte, derivados da aplicação da tecnologia. 

O resultado da aplicação de uma singularidade tecnológica cumpre normalmente os requisitos de 

novidade e utilidade para ser patenteável, mesmo que não seja essa a via escolhida para protecção. 

Esta singularidade resulta na vantagem competitiva que os detentores da tecnologia potencialmente 

têm e que vai suportar a diferenciação da empresa numa fase inicial e permitir que o projecto se 

afirme face a todas as outras soluções já existentes. 

 

A singularidade pode ser transversal a várias outras áreas de conhecimento, ou constituir apenas um 

pequeno passo, ainda que fulcral, no domínio de uma tecnologia. Como se depreende, a singularidade 

pode abrir um leque de aplicações potenciais da tecnologia a várias tipologias de produtos ou 

serviços em vários segmentos de mercado, com obstáculos à entrada mais ou menos importantes e 

potenciais de mercado mais ou menos relevantes.  

 Ɩ Capabilities (qualificação, propriedades): Num projecto de base tecnológica, a utilidade de 

uma tecnologia passa pela identificação das propriedades relevantes que ela concede numa 

determinada área de aplicação, e que se traduzem em benefícios para o utilizador. A singularidade do 

conhecimento pode, na maior parte das vezes, ser aplicado em várias áreas, e as propriedades que 

ela concede têm relevância diferente conforme essas aplicações e as situações em que o produto 

ou serviço resultante são utilizados. Estas propriedades que a tecnologia confere é que a qualificam 

e tornam possível a identificação e seriação de potenciais aplicações. O campo de aplicações da 

tecnologia é, regra geral, bastante mais alargado do que a área de necessidade que inicialmente 

motivou a investigação, e quase sempre também muito mais preenchido por outras soluções do que 

inicialmente foi pensado. 

 Ɩ Features (atributos): As características do produto – e não da tecnologia – podem ser resumidas 

numa ficha técnica do produto ou serviço e contêm tipificações e quantificações que permitem 

ao cliente final apreciar e validar a exequibilidade da sua utilização e uma eventual preferência 

relativamente às alternativas. Na inovação incremental os atributos essencialmente excedem os 

atributos dos produtos concorrentes, nomeadamente aqueles que são mais valorizados pelos 

clientes com maior poder de compra. Na inovação disruptiva os atributos são ainda frequentemente 

os atributos dos produtos concorrentes mas há uma identificação de um trade-off entre o 

desempenho em alguns desses atributos para se obter uma diferenciação substancial noutro atributo, 

frequentemente o preço; finalmente, na inovação radical, o ou os atributos determinantes são 

essencialmente novos. 



46
2 . UM MODELO DE VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

Conhecimento inovação Valor Estudo sobre as políticas públicas de estímulo à valorização 
do conhecimento criado no sistema de ensino superior

 Ɩ Benefits (benefícios): os benefícios podem ser descritos como a vantagem, especificada em termos 

do utilizador final (incremento sensível do seu conforto, redução sensível dos seus problemas) que 

influencia a sua decisão. Geralmente pode ser traduzida numa vantagem económica que motiva o 

conjunto de partes interessadas a comercializar, comprar, recomendar, usar e pagar o produto ou 

serviço.  

 

Regra geral os benefícios têm de ter em conta as muitas ordens de limitações existentes no contexto 

da aplicação e utilização prática e são virtualmente indetectáveis a quem não tenha essa experiência 

directa. A construção especulativa de benefícios, construída sobre informação parcial ou tornada 

abstracta (como p.ex. estatísticas ou procedimentos), é precisamente uma das áreas de maior 

subjectividade no desenho de um projecto e que podem conduzir ao seu fracasso, sendo necessária 

a validação com recolha de informação junto dos potenciais utilizadores directos.

2.4
ACTORES DO PROCESSO technology Valorisation Push

O processo de inovação implica a disponibilização de novos meios e modos de produzir e disponibilizar 

soluções, através de produtos ou serviços, que levem benefícios perceptíveis ao público. Como tal 

requer como ponto de partida a disponibilização do conhecimento para esses novos meios e modos de 

produção e disponibilização. 

É consensual que as novas vagas de tecnologia derivaram da abertura de novas áreas de conhecimento 

radicadas na investigação fundamental, e que se tornaram efectivas através de programas intensivos de 

investigação aplicada, frequentemente beneficiando por indução novas áreas de investigação aplicada, 

quer por abrirem novas perspectivas, quer por requererem o desenvolvimento de novas infra-estruturas.

Parece pois imprescindível considerar num modelo a disponibilização de novos conhecimentos num 

estádio que permita ter já uma noção clara do seu potencial de aplicação, não apenas do ponto de 

vista daquilo que permite realizar, mas também do ponto de vista dos benefícios dessa realização 

relativamente a conhecimentos que concorrem para os mesmos benefícios.

Verifica-se assim que este estádio requer contributos, sem fazer qualquer juízo sobre o valor e a raridade 

de cada um, de vários intervenientes e não apenas do investigador altamente especializado na sua área 

de investigação e desenvolvimento.

Se dentro desta componente da inovação o investigador e o sistema em que ele labora têm um papel 

preponderante, o output implica não apenas uma caracterização das capacidades em contextos da 

aplicação dessa tecnologia que podem ser diversificados, como também uma projecção dos benefícios 

que a aplicação dessa tecnologia concede a potenciais produtos ou serviços e ainda uma avaliação das 
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vantagens comparativas desses benefícios relativamente àqueles concedidos por outras soluções. É fácil 

de entender que estes outros contributos ultrapassam largamente o contributo que é expectável de um 

investigador.

Como se viu no processo acima descrito, tem de se verificar uma tradução sucessiva da singularidade 

da tecnologia em propriedades inovadoras, e destas em atributos concretos do produto, que por sua vez 

permitem que da sua aplicação resultem benefícios para os utilizadores. Essa progressão tem de ser feita 

de modo integrado e iterativo, centrada nos resultados da pesquisa de mercado, e verificando-se em 

cada passo a coerência da proposta de valor e exequibilidade da sua execução, sob pena de o processo 

resultar num fútil exercício de auto-gratificação. 

Este processo implica competências eminentemente sociais (soft skills), nomeadamente a capacidade 

de interagir com os potenciais clientes, prescritores e utilizadores e observar e entender as suas 

necessidades, e competências eminentemente técnicas, nomeadamente o conhecimento das 

potencialidades da tecnologia e dos processos de a tornar disponível aos utilizadores na forma desejada.

A execução destes passos não é óbvia para um investigador, normalmente especialista numa 

determinada disciplina ou área de conhecimento, na qual publica e tem conhecimento do que constitui 

matéria publicável; nem o é para um agente de propriedade industrial que pode verificar o requisito de 

novidade através de buscas em várias bases de dados; requer o concurso de quem possa identificar 

uma vantagem competitiva como resultado da aplicação da tecnologia e que possa ajudar a aferir o valor 

económico dessa vantagem competitiva, directa ou indirectamente. 

O processo Technology Valorisation Push é feito em conjunto por uma equipa que reúna as 

competências necessárias para proceder à proposta e validação de hipóteses pelo método iterativo e 

tome as decisões intermédias.

Os atributos de cada fase são dificilmente mensuráveis ou verificáveis a não ser pelo resultado final do 

processo. Blank (2008) propõe que cada atributo seja precisamente considerado como uma hipótese 

de trabalho para a iteração com o passo seguinte. O que a experiência demonstra é que a construção 

destas hipóteses e a sua validação iterativa junto de actores no mercado é o melhor exercício de 

planeamento possível (Herstatt e Lettl 2004, Blank 2008, Barr et al. 2009) e que a falta de planeamento 

adequado está na origem da maior parte dos fracassos.

O facto de este processo requerer competências muito diversas e uma especialização na área 

económica e regulamentar de aplicação, e de não poder ser feito isoladamente para cada projecto 

mas dever ser feito em coortes, por razões de eficácia e de custo, transfere o processo para fora do 

tradicional âmbito das UTT e faz surgir os aceleradores de tecnologia.
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2.5
OS fILTROS DE DECISÃO ENTRE COMPONENTES DO PROCESSO

De entre o portfolio de potenciais produtos ou plataforma de potenciais aplicações com impacto 

económico, há que escolher as aplicações que se vão prosseguir.

As decisões têm, obviamente, implicações relevantes no decorrer do processo e requerem a apreciação 

de informação formal e bem estruturada, como a resposta a questões concretas por parte das pessoas 

consultadas, ou dados estatísticos e requisitos regulamentares, bem como informação informal e pouco 

estruturada, como seja a apreciação do tipo de reacção de intervenientes consultados ou observados 

relativamente à percepção das soluções actuais e dos benefícios propostos. 

As decisões implicam portanto a existência de uma equipa funcional que consegue captar e considerar 

os dois tipos de informação. É nesta fase que se constitui o embrião de uma equipa de promotores, que 

se identifica com um projecto de aplicação da tecnologia e o torna seu. O aparecimento de esta nova 

entidade coloca duas ordens de problemas: um primeiro de definição de expectativas pessoais de um 

grupo de promotores que eventualmente estará disposto a abandonar outros projectos para prosseguir 

aquele; e um segundo de escolha do projecto mais adequado e mais capaz de ter sucesso, não apenas 

em termos de potencial do mercado, mas também em termos do potencial de angariar os meios 

necessários para poder arrancar.

O primeiro tipo de problemas envolve claramente questões sociopolíticas de fundo, como as 

identificadas por Audretsch et al. (2007) (figura 1.1) para as políticas de empreendedorismo, e que os 

autores identificaram como filtros de decisão, mas envolve também a experiência do trabalho em equipa 

de um grupo de promotores que junte à motivação para executar o projecto as competências técnicas 

para o fazer. Nenhum tipo de criação de empresa substitui o papel dos promotores, mesmo a criação 

de uma spinoff de uma grande empresa implica algum tipo de características comuns, frequentemente 

designadas por intrapreneurism.

O segundo tipo de problema pode e deve ser resolvido por programas que envolvem o trabalho em 

equipa com algum tipo de coaching da equipa de promotores, que oriente os promotores segundo 

uma abordagem lógica e sequencial dos problemas e lhes sugira os tipos de questões a investigar e os 

tipos de contactos a estabelecer para responder a essas questões, e convirja finalmente para um plano 

coerente e comunicável às restantes partes interessadas, nomeadamente e logo numa fase inicial às 

instituições detentoras de tecnologia e aos financiadores. 

A experiência mostra que estes dois tipos de problemas podem ser abordados em programas formais 

que actuam como facilitadores e aceleradores do processo. É necessário então entender também os 

passos operacionais deste tipo particular de acelerador tecnológico.

Deste processo é conveniente reter que é necessário o empenhamento de uma equipa pluridisciplinar, 
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de que alguns elementos emergirão como a equipa de promotores, uma metodologia formal que os junte 

e motive e os ajude a alargar perspectivas para além dos conceitos e preconceitos da sua formação e 

especialização, e os contactos que promovam em tempo útil o acesso à informação privilegiada que 

validará ou não as hipóteses colocadas.

Em todos os pontos de decisão que vão produzir os milestones acima identificados, a escolha por uma 

das opções não é, nem poderia ser, inteiramente objectiva, já que tem de envolver a existência de uma 

equipa promotora que prossiga o projecto para a fase seguinte e até ao fim, alinhando a percepção dos 

obstáculos e do potencial de sucesso com as competências e a percepção de risco dos elementos da 

equipa. Uma das causas da alta taxa de mortalidade de startups tem sido apontada como uma elevada 

subjectividade na sua apreciação do potencial do projecto, e tem sido demonstrado que aceleradores de 

startup com tecnologia proprietária conseguem reduzir significativamente este grau de subjectividade 

através do coaching das equipas e do seu contacto com pessoas com experiência relevante nos 

mercados para que direccionam os projectos, como ilustra a figura 2.4.
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Diferentes Especializações de Modelos de Aceleradores 

Num acelerador de empresas a ideia de produto e do modelo de negócio são 

trabalhadas e postas à prova. O modelo de negócio desta nova indústria passa 

pela tomada de posições nos projectos. Os programas procuram envolver outras 

partes interessadas quer no trabalho directo com os grupos (p.ex. business angels 

ou advogados de patentes), quer na apresentação dos projectos a potenciais 

financiadores, e assentam frequentemente em modelos lean, procurando ganhar 

escala e notoriedade com uma estrutura e custos mínimos.

 

O sucesso dos aceleradores está alinhado com o dos promotores na medida em que 

só ganham se houver rondas de investimento subsequentes (ou, potencialmente, 

empresas que se tornem rentáveis apenas com o investimento inicial e em que 

as posições minoritárias possam ser recompradas pelos promotores). A duração 

dos programas é variável e vai desde Hackatons e Weekends aos programas mais 

prolongados em “escolas” ou “incubadoras”, como por vezes se denominam.

Como foi apontado atrás, a tomada de posição num projecto, independentemente 

de estar já constituído como empresa ou não, assenta essencialmente na avaliação 

da ideia proposta e na qualidade da equipa promotora, e no pressuposto que essa 

equipa tem a capacidade de desenvolver a tecnologia e tem direitos sobre ela.

Num acelerador de tecnologias, o trabalho é iniciado com a identificação da 

singularidade da tecnologia e das potenciais áreas de aplicação, antes de se passar 

à ideia de produto e do modelo de negócio. Por outro lado, estando em aberto a 

questão da propriedade da tecnologia, nomeadamente por esta ser, no mínimo, 

custodiada por uma entidade de I&DT que não participa directamente no programa, 

um acelerador de tecnologias tem de salvaguardar questões de confidencialidade e 

decisões posteriores relativamente ao licenciamento. Não pode pois ter um modelo 

de negócio em que toma posições sobre os projectos, porque os promotores não têm 

a capacidade para negociar esse activo.

Em comum os dois tipos de aceleradores funcionam em coortes, ou classes; não 

apenas por razões de economia de escala no investimento em formação e coaching 

dos projectos, mas – muito relevantemente também – por causa do efeito da 

motivação empreendedora dos promotores entre si (Miller e Bound, 2011).
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2.6
O MODELO DE INOVAÇÃO technology Valorisation Push

A configuração do modelo tem de partir necessariamente de uma visão macro, para se entender a 

lógica de cada parte constituinte no contributo para o resultado esperado, mas deve ser refinado 

sucessivamente de modo a não deixar de fora qualquer interveniente ou processo.

Uma vez que a refinação do modelo, na identificação dos intervenientes e da sua actuação desejável, 

das condições da sua intervenção e da motivação para que ela aconteça, pode ser feita com o 

contributo desses mesmos intervenientes, nessa configuração macro convém desde logo procurar 

como primeira aproximação identificar os processos numa taxonomia que é função das interligações 

necessárias e menos das convenções utilizadas dentro de cada especialidade e por cada interveniente. 

Nesse sentido importa identificar as transformações características que condicionam ou fazem progredir 

o processo.

Aumentando o grau de refinação do modelo integrado introduzido na figura 1.7, abstraindo da via market 

pull nele incluída e introduzindo o papel do acelerador como coadjuvante de uma equipa de promotores 

entre o início do processo de avaliação e a angariação do financiamento, obtém-se a figura 2.5.

Figura 2.5: MODELO INTEGRADO DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA  
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Este modelo caracteriza-se pois por trabalhar sobre tecnologias proprietárias ou apropriáveis, e construir 

um caso de negócio a partir de um match entre a singularidade de uma tecnologia e os benefícios 

que ela permite obter, validados através da pesquisa de mercado e da análise económica da hipótese 

colocada. Idealmente a estratégia de protecção da propriedade industrial será definida depois de 

identificada a solução, e a integração consiste na articulação de toda essa informação num plano de 

negócio.

Entre as características apontadas como essenciais a este processo estão a constituição de equipas 

interdisciplinares, a inclusão no processo de desenvolvimento de utilizadores experientes do tipo de 

solução preconizado, o desenvolvimento de um algoritmo com objectivos claros e calendarizados, com 

trabalho intensivo de equipa para comunicação informal, embora respeitando o espaço conceptual da 

equipa, apoio ao processo através de acesso rápido a bases de dados e informação especializada, apoio 

individual da equipa através de executivos com experiência na área de negócios e no processo (Herstatt 

e Lettl 2004), em coortes.

Embora o processo descrito seja genérico, este trabalho tem vindo a ser desenvolvido por aceleradores 

especializados por áreas de negócio, de modo a permitir que mentores das equipas e a rede de contactos 

sejam especializados e se ganhe tempo no acesso a informação específica do sector. O objectivo final do 

acelerador é angariar o investimento necessário, geralmente por capital de risco, para execução do plano 

de negócio.   
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PROVA DE CONCEITO 

Uma vez feitas as iterações e definido um produto ou serviço e um plano para o 

executar, o risco do projecto e a radicalidade da inovação podem impor uma prova de 

conceito em várias fases.

Na correspondente prova de conceito há uma variedade de pontos de vista que 

são referidos na literatura e nas revisões e que convém ter presente. Se do ponto 

de vista do investigador a prova de conceito da tecnologia é feita na bancada do 

laboratório, do ponto de vista do engenheiro de produto a prova de conceito só será 

feita com o teste do protótipo em condições reais; do ponto de vista do especialista 

do marketing a prova de conceito só será feita com a reacção do consumidor à 

comunicação de uma versão do produto com as características essenciais para essa 

validação e do ponto de vista do financiador a prova de conceito só é feita com a 

validação do modelo de negócio associado. 

Enquanto passo fundamental do caso de negócio e requerendo frequentemente 

uma ordem de grandeza de financiamento apenas disponível por capital de risco, 

a prova de conceito é abordada ainda neste processo enquanto um dos primeiros 

passos do roadmap, sendo desenhada com a amplitude necessária para demonstrar 

uma efectiva redução do risco percebido pelo financiador numa fase precoce do 

investimento.

Por outro lado, de entre os vários modelos testados, tornou-se evidente a vantagem 

para a sustentabilidade do projecto o facto de o financiamento da prova de conceito 

ser feito apenas depois de um processo de aceleração capaz, validado por terceiros 

através do correspondente caso de negócio.

Um exemplo da aplicação deste modelo é a iniciativa I-Corps™ da National Science Foundation5 nos 

EUA. O programa promove a participação de equipas constituídas pelo tecnólogo principal, pelo líder 

empreendedor e por um mentor com experiência empresarial. A equipa executará um Lean Launchpad6, 

com o foco intensivo na pesquisa de mercado primária, através de contactos com os stakeholders 

do processo que a sua solução visa facilitar, e do teste de um Minimum Viable Product, um protótipo 

rudimentar que permita aos stakeholders visualizar e validar a usabilidade da solução preconizada. 

5 · em http://nciia.org/i-corps/, acedido em 15.8.2014

6 · O Lean Launchpad é uma metodologia desenvolvida por Steve Blank em 2010, em Stanford. Até Outubro de 2014 
o I-CorpsTM tinha já ministrado o programa a perto de 400 equipas (http://steveblank.com/category/lean-launchpad/, 
acedido em 11.10.2014)
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Sequencialmente serão testados todos os campos do Business Model Canvas7. Embora a iniciativa 

I-Corps seja ainda demasiado recente para se poder medir o impacto económico das empresas que dela 

provêm, o número de projectos saídos dos vários pólos da iniciativa e o interesse das várias empresas de 

capital de risco que acompanham cada um desses pólos da iniciativa são um indicador muito relevante.

A via Technology Push, que contém em si a promessa da translação do 
conhecimento gerado nas instituições de I&DT, no que pode constituir inovação 
radical e como tal corresponder mais capazmente aos objectivos das políticas de 
inovação, foi complementada na última década pela via Technology Valorisation 
Push, que permite criar startups enquanto veículos privilegiados para 
desenvolvimento da tecnologia até ela chegar ao mercado. O grau de adopção do 
modelo de aceleradores de tecnologia proprietária para este efeito confirma esta 
via como um processo eficaz.

7 · O Business Model Canvas é a ferramenta visual de uma metodologia de desenvolvimento e teste de hipóteses de 
modelo de negócio, descrita no bestseller Business Model Generation, de Osterwalder & Pigneur (2009) que Blank 
adoptou para o seu programa.
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Neste capítulo é feito um levantamento dos programas de política pública de 
valorização do conhecimento levados a cabo em Portugal no período 2002-2012, 
sistematizado por âmbito e objectivos, destinatários e intervenientes, condições de 
acesso, critérios de selecção e resultados medidos e principais beneficiários. Neste 
capítulo são ainda referidos outros programas que não incidem directamente 
sobre o processo de transferência de tecnologia, tal como definido no âmbito 
deste trabalho, nomeadamente os programas de estímulo à investigação, mas que 
merecem referência quer por procuraram indirectamente dinamizar a Inovação, 
quer por poderem ter de algum modo contribuído para os resultados obtidos. 

O objectivo deste capítulo é identificar os passos e os intervenientes do processo 
que foram alvos de programas de política pública com vista a avaliar se, tendo por 
base o modelo integrado proposto, existem falhas no processo, nomeadamente no 
que respeita à integração e funcionamento dos programas. 

ENQuADRAMENTO
O levantamento exaustivo dos programas de política pública de valorização de conhecimento é um 

desafio na medida em que não existe uma fonte única com informação sobre os mesmos. Desta forma, a 

estratégia seguida no levantamento recaiu na análise dos programas operacionais financiados por fundos 

europeus, que disponibilizam relatórios de execução e avaliação anuais, onde constam os programas 

levados a cabo em cada uma das áreas de intervenção.

O 3º Quadro Comunitário de Apoio (QCA III), em vigor de 2000 a 2006, e o Quadro de Referência 

Estratégica Nacional (QREN), em vigor de 2007 a 2013, são os documentos estratégicos que enquadram 

a concretização em Portugal de políticas de desenvolvimento económico, social e territorial através 

dos fundos estruturais e de coesão. As políticas aí definidas são depois operacionalizadas através dos 

Programas Operacionais (PO) (Temáticos e Regionais). Os Programas Operacionais foram a fonte 

de informação do levantamento das políticas públicas de valorização do conhecimento referentes ao 

período 2002-2012.

Os PO que incluem medidas relaccionadas com a valorização do conhecimento e que foram alvo de 

análise neste estudo são: 

 Ɩ Programa Operacional da Economia (POE) e  Programa de Incentivos à Modernização da Economia 

(PRIME, que sucedeu ao POE), Programa Operacional Sociedade do Conhecimento (POSC) 

e Programa Operacional Ciência e Inovação 2010 (que se trata de uma revisão do Programa 

Operacional Ciência, Tecnologia e Inovação), todos eles integrantes do QCA III;
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 Ɩ Programa Operacional Factores de Competitividade (COMPETE)  e Programa Operacional da Ciência e 

Inovação (POCI), ambos integrantes do QREN;

 Ɩ Programas Operacionais Regionais do QREN.

Os PO estão organizados em eixos prioritários de actuação. Cada eixo prioritário inclui um conjunto 

de medidas, que por sua vez são operacionalizadas através de programas. Para efeitos deste estudo 

foram analisadas as medidas e, dentro destas, os programas relaccionados com a valorização do 

conhecimento. Adicionalmente foram considerados outros programas de política pública que não foram 

incluídos directamente nos Programas Operacionais.

A nível político, os ministérios historicamente envolvidos na definição de políticas e programas de 

valorização do conhecimento em Portugal são os ministérios com as pastas da Economia, da Ciência, 

Tecnologia e Ensino superior, das Finanças e da Justiça.

 

A nível da implementação dos programas, esta é feita por um conjunto vasto de entidades. Para efeitos 

deste estudo destacam-se as seguintes: 

 Ɩ A Agência de Inovação (AdI), enquanto entidade criada pelo Ministério da Educação e Ciência e pelo 

Ministério da Economia e do Emprego com o objectivo de promover a inovação e o desenvolvimento 

tecnológico; 

 Ɩ A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), que é não só a agência de financiamento da ciência 

nacional, mas também a entidade responsável pela implementação de diversos programas;

 Ɩ O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), cuja actividade se centra na atribuição e 

protecção de direitos de Propriedade Industrial, assumindo por isso um papel preponderante na 

valorização do conhecimento. 

Feito o enquadramento, é de salvaguardar que o levantamento que se apresenta de seguida foi limitado 

aos programas que, de forma directa ou indirecta, visam o processo de valorização do conhecimento 

gerado no Ensino Superior e os seus intervenientes. Desta forma, dentro dos programas que foram alvo 

de análise, podem existir iniciativas que visam outros passos do processo. Estes casos não foram alvo 

de análise, tendo apenas sido referidos na subsecção “outros programas”. Não foram, nomeadamente, 

considerados os programas de estímulo à investigação, que consumiram a maior parte do investimento 

em I&DT, por não estarem direccionados especificamente para a valorização do conhecimento, 

embora não deixe de se reconhecer que é a investigação, enquanto fonte da criação de conhecimento, 

que alimenta todo o processo a jusante. Não foram ainda considerados os programas destinados à 

inovação nas empresas, uma vez que neste caso a inovação é feita dentro de casa, eventualmente com 

conhecimento adquirido na Universidade mas não se trata de conhecimento gerado na Universidade.

LEVANTAMENTO DOS PROGRAMAS DE VALORIzAÇÃO DO CONhECIMENTO

O levantamento dos programas de políticas públicas de estímulo à valorização do conhecimento criado 

no sistema de Ensino Superior em Portugal teve por base o modelo de transferência de tecnologia 

apresentado no capítulo 1 e ilustrado na figura 1.7. 
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Os programas apresentados abaixo estão ordenados primeiramente pelas vias alternativas do processo 

de transferência de tecnologia (via technology push e via market pull) e dentro destas, por actor no 

processo.

É de referir que na parte do processo referente à Aplicação foi considerado um passo específico para 

o financiamento às empresas. O financiamento é obviamente necessário para todas as outras fases 

do processo, e a maior parte dos programas de política pública contempla formas de financiamento 

para facilitar os diversos passos dessas fases, conduzindo aos processos de candidatura e avaliação 

dos projectos. No entanto, o financiamento de empresas para aplicação das tecnologias constitui um 

caso diferente, pela natureza das partes envolvidas, e tem normalmente um tratamento diferenciado, 

merecendo ser distinguido neste contexto.

Alguns programas de política pública contemplaram o financiamento directo de empresas na fase de 

aplicação. No entanto, nas economias de mercado, este financiamento tendencialmente não depende 

directamente dos executores de políticas públicas, procurando desse modo introduzir no processo 

uma validação do racional económico dos projectos, fundamental no processo de inovação (figura 3.1). 

Essa validação é por isso preferencialmente deixada a entidades que sejam independentes e que se 

comprometam financeiramente no risco assumido. Os processos de candidatura e de avaliação neste 

caso têm características diferentes de um concurso público, valorizando mais uma análise combinatória 

do racional económico, da estratégia do projecto e das competências da equipa do que uma avaliação 

cumulativa de diferentes vertentes. A prática demonstra que este passo constitui um ponto decisivo do 

processo de inovação.

Figura 3.1: INVESTIMENTO NAS DIFERENTES FASES DO PROCESSO DE INOVAÇÃO  
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3.1
PROGRAMAS DESTINADOS AO PROCESSO DE TRANSfERêNCIA DE 
TECNOLOGIA PELA VIA technology Push

3.1.1 PrOgrAmAS direcciOnAdOS A Utt

 A. rede de gAbineteS de APOiO à PrOmOÇÃO dA PrOPriedAde indUStriAL  
  (Rede GAPI)

ÂMbITo E objEcTIVos  

Implementado pelo INPI no âmbito do projecto Valorização e Promoção do Sistema da Propriedade 

Industrial, o programa apoiou a criação de uma rede de Gabinetes de Apoio à Promoção da Propriedade 

Industrial (GAPI). Os GAPI precederam às UTT criadas no âmbito do programa OTIC (programa B) e 

desempenharam actividades de propriedade intelectual e de transferência de tecnologia.

A primeira iniciativa do programa, inserida no POE/ PRIME do QCA III teve início em finais de 2001 

e terminou em 2007. O programa teve como objectivo a organização de um conjunto de iniciativas 

direccionadas para a promoção e aquisição de competências em matéria de direitos de propriedade 

industrial e para a valorização e comercialização da propriedade industrial, estabelecendo a ligação entre 

as universidades e jovens empreendedores e os financiadores. 

 A segunda iniciativa, a GAPI 2.0, inserida no âmbito das Acções Colectivas do COMPETE, esteve em 

vigor de 2009 a 2011. Semelhante à primeira iniciativa, a rede manteve as competências genéricas de 

promoção e disseminação da propriedade intelectual e subdividiu a área de intervenção dos GAPI em 

GAPI de Conhecimento (com actuação nas Universidades e no interface Universidade – Empresa), 

GAPI Tecnologia (com actuação nos centros tecnológicos) e GAPI Inovação (com actuação junto da 

COTEC Portugal).

DEsTInaTárIos E InTErVEnIEnTEs

Os destinatários das iniciativas levadas a cabo pela rede GAPI foram empresas com modelos de negócio 

baseados no conhecimento e inovação, startup de base tecnológica, empreendedores e instituições 

do Ensino Superior e do sistema científico. O programa foi implementado através da parceria com 

22 entidades, nomeadamente Centros Tecnológicos e Associações Empresariais, Universidades e 

Instituições de Interface Universidade-Empresa.

conDIçõEs DE acEsso E DE sElEcção

Não foram identificados critérios específicos de acesso e selecção.

rEsulTaDos MEDIDos E MonTanTEs DE aPoIo PúblIco

De acordo com os relatórios de execução final do projecto Valorização e Promoção do Sistema da 

Propriedade Industrial disponibilizados pelo INPI, o montante total de investimento público na primeira 

iniciativa ascendeu a 17,1 milhões de euros. O montante total de investimento público na segunda iniciativa, 
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GAPI 2.0, foi de 1,8 milhões de euros.8 De acordo com o portal do INPI (informação sobre os contactos)9 

existem 23 GAPI. Contudo, não foi possível aferir se todos estes se encontram actualmente em função.

 B. InIcIatIva OtIc – OfIcInas de transferêncIa de tecnOlOgIa 
  e de cOnHecimentO (centRos de vAloRIzAção)

ÂMbITo E objEcTIVos  

Inserido na Medida 7.1 do Eixo VII – Inovação integrada em TIC no POSC do QCA III e sob alçada do 

então Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o programa promoveu a criação de Oficinas de 

Transferência de Tecnologia e Conhecimento (OTTC) enquanto entidades mediadoras da transferência 

de tecnologia e de conhecimento entre o Ensino Superior e o tecido empresarial. As OTTC potenciaram 

as actividades de transferência de tecnologia que os GAPI vinham a desenvolver em simultâneo com 

actividades de promoção de propriedade intelectual.

O programa, em vigor desde finais de 2005 a 2008, teve como objectivo fomentar a cooperação 

Instituição de Ensino Superior - Empresa com vista à transferência de tecnologia e de conhecimento e 

de identificar e difundir a oferta tecnológica nas Universidades e Institutos Politécnicos.

O apoio público consistiu no financiamento público até um máximo de 200.000 euros por projecto. O 

montante público total disponível para financiamento foi de 3 milhões de euros.

DEsTInaTárIos E InTErVEnIEnTEs

Os destinatários foram Universidades e Institutos Politécnicos.

conDIçõEs DE acEsso

O programa não contemplou condições de acesso específicas.

crITérIos DE sElEcção

O programa não apresentou critérios de selecção detalhados, referindo apenas que as propostas seriam 

avaliadas por equipas técnicas altamente qualificadas e identificando alguns aspectos que seriam 

privilegiados, tais como o envolvimento internacional da OTTC.

rEsulTaDos MEDIDos E MonTanTEs DE aPoIo PúblIco

De acordo com o relatório de execução final do POSC (POSC 2010) e o relatório AdI,  organismo 

responsável pelo programa (AdI 2009), os resultados medidos relativos a este programa incluem 

o número de candidaturas submetidas (31), o número de candidaturas consideradas válidas (29) e 

o número de candidaturas apoiadas (22 OTTC em 14 Universidades e 8 Institutos Politécnicos). O 

montante total de apoio público foi de 4,1 milhões de euros.

8 · http://www.pofc.qren.pt/media/noticias/entity/gapi-20--um-projeto-que-ambiciona-aumentar-o-numero-de-
empreendedores-e-estimular-o-pensamento-inovador?fromlist=1

9 · http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=228 (acedido em Julho 2014)
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Este programa permitiu a criação de uma rede de Unidades de Transferência de Tecnologia (UTT) 

cobrindo a quase totalidade do Ensino Superior em Portugal, nomeadamente nas Universidades de 

Lisboa, Aveiro, Porto, Técnica de Lisboa, Algarve, Católica (E.S. Biotecnologia), Minho, Coimbra, 

Madeira, Nova de Lisboa, Beira Interior, Évora, Lusíada e Trás-os-Montes e Alto Douro e nos Institutos 

Politécnicos de Setúbal, Leiria, Porto, Beja, Viana do Castelo, Portalegre, Tomar e Castelo Branco. 

Muitas destas UTT foram integradas nos GAPI já existentes.

 C. PrOgrama Uten - UnIversIty technOlOgy enterPrIse netwOrk 

ÂMbITo E objEcTIVos  

Inserido na prioridade estratégica “Aceleração do Desenvolvimento Científico e Tecnológico” da 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (2005/2015), o programa, em vigor de 2007 a 

2012, promoveu a criação de uma rede de estímulo a actividades de valorização e de comercialização de 

ciência e tecnologia, denominada por rede UTEN (University Technology Enterprise Network), resultante 

de um acordo feito entre a Universidade do Texas em Austin e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 

Destinado às UTT, o programa incluiu a iniciativa de formação na área de transferência e comercialização 

de tecnologia em Gabinetes de Transferência de Tecnologia (2010), com um apoio público concedido sob 

a forma de incentivo não reembolsável no valor de 15.000 a 30.000 euros por projecto. 

DEsTInaTárIos E InTErVEnIEnTEs

Os destinatários foram indíviduos com currículo técnico na área de transferência e comercialização 

de tecnologia e/ou com formação superior em áreas científicas e tecnológicas, que estivessem 

enquadrados em entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional (SCTN), como sejam gabinetes 

especializados em transferência de tecnologia, instituições científicas e/ou de  Ensino Superior, 

incubadoras de empresas de base tecnológica, parques de ciência e outras entidades do sistema 

científico e tecnológico nacional.

conDIçõEs DE acEsso

Os requisitos de acesso incluíram a regularização da situação fiscal e de segurança social.

crITérIos DE sElEcção

Os critérios de selecção incluíram o curriculum do técnico em actividades de transferência de tecnologia, 

o seu mérito e motivação, o apoio e estratégia da entidade a que estava ligado e o potencial das 

tecnologias que se propunha valorizar.

rEsulTaDos MEDIDos E MonTanTEs DE aPoIo PúblIco

De acordo com a informação disponível no portal da FCT (organismo responsável pela iniciativa)10, foram 

10 · https://www.fct.pt/apoios/tecnologia/parceriasinternacionais/ (acedido em Julho 2014)
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criados 27 estágios de transferência de tecnologia. De acordo com fonte interna da FCT, o montante de 

financiamento público concedido ao programa UTEN ascendeu a 2,2 milhões de euros.11

O relatório feito pela Academia da Finlândia (p.66) refere ainda que foram avaliados 64 projectos 

(“Rapid screen” assessments), foi avaliado o potencial de mercado de 19 projectos (“market look” 

assessments) e foram feitos mais de 250 contactos com o mercado americano, dos quais 51 resultaram 

em manifestações de interesse, 3 resultaram em negociações de licenciamento de tecnologia e 10 em 

potenciais criações de empresa (via joint venture, IP bundling, spinoff, etc.).

3.1.2 PrOgrAmAS direcciOnAdOS A Utt,  emPreSAS e PrOmOtOreS

 D.  SiStemA de incentiVOS à UtiLizAÇÃO dA PrOPriedAde indUStriAL (sIUPI)

ÂMbITo E objEcTIVos  

Inserido no Eixo 1 - Dinamização das Empresas - Medida 3 - Melhorar as estratégias empresariais do 

PRIME do QCA III, o programa implementado pelo INPI foi aprovado em Dezembro de 2000 pela Portaria 

n.º 1214-A/2000 e esteve em vigor até 2006. O programa consistiu no financiamento de projectos 

de protecção de direitos privativos no domínio da propriedade industrial, onde se incluem patentes, 

protótipos, marcas e design. No que respeita a patentes, os projectos abrangidos incluíram pedidos de 

patentes nacionais, europeus e internacionais e de Autorização de Introdução do Produto no Mercado 

(AIM) e a manutenção de patentes concedidas há menos de 2 anos.

O apoio público consistiu no financiamento sob a forma de incentivo não reembolsável até um máximo 

de 100 mil euros por promotor e durante um período de três anos.12 As taxas de incentivo para inventores 

e empreendedores em fase pré-empresarial, e para infra-estruturas tecnológicas e outras instituições 

sem fins lucrativos que desenvolvessem tarefas de investigação, foram 70% e 75% das despesas 

elegíveis, respectivamente. 

DEsTInaTárIos E InTErVEnIEnTEs

Os beneficiários foram inventores, designers independentes, empreendedores em fase pré-empresarial, 

instituições que desenvolvessem tarefas de investigação no âmbito das actividades enquadráveis e 

empresas.

11 · O relatório de avaliação dos programas de parcerias internacionais entre a FCT e as Universidades Americanas feito 
pela Academia da Finlândia (Academy of Finland 2012) refere que o montante gasto por Portugal na parceria com a 
Universidade de Austin foi de 10,3 milhões de euros no período 2006-2011. Contudo, este montante refere-se não só ao 
programa UTEN, mas inclui também outros programas estabelecidos com a University of Texas at Austin relaccionados 
com o processo de criação de conhecimento e não de valorização do conhecimento (nomeadamente, programas de 
mestrado, doutorais e de pós-graduação).

12 · Os 100 mil euros englobam os incentivos concedidos no âmbito de outros sistemas de incentivo, ao abrigo dos auxílios 
de minimis nas condições definidas pela Comissão Europeia.
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conDIçõEs DE acEsso

O programa foi limitado aos seguintes sectores de actividade: indústria, energia, construção, turismo, 

comércio e serviços. Em relação ao promotor, as condições de acesso prenderam-se essencialmente 

com requisitos legais e fiscais, exigindo-se que o promotor fosse detentor do direito protegido. Em 

relação ao projecto, o acesso foi restrito a projectos com uma despesa exigível superior a 2.500 euros 

e com um único pedido de direito de propriedade industrial. Foi ainda requisito a inclusão no projecto de 

todas as despesas necessárias à obtenção dos respectivos direitos e o financiamento das despesas não 

cobertas pelo programa.

crITérIos DE sElEcção

O programa não apresentou critérios de selecção detalhados.

rEsulTaDos MEDIDos E MonTanTEs DE aPoIo PúblIco

De acordo com o relatório PRIME (PRIME 2010), no período 2000-200913, foram aprovados 223 

projectos no âmbito do SIUPI, o que corresponde a um montante de apoio público de 3,1 milhões 

de euros, envolvendo 30 empresas, 43 inventores, designers e empreendedores independentes 

e 19 entidades do SCTN (Universidades, Associações, Centros Tecnológicos, Institutos de Novas 

Tecnologias, etc.). No que respeita a patentes, foram aprovados 170 projectos, aos quais corresponde um 

montante de apoio público de 1,9 milhões de euros. No que respeita a protótipos (concepção, estudo e 

execução de protótipos), foram aprovados 20 projectos com um montante de apoio público total de 1,0 

milhão de euros.14

PrIncIPaIs bEnEFIcIárIos (EM TERMOS DE MONTANTE DE APOIO PúBLICO)

Não foi possível obter informação sobre os principais beneficiários.

 E.  LinHA de APOiO à internAciOnALizAÇÃO de PAtenteS (lAIP)

ÂMbITo E objEcTIVos  

Implementado pelo INPI, o programa, aprovado pela Portaria n.º 1020/2009 para o ano de 2009 e 

reaprovado pela Portaria n.º 1169/2010 para o ano de 2010, consistiu no financiamento de pedidos 

de patentes pelas vias europeias e internacional. O apoio público consistiu no financiamento sob a 

forma de incentivo não reembolsável até 8.000 euros por candidatura. As taxas de incentivo para 

inventores individuais, pequenas e médias empresas, empresas e instituições sem fins lucrativos que 

desenvolvessem tarefas de investigação foram de 70%, 80% , 50% e 75% das despesas elegíveis, 

13 · Apesar do PRIME ter estado em vigor de 2000 a 2006, os resultados medidos no relatório PRIME 2010 são relativos ao 
período 2000 a 2009.

14 · O relatório final do SIUPI preparado pelo INPI (INPI) apresenta algumas divergências face ao relatório do PRIME no 
que respeita aos montantes e números de projectos aprovados. De acordo com o INPI, foram aprovados 101 projectos de 
patentes, com um montante de apoio público de 2,5 milhões de euros e 28 projectos de protótipos, com um montante de 
apoio público total de 1,5 milhões de euros.
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respectivamente. A dotação orçamental em 2009 foi de 500 mil de euros, tendo parte sido usada em 

2009 e parte em 2010.

DEsTInaTárIos FInaIs 

Os beneficiários foram inventores individuais, instituições sem fins lucrativos que desenvolvessem 

actividades de investigação e empresas.

conDIçõEs DE acEsso

Para além de requisitos fiscais e legais, foi exigido que o beneficiário tivesse o direito de reivindicar 

prioridade de pedido de patente anterior, quando aplicável.

crITérIos DE sElEcção

O programa não apresentou critérios de selecção detalhados.

rEsulTaDos MEDIDos E MonTanTEs DE aPoIo PúblIco

De acordo com o relatório de actividades e contas do INPI referente ao ano de 2009 (INPI 2009), foram 

aprovadas, em 2009, 58 candidaturas, o que corresponde a um montante de apoio público de 202 mil 

euros. Dessas 58 candidaturas, 62% foram submetidas por instituições que desenvolvem actividades de 

investigação, 35% por empresas e 3% por inventores individuais.

De acordo com o relatório de actividades e contas do INPI referente ao ano de 2010 (INPI 2010), foram 

aprovadas, em 2010, 63 candidaturas, o que corresponde a um montante de apoio público de 242 mil 

euros. Dessas 63 candidaturas, 56% foram submetidas por instituições que desenvolvem actividades de 

investigação, 33% por empresas e 11% por inventores individuais.

PrIncIPaIs bEnEFIcIárIos (EM TERMOS DE MONTANTE DE APOIO PúBLICO)

Não foi possível obter informação sobre os principais beneficiários.

3.1.3 PrOgrAmAS direcciOnAdOS àS StArtUPS e AOS PrOmOtOreS  
  de nOVAS emPreSAS

 F.  PrOgrama nest – nOvas emPresas de sUPOrte tecnOlógIcO

ÂMbITo E objEcTIVos  

Inserido no Eixo I – Dinamização de empresas – Medida 2 – Apoiar o investimento empresarial do 

PRIME do QCA III e sob alçada do então Ministério da Economia e Ministério da Ciência e Ensino 

Superior, este programa foi aprovado em 2002 pela Portaria 1518/2002 de 19 de Dezembro, tendo sido 

terminado em 2006 através do Despacho 103/MEI/MCTES/2006.

O programa apoiou a criação de empresas de base tecnológica, através de financiamento até 95% do 

capital social de empresas com “Estatuto NEST” atribuído pela AdI, e de acesso automático a outros 
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programas de incentivos. O financiamento público foi feito através de duas vias. Pela via directa, a 

certificação NEST permitiu a participação do Fundo de Sindicação de Capital de Risco IAPMEI-PME 

no capital social da empresa através da aquisição de acções, num montante igual ao dos promotores e 

até 15% do capital social, com o limite máximo de 375.000 euros. Pela via indirecta, o Estado financiou 

entidades de capital de risco através de um empréstimo obrigacionista sem juros e com um período de 

carência de 5 anos, junto do Fundo de Sindicação de Capital de Risco, num montante igual a 80% da sua 

participação no capital social das empresas criadas ao abrigo do Programa NEST. 

O programa NEST não envolveu directamente incentivos, tendo o Fundo de Sindicação de Capital de 

Risco IAPMEI-PME sido alimentado numa fase inicial com 20 milhões de euros. 

DEsTInaTárIos E InTErVEnIEnTEs

Os destinatários foram pessoas singulares ou colectivas, que promovessem a constituição de uma 

nova empresa, e/ou empresas de suporte tecnológico, recentemente constituídas e sem actividade 

significativa.

conDIçõEs DE acEsso

O promotor teve de demonstrar capacidades técnica e de gestão, adequadas à prossecução dos 

objectivos da candidatura e contribuir com, pelo menos, 5% do capital social da empresa, aceitando 

a participação de uma entidade especializada de capital de risco no capital social e na gestão e 

administração da empresa.

crITérIos DE sElEcção

Todos os projectos que se enquadrassem no âmbito e objectivos do programa foram elegíveis.

rEsulTaDos MEDIDos E MonTanTEs DE aPoIo PúblIco

De acordo com o relatório PRIME 2010 (PRIME 2010), foram certificadas, no período 2002-2007, 38 

empresas das 123 candidaturas feitas.

O relatório AdI 2009, organismo responsável pelo programa (AdI 2009), não é claro quanto aos 

resultados avaliados relativamente a este programa. Da leitura do relatório é possível concluir que:

 Ɩ «durante 2007 [ano em que foram encerradas as candidaturas à certificação NEST] foram avaliadas 

29 candidaturas em sede de Comissão NEST, tendo sido validadas 14 (das quais 7, em fase  final de 

negociação com potenciais investidores, mereceram aprovação condicional à angariação de capital). 

Destas 14, foi concedida a certificação a 12 empresas (…). A 12 candidaturas foi recomendada a não 

atribuição do estatuto; 2 desistiram; 44 foram arquivadas. (p.107)» 

 Ɩ «das 8 empresas certificadas NEST, todas durante o último trimestre deste ano [2009] (…) 4 

solicitaram e mereceram a confiança de Sociedades de Capital de Risco, que na sua totalidade as 

acompanharam durante o amadurecimento e a finalização do seu Plano de Negócios. (p.96)»  

 Ɩ «As 84 empresas já criadas, durante o período de duração do programa, apresentaram entretanto 80  

candidaturas aos outros programas de apoio à I&D. (p.107)»



66
3 . Os prOgramas resultantes de pOlíticas públicas indutOras de valOrizaçãO dO cOnhecimentO em pOrtugal

Conhecimento inovação Valor Estudo sobre as políticas públicas de estímulo à valorização 
do conhecimento criado no sistema de ensino superior

O relatório de avaliação dos sistemas, políticas e programas de inovação levados a cabo por Portugal 

feito pela Erawatch relativo ao ano 2008 (Godinho e Simões 2008, doravante referido como relatório 

Erawatch 2008), primeiro ano disponível, nada refere quanto à iniciativa NEST. 

 G. InIcIatIva neOtec – crIaçãO de emPresas

ÂMbITo E objEcTIVos  

Inserido na Medida 7.2 do Eixo VII – Inovação integrada em TIC do POSC do QCA III e sob alçada do 

então Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o programa, lançado em 2005 e em vigor 

até 31 de Outubro de 2006, promoveu a criação de novas empresas de base tecnológica com elevado 

potencial de crescimento. 

O programa apoiou projectos em três fases distintas: (i) geração de conceitos de produtos, serviços 

ou processos com duração máxima de 6 meses e um limite máximo de financiamento público de 15 mil 

euros; (ii) desenvolvimento de um modelo e de um plano de negócio com duração máxima de 6 meses 

e um limite máximo de financiamento público de 15 mil euros; e (iii) constituição e arranque da empresa 

com duração máxima de 14 meses e um limite máximo de financiamento público de 70 mil euros. O 

financiamento público máximo foi de 100.000 euros por projecto com uma duração máxima cumulativa 

das três fases de 2 anos.

O montante de financiamento público total disponível para o Neotec Criação de Empresas e Valorização 

do Potencial Empreendedor (programa H) foi de 8,8 milhões de euros. Para além do financiamento 

público, o programa compreendeu suporte e aconselhamento ao processo de criação de empresa.

DEsTInaTárIos E InTErVEnIEnTEs

O apoio à criação de empresas de base tecnológica teve como destinatários os estudantes do Ensino 

Superior e os investigadores pertencentes a instituições do Sistema Científico Nacional. 

conDIçõEs DE acEsso

O programa não contemplou condições de acesso específicas.

crITérIos DE sElEcção

O programa não apresentou critérios de selecção detalhados, referindo apenas que as propostas seriam 

avaliadas por equipas técnicas altamente qualificadas e identificando alguns aspectos que seriam 

privilegiados. Contudo, o financiamento por parte de entidades privadas foi considerado uma mais valia 

na avaliação de candidaturas à fase de constituição e arranque da empresa. 

rEsulTaDos MEDIDos E MonTanTEs DE aPoIo PúblIco

De acordo com o relatório de execução final do POSC (POSC 2010) e o relatório levado a cabo 

pela AdI, organismo responsável pelo programa (AdI 2009), os resultados medidos relativos a este 
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programa incluíram: 

 Ɩ o número de projectos empresariais aprovados (116);

 Ɩ o número de novas empresas criadas (61 até Novembro de 2007, o que corresponde a uma taxa de 

sucesso “empresa constituída versus projecto aprovado” de pouco mais de 50%);

São ainda disponibilizadas estatísticas sobre a propriedade industrial, parcerias financeiras e comerciais, 

entrada no mercado, mercados de aplicação, mercados geográficos, equipa e localização. O relatório 

Erawatch 2008 refere a iniciativa Neotec como sendo a iniciativa de promoção de spinoffs universitárias 

mais importante levada a cabo em Portugal nos últimos anos.

De acordo com a soma dos montantes concedidos a cada projecto disponibilizados no portal da AdI, o 

montante total de financiamento público a este programa ascendeu a 6,0 milhões de euros.

PrIncIPaIs bEnEFIcIárIos (EM TERMOS DE MONTANTE DE APOIO PúBLICO)

De acordo com o portal da AdI, 8 projectos receberam um financiamento público acima de 85 mil euros, 

41 projectos entre 70 e 85 mil euros e 35 projectos até 70 mil euros15.

3.1.4 PrOgrAmAS direcciOnAdOS A AceLerAdOreS de emPreSAS

 H.  InIcIatIva neOtec - valOrIzaçãO dO POtencIal emPreendedOr

ÂMbITo E objEcTIVos  

Inserido na Medida 7.2 do Eixo VII – Inovação integrada em TIC do POSC do QCA III e sob alçada do 

então Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o programa, lançado em 2005 e em vigor até 

31 de Outubro de 2006, promoveu a valorização do potencial empreendedor dos actores do SCTN.

O financiamento público máximo foi de 100.000 euros por projecto com a duração máxima de 2 anos. 

O montante público total disponível para financiamento foi de 8,8 milhões de euros. De notar que este 

montante é comum à parte da iniciativa Neotec dirigida à criação de empresas (programa G). 

DEsTInaTárIos E InTErVEnIEnTEs

Os destinatários do apoio à valorização do potencial empreendedor foram os programas realizados por 

instituições do SCTN.

conDIçõEs DE acEsso

O programa não contemplava condições de acesso específicas.

15 · O portal da AdI (http://projectos.adi.pt/search), consultado em Julho de 2014, disponibiliza os projectos apoiados pela 
AdI por programa com indicação do montante de apoio público total. É de referir que, desde 19 de Setembro de 2014, a AdI 
foi sucedida pela Agência da Nacional de Inovação (ANI), pelo que o portal da AdI, ainda activo em 3 de Novembro de 2014 
através do portal da ANI, poderá ser desactivado a qualquer momento.
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crITérIos DE sElEcção

O programa não apresentou critérios de selecção detalhados, referindo apenas que as propostas seriam 

avaliadas por equipas técnicas altamente qualificadas e identificando alguns aspectos que seriam 

privilegiados. Contudo, a colaboração entre diferentes instituições do SCTN era tido como factor positivo.

rEsulTaDos MEDIDos E MonTanTEs DE aPoIo PúblIco

De acordo com o relatório de execução final do POSC (POSC 2010) e o relatório levado a cabo pela 

AdI, organismo responsável pelo programa (AdI 2009), os resultados medidos relativos a este programa 

incluem o número de actividades de valorização do potencial empresarial aprovadas (12). A soma dos 

montantes concedidos a cada projecto disponibilizados no portal da AdI ascendeu a 0,9 milhões de euros.

PrIncIPaIs bEnEFIcIárIos (EM TERMOS DE MONTANTE DE APOIO PúBLICO)

De acordo com o portal da AdI, os cinco maiores projectos, em termos de montante de apoio público 

aprovado, foram os apresentados na tabela 3.1:

Tabela 3.1: PRINCIPAIS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA NEOTEC – VALORIzAÇÃO DO 
POTENCIAL EMPREENDEDOR

NEOTEC – VPE APOIO TOTAL 
PÚBLICO (M€)

% TOTAL 
ATRIBuÍDO

UNL - Universidade Nova de Lisboa 0,10 10,8%

IST - Instituto Superior Técnico 0,10 10,8%

Escola de Gestão do Porto 0,10 10,8%

SOGIST - Sociedade de Incubação Sectorial, S.A. 0,09 10,2%

Associação CIDEB - Centro de Incubação e Desenvolvimento  
de Empresas de Biotecnologia 0,08 8,3%

0,47 51,0%

3.1.5 PrOgrAmAS direcciOnAdOS A incUbAdOrAS

 I.  SiStemA de APOiO A PArqUeS de ciÊnciA e tecnOLOgiA  
   e IncUbadOras de emPresas de base tecnOlógIca

ÂMbITo E objEcTIVos  

Inserido no Eixo Prioritário I Competitividade, Inovação e Conhecimento dos Programas Operacionais 

do Continente do Quadro de Referência Estratégica Nacional - QREN (nomeadamente no Programa 

Operacional do Norte, Centro, Alentejo e Algarve)16 o programa, em vigor desde 2008, incluiu quatro 

16 · O POR Lisboa não incluiu este programa.
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iniciativas no âmbito do processo de valorização do conhecimento: 

[i] promoção de projectos de criação, consolidação, expansão ou requalifcação de Parques de 

Ciência e Tecnologia (PCT);

[ii] promoção de projectos de criação, consolidação, expansão ou requalifcação de incubadoras de 

empresas de base tecnológica (IEBT);

[iii] promoção do empreendedorismo tecnológico através do apoio à criação de novas empresas de 

base tecnológica; 

[iv] apoio no reforço da capacidade de gestão e serviços partilhados no âmbito de PCT e IEBT.

O apoio público consistiu num financiamento público, sob a forma de subsídio não reembolsável, de 70% 

do valor do projecto, podendo o remanescente ser financiado por outras entidades públicas ou entidades 

privadas.  

Os montantes públicos totais disponíveis para financiamento através do Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER) até 2012, por POR foram os seguintes17:

 Ɩ POR Norte – ON2: 58 milhões de euros;

 Ɩ POR Centro – MaisCentro: não foi possível apurar;

 Ɩ POR Alentejo – InAlentejo: 40 milhões de euros;

 Ɩ POR Algarve– Algarve 21: não foi possível apurar.

DEsTInaTárIos E InTErVEnIEnTEs

Os destinatários foram entidades sem fins lucrativos do SCTN (públicas ou privadas), ou entidades por 

elas participadas, entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos que tivessem como objectivo a 

promoção do empreendedorismo de base científica e/ou tecnológica e business innovation centers. 

conDIçõEs DE acEsso

Em termos genéricos, o acesso à medida requereu o enquadramento da candidatura nos objectivos das 

políticas públicas das respectivas áreas sectoriais e, quando aplicável, do projecto técnico de engenharia/

arquitectura aprovado nos termos legais e respectivo parecer sectorial.

crITérIos DE sElEcção

A selecção foi feita com base nos seguintes critérios: (i) a qualidade do projecto medida através de 

vários factores onde se incluem a capacidade para gerar emprego científico e investimento público e 

privado em I&D nas entidades do SCTN e nas empresas; capacidade para gerar criação de empresas de 

base científica e tecnológica; e capacidade para atrair empresas de elevada intensidade tecnológica, e ou 

actividades de I&D empresarial; (ii) o contributo para competitividade nacional e regional e (iii) o grau de 

abrangência do projecto em termos de ligações institucionais a consórcios com centros de I&D e redes 

internacionais de instituições do Ensino Superior.

17 · O montante público disponível mencionado aqui diz respeito apenas à parte coberta pelo FEDER. Contudo, uma vez 
que 30% do valor do projecto poderá ser financiado por outras entidades públicas, o montante público total pode ter sido 
superior, não tendo sido possível obter essa informação.
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rEsulTaDos MEDIDos E MonTanTEs DE aPoIo PúblIco

De acordo com o portal do Programa Operacional Regional do Norte foram aprovados, até 31 de Julho 

de 201418, 15 projectos com um financiamento público total de 51,0 milhões de euros.

De acordo com o relatório de execução anual de 2012 do Programa Operacional do Centro (POR Centro 

2012) foram aprovados, até 31 de Dezembro de 2012, três programas estratégicos, com os seguintes 

montantes de financiamento público concedidos:

 Ɩ Universidade de Coimbra – Programa Estratégico INOV-C: 32,3 milhões de euros;

 Ɩ Universidade de Aveiro – Programa Estratégico Parque de Ciência e Inovação: 15,5 milhões de euros;

 Ɩ Universidade da Beira Interior – Programa Estratégico INOVIDA: 6,5 milhões de euros.

A operacionalização dos programas estratégicos foi feita através de projectos individuais. No âmbito do 

INOV C foram aprovados, até 31 de Dezembro de 2012, 8 projectos individuais aos quais foi concedido 

um financiamento público total de 26,3 milhões de euros. No âmbito do INOVIDA foram aprovados, até 

31 de Dezembro de 2012, 3 projectos individuais aos quais foi concedido um financiamento público total 

de 8,7 milhões de euros. 

De acordo com relatório de execução anual de 2012 do Programa Operacional do Alentejo (POR Alentejo 

2012) foram aprovados, até 31 de Dezembro de 2012, 8 projectos com um investimento total público de 

7,5 milhões de euros, dos quais 6,2 milhões de euros foram pagos pelo FEDER.

De acordo com o portal do Programa Operacional do Algarve19, foi aprovado em Maio de 2013, 1 projecto 

com um investimento público de 4,8 milhões de euros, dos quais 3,6 milhões de euros foram pagos pelo 

FEDER.

PrIncIPaIs bEnEFIcIárIos (EM TERMOS DE MONTANTE DE APOIO PúBLICO)

De acordo com os relatórios de execução dos planos operacionais regionais, os cinco maiores projectos 

em cada um dos planos operacionais, em termos de montante de apoio público, foram os apresentados 

nas tabelas 3.2 e 3.3:

18 · Não foi possível limitar a informação a 31 de Dezembro de 2012, uma vez que os ficheiros disponibilizados no portal do 
POR – Norte dizem respeito a informação à data de Julho de 2014. Fonte: http://www.novonorte.qren.pt/pt/investimento-
publico/projectos-aprovados/

19 · http://poalgarve21.ccdr-alg.pt/site/content/projetos - listagem de projectos aprovados (geral), acedido em 3/
Nov/2014
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Tabela 3.2: PRINCIPAIS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA DE APOIO A PARqUES DE CIÊNCIA  
E TECNOLOGIA E INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA AO ABRIGO DO  
POR – NORTE

BENEfICÁRIO PROJECTO APOIO TOTAL 
PÚBLICO (M€)

% TOTAL 
ATRIBuÍDO

Associação do Parque de Ciência  
e Tecnologia do Porto

Parque de Ciência e Tecnologia de Trás 
os Montes e Alto Douro 15,4 31,3%

UPTEC - Associação de Transferência 
de Tecnologia da Asprela

Consolidação do Parque de Ciência e 
Tecnologia da Universidade do Porto 11,8 24,0%

SANJOTEC- Associação Científica  
e Tecnológica Sanjotec  Núcleo de I&D Empresarial 5,3 10,8%

Associação do Parque de Ciência  
e Tecnologia do Porto

Sede do Instituto Europeu de Excelência 
em Engenharia de Tecidos e Medicina 
Regenerativa

3,3 6,7%

Instituto Empresarial  
do Tâmega

Incubadora de Empresas de Base 
Tecnológica do Tâmega 3,0 6,1%

38,8 78,8%

Tabela 3.3: PRINCIPAIS PROJECTOS INDIVIDUAIS NO âMBITO DO SISTEMA DE APOIO 
A PARqUES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE 
TECNOLÓGICA AO ABRIGO DO POR – CENTRO

PROGRAMA  
ESTRATÉGICO PROMOTOR PROJECTO APOIO TOTAL 

PÚBLICO (M€)
% TOTAL 
ATRIBuÍDO

INOV - C 
Coimbra Inovação Parque - Parque 
de Inovação em Ciência, Tecnologia, 
Saúde EM, SA

Iparque Fase 1 
Subfase A 6,5 18,6%

INOV - C 

Instituto Pedro Nunes - Associação 
para a Inovação  
e Desenvolvimento  
em Ciência e Tecnologia

TecBis - 
Aceleradora de 
Empresas

6,5 18,6%

INOV - C BIOCANT- Associação de 
Transferência de Tecnologia

Biocant III  e 
Unidade Piloto 5,4 15,5%

INOVIDA Universidade de Beira Interior UBIMEDICAL 4,0 11,4%

INOV - C 
Coimbra Inovação Parque - Parque 
de Inovação em Ciência, Tecnologia, 
Saúde EM, SA

Iparque Fase 1 
Subfase B 3,8 10,9%

26,3 75,1%

Não foi possível obter os principais beneficiários do Sistema de Apoio a Parques de Ciência e Tecnologia 

e Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica ao abrigo do POR – Alentejo.

O único beneficiário do Sistema de Apoio a Parques de Ciência e Tecnologia e Incubadoras de Empresas 

de Base Tecnológica ao abrigo do POR – Algarve foi a Universidade do Algarve com o projecto Ualg 

Business Lab com um investimento público de 4,8 milhões de euros.



72
3 . Os prOgramas resultantes de pOlíticas públicas indutOras de valOrizaçãO dO cOnhecimentO em pOrtugal

Conhecimento inovação Valor Estudo sobre as políticas públicas de estímulo à valorização 
do conhecimento criado no sistema de ensino superior

3.1.6 PrOgrAmAS direcciOnAdOS A FinAnciAdOreS de nOVAS emPreSAS  

 J.  fInIcIa – sOlUções fInanceIras Para PeqUenas emPresas

ÂMbITo E objEcTIVos  

Implementado pelo IAPMEI, o programa, em vigor desde 2006, facilita o acesso a soluções de 

financiamento e assistência técnica na criação de empresas, ou em empresas na fase inicial do seu 

ciclo de vida, com projectos empresariais diferenciadores, próximos do mercado ou com potencial de 

valorização económica.20

DEsTInaTárIos FInaIs E conDIçõEs DE acEsso E sElEcção

O programa inclui quatro eixos de intervenção:

 Ɩ No âmbito do Eixo “Zero” são apoiados resultados de investigação ou projectos em fase de prova 

de conceito, de alta e média tecnologia, para passar ao mercado por via da criação de empresa ou 

de licenciamento industrial, levados a cabo por investigadores e entidades do Sistema Científico e 

Tecnológico Nacional (SCTN). O financiamento é feito através de capital de risco pré-seed. Para 

projectos de alta (média) tecnologia, o financiamento máximo é de 300 mil euros (75 mil euros) e o 

tempo máximo de entrada no mercado é de 3 anos (2 anos).  

 Ɩ No âmbito do Eixo I são apoiados projectos com uma elevada componente inovadora e potencial 

de crescimento levados a cabo por novas empresas ou PME existentes com actividade iniciada 

há menos de 3 anos. As necessidades de investimento cobertas, com um limite de 2,5 milhões de 

euros, são financiadas por duas vias: (i) capital de risco até 80% do capital próprio e com um limite 

de 1 milhão de euros; os restantes 20% terão de ser assegurados pelos promotores ou investidores 

interessados no projecto (business angels, incubadoras, universidades, etc.); e (ii) empréstimo 

bancário, através de garantia mútua, até 75% dos empréstimos contraídos, até ao máximo de 95 

mil euros. O empréstimo deve ter uma duração superior a 3 anos e cobrir, no máximo, 30% do 

investimento total do projecto. 

 Ɩ No âmbito do Eixo II são apoiados projectos levados a cabo por novas empresas ou PME existentes 

com actividade iniciada há menos de 3 anos. As necessidades de investimento cobertas, com um 

limite de 250 mil euros, são financiadas através de capital de risco até 80% do capital próprio e 

com um limite de 100 mil euros; os restantes 20% terão de ser assegurados pelos promotores ou 

investidores interessados no projecto (business angels, incubadoras, universidades, etc); 

 Ɩ No âmbito do Eixo III são apoiados projectos levados a cabo por PME existentes ou em fase de 

criação, com actividade ou projecto empresarial de relevância local em municípios aderentes aos 

Fundos FINICIA. 

20 · O programa fez parte do Eixo 3 - Dinamização da envolvente empresarial – Medida 7 - Dinamizar Mecanismos de 
Inovação Financeira Empresarial do PRIME do QCA III e do Eixo 3 - Financiamento e capital de risco da inovação – Medida 
1 -  Sistema de Apoio ao Financiamento e Partilha de Risco da Inovação do COMPETE do QREN.
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Apesar de os Eixos “Zero” e I serem os mais relevantes para o processo de valorização do conhecimento, 

poderão existir projectos de valorização de conhecimento que foram financiados no âmbito do Eixo II, 

por se tratarem de PME.

rEsulTaDos MEDIDos E MonTanTEs DE aPoIo PúblIco

De acordo com fonte do IAPMEI, na primeira fase em curso até 2012, o montante de financiamento 

directo às empresas em capital de risco ascendeu a 8 milhões de euros, em que 6 milhões respeitam 

ao Eixo I (projectos com elevada componente inovadora e potencial de crescimento) e 2 milhões ao 

Eixo II (projectos emergentes de pequena escala). O montante associado a estímulo e capacitação de 

parceiros e empreendedores foi de 500 mil euros. O investimento foi feito em 10 empresas no Eixo I e 

56 empresas no Eixo II.

 K. FinAnciAmentO e PArtiLHA de riScO dA inOVAÇÃO

ÂMbITo E objEcTIVos  

 Ɩ Inserido no Eixo III – Financiamento e partilha de risco da inovação21 do Programa Operacional 

Factores de Competitividade (COMPETE) do QREN, o programa, em vigor desde 2007, consistiu na 

facilitação do acesso a instrumentos de financiamento vocacionados para apoiar pequenas e médias 

empresas. Neste âmbito foram financiados fundos de capital de risco e sociedades de business 

angels, que por sua vez se destinaram a financiar as pequenas e médias empresas através da 

aquisição, por período de tempo limitado, de participações de capital de empresas, e da realização de 

suprimentos e/ou prestações acessórias de capital. 

DEsTInaTárIos FInaIs  E conDIçõEs DE acEsso E sElEcção

Os fundos de capital de risco visaram dois tipos de financiamento:

 Ɩ Financiamento “Pré-Seed” destinado a financiar a fase de prova de conceito tecnológico de projectos 

de elevado risco e conteúdo tecnológico relevante. Neste âmbito foram criados três fundos; 

 Ɩ Financiamento “Early Stages” destinado a financiar projectos de investimento com carácter 

inovador ou diferenciador, para PME com atividade económica até 3 anos. Neste âmbito foram 

criados quatro fundos.

As condições de acesso e selecção específicas foram definidas por cada uma das sociedades de capitais 

de risco.

O financiamento através de business angels destinou-se a PME em fases iniciais de desenvolvimento 

sem actividade comercial e lucros, até 5 anos de actividade, localizadas no Norte, Centro ou Alentejo 

e com actividade nos sectores da Indústria, Energia, Construção, Comércio, Turismo, Transportes e 

Logística ou Serviços.

21 · O Eixo III - Financiamento e partilha de risco da inovação tem como instrumentos o Sistema de Apoio ao Financiamento 
e Partilha de Risco da Inovação (SAFPRI) e o Fundo de Apoio ao Financiamento à Inovação (FINOVA).



74
3 . Os prOgramas resultantes de pOlíticas públicas indutOras de valOrizaçãO dO cOnhecimentO em pOrtugal

Conhecimento inovação Valor Estudo sobre as políticas públicas de estímulo à valorização 
do conhecimento criado no sistema de ensino superior

rEsulTaDos MEDIDos E MonTanTEs DE aPoIo PúblIco

De acordo com o relatório de execução do COMPETE (COMPETE 2012), o montante total de 

financiamento público aprovado destinado aos fundos de capital de risco para promoção do 

empreendedorismo, no período de 2007-2012, ascendeu a 25 milhões de euros, dos quais 17,6 milhões 

de euros corresponderam ao incentivo aprovado para financiamento pré-seed e 7,4 milhões de euros 

destinou-se a financiamento early stage. O montante de incentivo pago até 2012 foi de 7,9 milhões de 

euros (32% de execução), dos quais 5,4 milhões de euros correspondem ao financiamento early stage 

e 2,4 milhões de euros correspondem ao financiamento pré-seed. O montante total de financiamento 

público aprovado destinado às sociedades de business angels operacionalizado através de 52 entidades 

(linha inicial do IN2:BA), no período de 2007-2012, ascendeu a 27,2 milhões de euros (COMPETE 2012), 

tendo o montante de incentivo pago ascendido a 10,9 milhões de euros (40% de execução). 

PrIncIPaIs bEnEFIcIárIos (EM TERMOS DE MONTANTE DE APOIO PúBLICO)

De acordo com o relatório de execução Compete (COMPETE 2012), as sociedades gestoras dos fundos 

de capitais de risco beneficiários deste programa foram as apresentadas na tabela 3.4:

Tabela 3.4: SOCIEDADES GESTORAS DE FUNDOS DE CAPITAL DE RISCO BENEFICIADAS 
PELO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E PARTILHA DE RISCO DA INOVAÇÃO E 
RESPECTIVOS FUNDOS

SOCIEDADE GESTORA NOME DO fuNDO APOIO TOTAL 
PÚBLICO (M€)

% TOTAL 
ATRIBuÍDO

Change Partners Fast Change II 6,1 24,2%

ISQ Ask Capital 4,5 18,0%

Portugal Ventures Early Stage 4,4 17,5%

Portugal Ventures Universitas 2,7 10,6%

Portugal Ventures ACTEC II 4,5 18,2%

BETA Life Sciences 1,8 7,1%

Espirito Santo Ventures Istart I 1,1 4,2%

25,0 100,0%

Não foi possível obter o detalhe por sociedade de business angel.
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3.2
PROGRAMAS DESTINADOS AO PROCESSO DE TRANSfERêNCIA DE 
TECNOLOGIA PELA VIA Market Pull

3.2.1 PrOgrAmAS direcciOnAdOS à cOOPerAÇÃO entre inVeStigAdOreS  
  e emPreSAS

 L.  I&d em cOnsórcIO/ I&d em cO-PrOmOçãO/ PrOjectOs mObIlIzadOres 

ÂMbITo E objEcTIVos  

O programa de I&D em consórcio, também designado por I&D em co-promoção ou projectos 

mobilizadores, foi incluído no POSC, no POCI e no PRIME, todos eles integrados no QCA III, e no 

COMPETE do QREN.22

No âmbito do PrIME e inserido no Eixo I – Dinamização de empresas – Medida 3 – Melhorar as 

estratégias empresariais, este programa deu lugar ao programa IDEIA23 e aos Projectos Mobilizadores 

para o Desenvolvimento Tecnológico (PMDT). 

No âmbito do PocI e inserido no Eixo II – Desenvolver o Sistema Científico e Tecnológico - Medida II.3. 

– Promover a Produção Científica, o Desenvolvimento Tecnológico e a Inovação e no Eixo V - Ciência e 

Ensino Superior - Medida V.4. – Investigação e Desenvolvimento Científico-Tecnológico, este programa 

deu origem ao programa IDEIA e a projectos de I&D em consórcio.

No âmbito do Posc e inserido no Eixo I – Desenvolver Competências – Medida 1.3 Investigação e 

Desenvolvimento, este programa deu lugar aos projectos de I&D em consórcio celebrados entre a 

FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia e a AdI – Agência de Inovação24, com um montante de 

investimento público disponível ilimitado.

No âmbito do coMPETE e inserido no Eixo I – Conhecimento e Desenvolvimento Tecnológico, este 

programa deu origem aos projectos de I&DT em co-promoção e projectos mobilizadores.25

Genericamente, o programa teve como objectivo a transferência de tecnologia do SCTN para o sector 

22 · De referir que este programa, inserido no Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico  (SI 
ID&T) do QREN, esteve presente não só nos programas operacionais temáticos, mas também nos programas operacionais 
regionais. Por esta razão, a informação aqui prestada relativamente aos montantes e beneficiários de financiamento público 
no âmbito do programa de I&D em consórcio/ I&D em co-promoção está subavaliada.

23 · Aprovado pela Portaria nr. 16/2003 de 9 de Janeiro em 2003 e descontinuado através do Despacho nr. n.º 96/MEI/
MCTES/2006, de 31 de Outubro.

24 · Sob alçada do então Ministério da Ciência e Tecnologia, a iniciativa foi aprovada pelo Despacho nr. 19328/2001 de 14 
de Setembro.

25 · Este programa está inserido no Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico do QREN.
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produtivo, com vista à criação de novos produtos, processos ou serviços, através do apoio a actividades 

de investigação e desenvolvimento experimental envolvendo a cooperação entre empresas e entidades 

do SCTN. 

O programa IDEIA compreendeu dois tipos de acções: (i) Acções de “investigação industrial” visando 

o desenvolvimento de novas tecnologias e a obtenção de novas competências; e (ii) Acções de 

“investigação pré-concorrencial” através do desenvolvimento de protótipos e pré-séries e de acções 

piloto, proporcionando a validação, em ambiente empresarial, de tecnologias demonstradas em ambiente 

laboratorial e acções de promoção conducentes à valorização económica dos resultados.

O programa IDEIA, instrumento que sucedeu ao I&D em consórcio,  e os projectos de I&D em consórcio 

preveram um financiamento público através de um incentivo não reembolsável para projectos até 

100.000 euros e um empréstimo reembolsável para projectos acima de 100.000 euros. 

Os projectos mobilizadores para o desenvolvimento tecnológico previram um incentivo não reembolsável 

das seguintes percentagens sobre as despesas elegíveis: 75% para as entidades do SCTN (ou 45% 

quando considerada a extensão às entidades do SCTN das despesas elegíveis específicas para as 

empresas), 50% para as pequenas e médias empresas e 40% para as restantes empresas.

Os projectos mobilizadores e projectos em co-promoção do COMPETE compreenderam actividades 

de investigação industrial e/ou de desenvolvimento experimental, e previram o financiamento público 

às empresas através de um incentivo não reembolsável para projectos até 1 milhão de euros. Para 

projectos com montante de incentivo superior a 1 milhão de euros, o financiamento foi concedido, sob 

a forma de incentivo não reembolsável até 75% do valor e sob a forma de incentivo reembolsável para 

os restantes 25%. O financiamento público às entidades do SCTN foi feito sob a forma de incentivo não 

reembolsável.

DEsTInaTárIos E InTErVEnIEnTEs

O programa destinou-se a consórcios entre empresas e entidades do SCTN. 

conDIçõEs DE acEsso

Genericamente, para além de requisitos fiscais e legais, as condições de acesso visaram requisitos 

relaccionados com a existência e o funcionamento do consórcio entre as empresas e SCTN (número 

de entidades envolvidas, sectores de actividade, nacionalidade das instituições, situação económico-

financeira do consórcio, sistemas de controlo adequados à análise e ao acompanhamento do projecto, 

capacidades técnicas, científicas, financeiras e de gestão …).

Especificamente para cada programa, existiram ainda os seguintes requisitos:

 Ɩ Os Projectos Mobilizadores para o Desenvolvimento Tecnológico (PMDT) exigiram um consórcio 

consistituído por pelo menos três empresas e duas entidades do SCTN, um investimento total mínimo 

elegível de 2,5 milhões de euros, uma duração máxima de três anos a contar da data da celebração 

do contrato, ter asseguradas as necessárias fontes de financiamento e não ter sido iniciado antes da 

data da candidatura. 
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 Ɩ O programa IDEIA exigiu que os projectos tivessem uma duração máxima de três anos, que 

as empresas do consórcio fossem legalmente constituídas há pelo menos dois anos e que o 

investimento elegível estivesse coberto por um mínimo de 30% de capitais próprios; 

 Ɩ Os projectos de I&D em consórcio exigiram a existência de, pelo menos, uma empresa e uma 

instituição de I&D, devendo o proponente ser uma entidade empresarial.

crITérIos DE sElEcção

De forma geral, a selecção dos projectos foi feita com base em critérios focados: nas empresas, 

nomeadamente o impacto do projecto na competitividade da empresa, na sua cooperação com o SCTN 

e no reforço das suas capacidades de inovação; no projecto, nomeadamente a razoabilidade das suas 

vertentes técnicas e financeiras, o potencial do consórcio, a tecnologia do produto, a capacidade de 

valorização de resultados, o carácter inovador e internacional do projecto; e na equipa de investigação, 

nomeadamente a sua adequabilidade ao projecto.

rEsulTaDos MEDIDos E MonTanTEs DE aPoIo PúblIco

De acordo com o relatório PrIME 2010 (PRIME 2010), foram apoiados, no período 2000-2009, 10 

projectos mobilizadores com um total de incentivo executado pelos beneficiários de 25,0 milhões 

de euros26 e 78 projectos IDEIA com um total de incentivo de 8,5 milhões de euros. No total foram 

envolvidas 125 empresas e 53 entidades do Sistema Científico e Tecnológico.

De acordo com o relatório final de execução do PocI 2010 (POCI 2010), no período 2000-2009, foram 

aprovados 63 projectos de I&D em consórcio com um financiamento de 14,0 milhões de euros e 30 

projectos IDEIA com um financiamento de 5,5 milhões de euros.

De acordo com o relatório Posc 2010 (POSC 2010), foram apoiados, no período 2003-2008, 48 

projectos de I&D em consórcio com um financiamento executado de 11,6 milhões de euros.27

De acordo com o relatório de execução do coMPETE (COMPETE 2012), foram aprovados no, período 

2007-2012, 281 projectos de SI I&DT em Co-Promoção e 14 Projectos Mobilizadores de I&DT, onde 

se incluem 265 empresas na qualidade de co-promotoras e 84 entidades do Sistema  Científico e 

Tecnológico Nacional, com um incentivo de 214,5 milhões de euros, dos quais 158,2 milhões respeitam a 

projectos em co-promoção e 56,3 milhões de euros a projectos mobilizadores.

26 · De acordo com o portal da AdI, a soma do apoio público total dos projectos mobilizadores apoiados entre 2000 e 
2007 é de 30,8 milhões euros  e não de 25 milhões de euros. Apesar de não ser claro pela simples consulta ao portal, fonte 
interna da AdI referiu que a diferença se deve ao facto da AdI disponibilizar os montantes de incentivo homologados e o 
relatório do PRIME os montantes executados. Por questões de  transparência e por forma a ser possível a comparação 
entre dados disponibilizados por diferentes fontes oficiais públicas, a informação prestada deveria estar claramente 
definida.

27 · De acordo com o portal da AdI, a soma do apoio público total dos projectos de I&D consórcio apoiados em 2002 e 
2003 é de 29,3 milhões de euros correspondendo a 107 projectos. Estes dados diferem dos constantes nos relatórios do 
POCI e POSC, não só em montante (25,6 milhões de euros), mas também em número de projectos  (111). A diferença 
nos montantes pode eventualmente estar relaccionado com o facto da AdI disponibilizar montantes homologados e os 
relatórios de execução do POSC e POSI disponibilizarem os montantes executados. Contudo, a diferença do número de 
projectos não fica explicada.
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PrIncIPaIs bEnEFIcIárIos (EM TERMOS DE MONTANTE DE APOIO PúBLICO)

De acordo com o portal da AdI, responsável pelo programa IDEIa, os cinco maiores projectos, em 

termos de montante de apoio público concedido, foram os apresentados na tabela 3.5:

Tabela 3.5: PRINCIPAIS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA IDEIA

PROMOTOR LÍDER APOIO TOTAL 
PÚBLICO (M€)

% TOTAL 
ATRIBuÍDO

TAGUSPARQUE, Sociedade de Promoção e Desenvolvimento  
do Parque de Ciência e Tecnologia da Área de Lisboa, S. A. 1,4 10,2%

P & R Têxteis, S.A. 1,1 8,0%

BIOTECNOL - Serviços & Desenvolvimento, S.A. 0,7 4,8%

CUF - Químicos Industriais, S.A. 0,6 3,9%

GDPN - Genética Méd. e Diagnóstico Pré-natal Prof. Dr. Sérgio  
Castedo, S.A. 0,4 2,9%

4,2 29,9%

De acordo com o portal da AdI, responsável pelos projectos mobilizadores do PrIME, os cinco 

maiores projectos, em termos de montante de apoio público concedido foram os apresentados na 

tabela 3.6:

Tabela 3.6: PRINCIPAIS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJECTOS MOBILIzADORES DO 
PRIME

PROMOTOR LÍDER APOIO TOTAL 
PÚBLICO (M€)

% TOTAL 
ATRIBuÍDO

Fortunato O. Frederico & Ca. Lda 7,6 30,4%

Glintt HS - Healthcare Solutions, S.A. 4,0 16,2%

IBEROMOLDES, S.A. 3,1 12,5%

CIPAN - Companhia Industrial Produtora de Antibióticos, S.A. 3,0 11,9%

SRE - Soluções Racionais de Energia, S.A. 2,9 11,7%

20,7 82,6%
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De acordo com o portal da AdI, responsável pelos projectos de I&D em consórcio, os cinco maiores 

projectos, em termos de montante de apoio público concedido, foram os apresentados na tabela 3.7:

Tabela 3.7: PRINCIPAIS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJECTOS DE I&D EM CONSÓRCIO

PROMOTOR LÍDER APOIO TOTAL 
PÚBLICO (M€)

% TOTAL 
ATRIBuÍDO

TAGUSPARQUE, Sociedade de Promoção e Desenvolvimento do Parque 
de Ciência e Tecnologia da Área de Lisboa, S. A. 2,5 9,6%

Bluepharma - Indústria Farmacêutica, S.A. 1,1 4,3%

APDL - Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A. 1,0 3,8%

Transportes Aéreos Portugueses, S.A. 0,8 3,0%

SNPS Portugal, Lda 0,7 2,9%

6,1 23,6%

De acordo com o portal da AdI, responsável pelo I&D em co-promoção (coMPETE), os cinco maiores 

projectos, em termos de montante de apoio público concedido foram os apresentados na tabela 3.8:

Tabela 3.8: PRINCIPAIS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJECTOS DE I&D EM CO-
PROMOÇÃO

PROMOTOR LÍDER APOIO TOTAL 
PÚBLICO (M€)

% TOTAL 
ATRIBuÍDO

EEA - Empresa de Engenharia Aeronautica, S.A. 7,2 4,6%

EDP Distribuição - Energia, SA. 3,7 2,3%

Portugal Telecom Inovação, S.A. 2,6 1,6%

CABOPOL - INDUSTRIA DE COMPOSTOS, S.A. 2,0 1,2%

Portugal Telecom Inovação, S.A. 1,8 1,1%

17,2 10,9%

De acordo com o portal da AdI, responsável pelos projectos mobilizadores (coMPETE), 7 projectos 

receberam um financiamento público acima de 5 milhões de euros, tendo os restantes 7 recebido um 

financiamento público entre 1 a 5 milhões de euros.
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 M. PrOgrAmA VALeS id&t

ÂMbITo E objEcTIVos  

Inserido no Eixo I – Conhecimento e Desenvolvimento Tecnológico do COMPETE do QREN, este 

programa, em vigor entre 2008 e 2011, visou o apoio a projectos promovidos por PME para a aquisição 

de serviços de I&DT a entidades do SCTN qualificadas para o efeito.28 

O apoio público consistiu num incentivo não reembolsável até um máximo de 25.000 euros por projecto. 

DEsTInaTárIos E InTErVEnIEnTEs

Os destinatários foram PME nos sectores da indústria, comércio, serviços, turismo, energia, transportes, 

logística e construção.

conDIçõEs DE acEsso

As condições de acesso exigiram que o promotor não tivesse apoios de outros programas do Sistema de 

Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico e que tivesse uma situação líquida financeira 

positiva. Para além disso, o projecto teria de ter uma duração máxima de 1 ano, corresponder a uma 

despesa mínima de 5 mil euros, incluir apenas despesas relativas à contratação de I&DT posteriores 

à data da candidatura e destinar-se a questões de investigação  que se traduzissem na melhoria de 

produtos, processos ou serviços e não corresponder a um projecto de investigação em curso na 

entidade do SCTN seleccionada.

conDIçõEs DE sElEcção

A selecção foi efectuada por ordem crescente da dimensão da empresa, medida pelo número de 

trabalhadores, até ao limite do financiamento público definido.

rEsulTaDos MEDIDos E MonTanTEs DE aPoIo PúblIco

De acordo com o relatório de execução do coMPETE (COMPETE 2012), foram aprovados, no período 

2007-2012, 61 projectos, aos quais correspondeu um financiamento público de 1,4 milhões de euros.

PrIncIPaIs bEnEFIcIárIos (EM TERMOS DE MONTANTE DE APOIO PúBLICO)

De acordo com o portal do COMPETE, 12 projectos receberam o valor máximo de financiamento de 25 

mil euros, tendo os restantes recebido entre 4 e 25 mil euros.

 

28 · De referir que este programa, inserido no Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico  (SI 
ID&T) do QREN, esteve presente não só no programa operacional temático COMPETE, mas também nos programas 
operacionais regionais, nomeadamente no POR Norte ON2 e POR Centro Mais Centro. Contudo, relativamente aos 
programas operacionais regionais, não foi possível obter os montantes de financiamento público destinados exclusivamente 
a vales ID&T. A informação constante por exemplo do relatório de execução do ON2 (POR Norte 2012) apenas apresenta 
informação agregada do montante de financiamento puúblico concedido ao SI ID&T e não a cada um dos programas 
individuais. Por esta razão, a informação aqui prestada relativamente aos montantes e beneficiários de financiamento 
público no âmbito dos vales ID&T está subavaliada.
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3.2.2 PrOgrAmAS direcciOnAdOS à criAÇÃO de centrOS de exceLÊnciA

 N.  iniciAtiVA centrOS de exceLÊnciA  
   (PosteRIoRmente desIGnAdos Redes de comPetêncIA)

ÂMbITo E objEcTIVos  

Inserido na Medida 7.1 do Eixo VII – Inovação integrada em TIC do POSC do QCAIII, e sob alçada do 

Ministro de Estado e da Presidência, o programa promoveu a criação de centros de excelência com 

forte componente das tecnologias de informação e comunicação, compostos por entidades do sector 

empresarial e entidades do SCTN.

O programa, em vigor desde finais de 2005 a 2008, teve como objectivo fomentar a cooperação entre 

os vários associados com vista, por um lado, a promover o desenvolvimento de novos e/ou melhores 

produtos e serviços através da utilização de novas tecnologias, e por outro lado, a orientar a investigação 

para as necessidades das actividades económicas associadas às redes de competências. 

O apoio público consistiu no financiamento de 75% do valor do projecto, até 1 milhão de euros por 

projecto. O montante público total disponível para financiamento foi de 8 milhões de euros.

DEsTInaTárIos E InTErVEnIEnTEs

Os destinatários foram entidades do SCTN, empresas, organismos públicos e associações empresariais 

ou sectoriais.

conDIçõEs DE acEsso

O programa não contemplou condições de acesso específicas.

crITérIos DE sElEcção

O programa não apresentou critérios de selecção detalhados, referindo apenas que as propostas seriam 

avaliadas por equipas técnicas altamente qualificadas e identificando alguns aspectos que seriam 

privilegiados, tais como a inovação e valor acrescentado da rede para a região/sector e o financiamento 

por entidades privadas. 

rEsulTaDos MEDIDos

De acordo com o relatório de execução final do POSC (POSC 2010), e o relatório levado a cabo pela 

AdI, organismo responsável pelo programa (AdI 2009), foram criadas 8 redes de competência (de 40 

candidaturas submetidas). O total de incentivo aprovado ascendeu a 7,4 milhões de euros, tendo sido 

pagos no período 2006 a 2008 cerca de 5,9 milhões de euros. 

Os resultados medidos incluíram ainda a avaliação de indicadores de actividade das redes de 

competência, tais como o número e o valor dos projectos levados a cabo pela rede (projectos nacionais: 

178 com valor de 10,6 milhões de euros; projectos internacionais: 94 com valor de 15,65 milhões de 

euros), produtos e serviços criados (77), patentes internacionais criadas (16), novas empresas criadas 
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(7), empregos criados (397) e parcerias estabelecidas [relacções com empresas (92), com universidades 

e politécnicos (30), com instituições de interface Universidade/ empresa (18), com associações 

empresariais (15),…].

PrIncIPaIs bEnEFIcIárIos (EM TERMOS DE MONTANTE DE APOIO PúBLICO)

De acordo com o relatório de execução final do POSC (POSC 2010), os cinco maiores projectos, em 

termos de montante de apoio público aprovado, foram os apresentados na tabela 3.9.

Tabela 3.9: PRINCIPAIS BENEFICIÁRIOS DA INICIATIVA CENTROS DE ExCELÊNCIA (REDES 
DE COMPETÊNCIA)

REDE DE COMPETêNCIA APOIO TOTAL 
PÚBLICO (M€)

% TOTAL 
ATRIBuÍDO

XHMS - Centro de Excelência Healthcare  
and Medical Solutions 1,00 13,5%

TELESAL - Rede de Competência em Telecomunicações  
e Tecnologias de Informação 1,00 13,5%

CEMICRO - Centro de Excelência em MicroManufacturing 1,00 13,5%

CeBio - Rede de Competência para a Bioenergia 0,98 13,2%

RCM - Rede de Competência em Mobilidade 0,96 13,0%

 4,94 66,7%

3.2.3 PrOgrAmAS direcciOnAdOS A incUbAdOrAS

 O.   medIda de aPOIO às Infra-estrUtUras tecnOlógIcas

ÂMbITo E objEcTIVos  

Inserido na Medida 5 – Incentivar a Consolidação de Infra-estruturas do Eixo III do PRIME do QCA III e 

sob alçada dos então Ministério de Estado e Finanças e da Economia, o programa foi aprovado em 2003 

pela Portaria 919/2003 de 3 de Setembro, tendo sido descontinuado em 2006 através do Despacho 

9680/2006 de 3 de Maio.29 

O programa compreendeu quatro iniciativas no âmbito da valorização do conhecimento, nomeadamente: 

(A) transferência de tecnologia no âmbito do SCTN, (B) dinamização de infra-estruturas tecnológicas 

29 · A medida de apoio às infra-estruturas tecnológicas foi também incluída nos Programas Operacionais Regionais, 
contudo nesse âmbito com vista essencialmente a infra-estruturas dos centros de investigação e como tal destinadas à 
fase de geração de conhecimento.
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(C) projectos de demonstração tecnológica de natureza estratégica e (D) criação de novas infra-

estruturas do sistema tecnológico.30

 

Os principais objectivos de programa foram: (i) a criação e reforço de infra-estruturas com competências 

em áreas tecnológicas como sejam centros tecnológicos, institutos de novas tecnologias, parques 

tecnológicos e centros de incubação de base tecnológica, (ii) a realização de actividades de 

transferência de tecnologia para sectores de actividade utilizadores, e (iii) a dinamização da actividade 

de escolas tecnológicas.

O apoio público consistiu no financiamento sob a forma de incentivo não reembolsável com os seguintes 

limites máximos por projecto:  1,25 milhões de euros na Acção (A); 1,5 milhões de euros na Acção (B); 

750 mil euros na Acção (C);  e 3,75 milhões de euros na Acção (D). Não foi possível obter o montante 

público total disponível para financiamento deste programa. 

DEsTInaTárIos E InTErVEnIEnTEs

Os destinatários das Acções (A), (B) e (C) foram entidades públicas e privadas que fossem: (i) centros 

tecnológicos, centros de transferência de tecnologia, institutos de novas tecnologias, centros de 

incubação de base tecnológica e parques tecnológicos ou entidades públicas de interface tuteladas 

pelo Ministério da Economia, que tivessem como atribuição ou objecto social principal a realização de 

actividades, de assistência tecnológica empresarial e de apoio técnico e ou I&DT empresarialmente 

orientadas e (ii) escolas tecnológicas. 

Os destinatários da Acção (D) foram entidades privadas constituídas especificamente para o efeito e 

que se configurassem juridicamente como centros tecnológicos, centros de transferência de tecnologia, 

institutos de novas tecnologias, centros de incubação de base tecnológica ou parques tecnológicos.

conDIçõEs DE acEsso

Para além de requisitos fiscais e legais, foram exigidos ao promotor sistemas de controlo adequados 

à análise e ao acompanhamento do projecto, bem como uma estrutura organizacional, recursos 

qualificados e um nível de gestão profissionalizada que lhe conferisse capacidade técnica adequada à 

execução do projecto.

crITérIos DE sElEcção

A selecção dos projectos enquadráveis nas Acções (A), (B) e (D) baseou-se na adequação e pertinência 

do projecto, medidos através das propostas de ideia, planos estratégicos e planos de actividades 

e fundamentação específica consoante os casos, e na adequação do investimento total face aos 

objectivos apresentados e à natureza da infra-estrutura. 

30 · A Medida 5 – Incentivar a Consolidação de Infra-estruturas do PRIME do QCA III distribui-se por cinco áreas de 
intervenção, sendo que apenas a “Acção 5.1 - Apoio às Infra-estruturas Tecnológicas, da Formação e da Qualidade 
existentes” se refere ao processo de valorização de conhecimento. E dentro desta, apenas as iniciativas relaccionadas com 
as infra-estruturas tecnológicas foram aqui consideradas.
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Os projectos enquadráveis na Acção (C) tiveram como critério de selecção uma fórmula de cálculo 

que incluía ponderações dos seguintes factores: grau de inovação, grau de participação de outras 

entidades, impacte potencial do projecto num número significativo de outras entidades, mecanismos de 

disseminação dos resultados do projecto e dimensão pré-competitiva definida em função de projectos 

que se situem numa área de conhecimento ainda não dominada ao nível das actividades de exploração 

dos agentes económicos nacionais.

rEsulTaDos MEDIDos E MonTanTEs DE aPoIo PúblIco

De acordo com o relatório de execução final do PRIME (PRIME 2010), os resultados medidos relativos 

a este programa incluíram o número de projectos aprovados por Acção e o montante de incentivo total 

atribuído a cada Acção (p.129): 

 Ɩ Acção (A) transferência da tecnologia: 64,2 milhões de euros relativo a 122 projectos; 

 Ɩ Acção (B) dinamização de infra-estruturas do sistema tecnológico: 8,5 milhões de euros relativo a 10 

projectos; 

 Ɩ Acção (C) projectos de Investigação, Desenvolvimento e Demonstração Tecnológica (ID&DT) e 

projectos de I&DT comunitário: 7,5 milhões de euros relativo a 43 projectos; 

 Ɩ Acção (D) criação de novas infra-estruturas do sistema tecnológico: não é mencionado o montante 

de apoio público.

O relatório levado a cabo pela AdI, organismo responsável pelo programa (AdI 2009), não menciona este 

programa. O portal da AdI apenas menciona o nome dos projectos apoiados com indicação do valor 

público atribuído por projecto. O relatório Erawatch 2008, primeiro ano disponível no portal da Erawatch 

(Godinho e Simões 2008), menciona o programa mas não contém informação sobre os resultados do 

mesmo.

 

PrIncIPaIs bEnEFIcIárIos (EM TERMOS DE MONTANTE DE APOIO PúBLICO)

Relativamente à Acção (A), o portal da AdI refere que 34 projectos receberam um financiamento público 

acima de 1 milhão de euros e 28 acima de 0,5 milhões de euros.
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Relativamente à Açcão (B) e (C), os cinco maiores projectos, em termos de montante de apoio público, 

de acordo com o portal da AdI foram os apresentados nas tabelas  3.10 e 3.1131.

Tabela 3.10: PRINCIPAIS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE APOIO  
àS INFRA-ESTRUTURAS TECNOLÓGICAS (ACÇÃO B)

ACÇÃO B: PROMOTOR LÍDER APOIO TOTAL 
PÚBLICO (M€)

% TOTAL 
ATRIBuÍDO

INEGI - Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial 3,0 35,3%

IPN - Instituto Pedro Nunes - Associação Para a Inovação e 
Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia 1,5 17,6%

Biocant - Associação de Transferência de Tecnologia 1,1 12,9%

INETI - Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação 1,0 11,8%

TAGUSPARQUE, Sociedade de Promoção e Desenvolvimento do Parque 
de Ciência e Tecnologia da Área de Lisboa, S. A. 1,0 11,6%

 7,6 89,3%

Tabela 3.11: PRINCIPAIS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE PROJECTOS DE DEMONSTRAÇÃO 
TECNOLÓGICA DE NATUREzA ESTRATéGICA (ACÇÃO C)

ACÇÃO C: PROMOTOR LÍDER APOIO TOTAL 
PÚBLICO (M€)

% TOTAL 
ATRIBuÍDO

INETI - Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação 
(Caldeira do Leito) 0,73 9,8%

INETI - Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação 
(Hidrocarbonetos) 0,70 9,3%

IBET - Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica 0,64 8,6%

CTIC - Centro Tecnológico das Indústrias do Couro 0,49 6,5%

INOV - Inesc Inovação - Instituto de Novas Tecnologias 0,46 6,1%

 3,02 40,3%

31 · Relativamente à Acção (D) não foi possível obter os projectos financiados. A gestão desta acção foi descentralizada 
nas Direcções Regionais de Economia tendo a AdI intervido na qualidade de organismo especializado para a emissão de 
parecer técnico.
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3.3
OuTROS PROGRAMAS

Foram excluídos deste levantamento todos os programas de política pública que não incidem 

directamente sobre o processo de valorização do conhecimento, tal qual como foi definido no âmbito 

deste trabalho, nomeadamente os programas de estímulo à investigação. Do mesmo modo foram 

excluídas políticas públicas que não foram estabelecidas por entidades portuguesas. 

Entre os vários programas excluídos encontram-se nomeadamente os seguintes, que merecem 

referência por procurarem indirectamente dinamizar a inovação mas não incidirem com alguma 

metodologia sobre o processo de valorização do conhecimento gerado no Ensino Superior em Portugal.

3.3.1 nitec de i&dt nAS emPreSAS
Inserido no PRIME do QCA III, este programa apoiou a criação de núcleos de investigação 

e desenvolvimento tecnológico em empresas, com o objectivo do reforço da produtividade, 

competitividade e inserção no mercado global das empresas. Os beneficiários foram empresas.

3.3.2 Sime i&dt - sistema de incentivos à modernização empresarial i&dt
Inserido no PRIME do QCA III, este programa apoiou projectos de investigação e desenvolvimento 

tecnológico em empresas que visassem a criação de novos produtos, serviços, sistemas e processos e/

ou a introdução de melhorias significativas nos existentes. Os beneficiários foram empresas.

3.3.3 demtec - projectos de demonstração tecnológica de natureza estratégica
Inserido no PRIME do QCA III, este programa apoiou projectos de demonstração inicial ou projectos 

piloto relativos a soluções tecnologicamente inovadoras, com objectivo de fomentar a validação industrial 

do conhecimento associado a novas tecnologias susceptíveis de serem aplicadas a nível nacional em 

produtos, processos e/ou sistemas e demonstrar, perante um público especializado e em situação 

real, as vantagens económicas e divulgar a nova tecnologia que se pretendia difundir. Os beneficiários 

foram empresas e, para projectos relaccionados com sectores muito específicos como a produção e 

distribuição de electricidade, gás, vapor e água quente (CAE – 40), entidades públicas ou privadas sem 

fins lucrativos pertencentes ao SCTN.

3.3.4 PrOjectOs IndIvIdUaIs
Inserido no COMPETE do QREN, este programa visou o apoio a projectos levados a cabo por PME que 

envolvessem actividades de investigação industrial e/ou de desenvolvimento experimental, conducentes 

à criação de novos produtos, processos ou sistemas ou à introdução de melhorias significativas em 

produtos, processos ou sistemas existentes. Os beneficiários foram empresas.
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3.3.5 PrOjectOs demOnstradOres
Inserido no COMPETE do QREN, este programa visou o apoio a projectos promovidos por PME que, 

partindo de actividades de I&D concluídas com sucesso, visassem a demonstração tecnológica e a 

divulgação de novas tecnologias sob a forma de novos produtos, processos ou serviços inovadores, no 

sentido de evidenciar, perante um público especializado e em situação real, as vantagens económicas e 

técnicas das novas soluções que se pretendiam difundir. Os beneficiários foram empresas.

3.3.6 inSerÇÃO de dOUtOreS e meStreS nAS emPreSAS
Inserido no Programa Operacional Potencial Humano (POPH) do QREN, este programa apoiou a 

inserção de recursos humanos altamente qualificados em empresas, centros tecnológicos e instituições 

de I&D para exercício de funções que exigiam autonomia e capacidade de I&D e reforço das lideranças 

científicas. Os beneficiários foram empresas e centros tecnológicos.

3.3.7 InIcIatIvas eUreka e IberOeka  
Inseridas numa iniciativa europeia intergovernamental, estas iniciativas promoveram a colaboração de 

projectos de I&D entre os países membros  da rede Eureka e Iberoeka, com vista à internacionalização 

da I&D. 

3.3.8 PArceriAS internAciOnAiS entre UniVerSidAdeS POrtUgUeSAS  
   e eStrAngeirAS
No período 2006-2012 foram lançados programas de parceria internacional entre o Estado Português 

e a Universidade do Texas em Austin, Carnegie Mellon, Massachussets Institute of Technology, 

Instituto Fraunhofer e Harvard Medical School, que tiveram por objectivo  último desenvolver e reforçar 

competências em transferência e comercialização de tecnologia, através de actividades de produção 

de conhecimento, como sejam programas conjuntos de doutoramento, programas de intercâmbio de 

docentes e projectos de investigação científica.

3.3.9 mit bUiLding gLObAL innOVAtOrS
O programa MIT building global innovators, levado a cabo pelo ISCTE-IUL e pelo MIT Portugal, é um 

acelerador de empresas de base tecnológica que visou apoiar empreendedores na criação de valor das 

suas tecnologias através da facilitação de acesso ao mercado, de acesso a financiadores e a networking. 

Este programa não resulta de uma política pública deliberadamente direccionada a aceleradores de 

empresas, mas antes trata-se de uma iniciativa do MIT Portugal, este sim resultante de uma política 

pública destinada à geração de conhecimento.
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3.4
MAPEAMENTO E RESuMO

A figura 3.2 apresenta o mapeamento dos programas de política pública destinados ao processo de 

transferência de tecnologia pela via technology push acima identificados no modelo integrado de 

transferência de tecnologia.

Figura 3.2: MAPEAMENTO DOS PROGRAMAS DE POLÍTICA PÚBLICA NO MODELO 
INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA  - VIA TECHNOLOGY PUSH  
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A tabela 3.12 apresenta um resumo dos montantes de investimento público concedido por programa.

Tabela 3.12: MONTANTE DE FINANCIAMENTO PÚBLICO TOTAL  
CONCEDIDO POR PROGRAMA

PROGRAMA ACTORES APOIO TOTAL 
PÚBLICO (M€)

Modelo Technology Push

A Rede GAPI UTT 18,9

B Iniciativa OTIC UTT 4,1

C Programa UTEN UTT 2,2

D SIUPI - referente a patentes e protótipos UTT, Empresas e Promotores 2,9

E LAIP UTT, Empresas e Promotores 0,4

f Programa NEST Startup -

G Iniciativa Neotec - criação de empresas Startup 6,0

h Iniciativa Neotec - VPE Aceleradores 0,9

I Sistema de Apoio a PCT e IEBT Incubadoras 152,6

J FINICIA BA, VC 8,5

K Financiamento e partilha de risco da 
inovação BA, VC 52,2

Total Modelo Technology Push 248,7

Modelo Market Pull

L I&D consórcio/ I&D co-promoção/ Projectos 
mobilizadores Investigadores e Empresas 305,5

M Vales ID&T Investigadores e Empresas 1,4

N Centros de Excelência Centros de Excelência 7,4

O Infra-estruturas tecnológicas Incubadoras 80,2

Total Modelo Market Pull 394,5

TOTAL APOIO PÚBLICO 643,2
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3 . Os prOgramas resultantes de pOlíticas públicas indutOras de valOrizaçãO dO cOnhecimentO em pOrtugal

A  figura 3.3 apresenta os montantes de investimento público concedido (em milhões de euros) por programa e ano.

FIGURA 3.3: MONTANTE DE FINANCIAMENTO PÚBLICO TOTAL CONCEDIDO POR PROGRAMA DE POLÍTICA PÚBLICA E ANO A qUE O MESMO RESPEITA

PROGRAMA ACTORES ANOS EM QuE O PROGRAMA ESTEVE EM VIGOR

Pré 2002 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Pós 2012

A Rede GAPI UTT 17,1 M€ 1,8 M€
B Iniciativa OTIC UTT 4,1 M€
C Programa UTEN UTT 2,2 M€
D SIUPI - referente a patentes e protótipos UTT, Empresas e Promotores 1,9 M€
E LAIP UTT, Empresas e Promotores 0,4 M€
f Programa NEST Startup —
G Iniciativa Neotec - criação de empresas Startup 6,0 M€
h Iniciativa Neotec - VPE Aceleradores 0,9 M€
I Sistema de Apoio a PCT e IEBT Incubadoras 152,6 M€
J FINICIA BA, VC 8,5 M€
K Financiamento e partilha  

de risco da inovação BA, VC 52,2 M€
L I&D consórcio/ I&D co-promoção/  

Projectos mobilizadores Investigadores e Empresas 305,5 M€
M Vales ID&T Investigadores e Empresas 1,4 M€
N Centros de Excelência Centros de Excelência 7,4 M€
O Infra-estruturas tecnológicas Incubadoras 80,2 M€
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As figuras 3.2 e 3.3 evidenciam que os programas de política pública de estímulo 
à valorização do conhecimento, em vigor no período 2002-2012, incidiram 
essencialmente sobre as vias tradicionais, com mais forte incidência sobre a 
via Market Pull e secundariamente sobre a via Technology Push, não tendo 
praticamente sido considerada a via emergente Technology Valorisation Push, 
essencialmente identificada com os aceleradores de valorização de tecnologia. 

No que respeita aos programas destinados à via push, verifica-se que, por um 
lado, se dirigiram discricionariamente a diferentes intervenientes sem uma 
necessária interligação processual entre eles e, por outro lado, foram descontínuos 
em termos temporais.32 

A existência destas descontinuidades questiona se a optimização de um ponto 
específico, descurando os restantes, poderá ter qualquer eficácia, para além 
de gerar resultados pontuais nas métricas consideradas, assim como se a 
intervenção pontual através de políticas casuísticas permitirá alcançar os 
resultados de criação de valor desejáveis no longo prazo.

Por outro lado as políticas públicas incidiram muito fortemente sobre a criação 
de infra-estruturas físicas e muito pouco sobre os passos do processo de inovação 
e os meios humanos para os executar. Em todo o caso considera-se que foi já 
executado tudo quanto podia ser feito em termos de infra-estruturas físicas, 
havendo agora que centralizar todos os esforços para promover projectos que 
possam dar-lhes a utilidade que argumentou a sua existência. 

Como constrangimentos na cadeia de valor podem ser identificados:
• a insuficiente sensibilização de instituições de I&DT para se entenderem 

como iniciadores (e não finalizadores) de um processo de inovação, devendo 
assegurar a continuidade do processo por outras entidades, para que ele possa 
ter eficácia; 

32 · Foi apontado como origem desta intermitência temporal o princípio, a nível de programas comunitários, de financiar 
preferencialmente projectos e intervenções pontuais, para evitar subsidiar operações correntes. Deverá ser defendido 
nas instâncias apropriadas que em especial uma política de inovação, que envolve um processo de longo prazo e filtros de 
decisão que consideram ainda mais longos prazos, não pode ser conduzida num quadro de instabilidade.
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• a insuficiente sensibilização de investigadores para se entenderem como 
participantes indispensáveis numa primeira fase de um processo de 
valorização, e eventualmente também como participantes nas fases posteriores 
como membros da equipa de promotores; 

• a insuficiência de aceleradores de tecnologia especializados nas áreas de maior 
relevo de I&DT em Portugal, que prossigam o processo saído das instituições de 
I&DT nessas áreas; 

• a insuficiência de fundos de capital de risco especializados nas áreas de 
aplicação correspondentes às áreas de maior relevo de I&DT em Portugal que 
permitam financiar a prova de conceito para poder captar o financiamento 
subsequente a nível internacional. 

O levantamento dos dados de execução para cada programa revelou-se complexo, 
entre outras razões, porque foram executados por diferentes entidades (p.ex. 
programas operacionais regionais e temáticos) e porque a divulgação dos 
respectivos relatórios de execução se processou segundo calendários diferentes. 
A inconsistência de informação prestada pelas várias entidades intervenientes 
(p.ex. pelos organismos responsáveis pela implementação dos programas e pelos 
relátorios de execução dos programas operacionais) mostrou-se uma dificuldade 
ao levantamento consistente dos dados.
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Retendo que uma política pública deverá ter em conta não apenas boas práticas 
identificadas noutros países mas atender em concreto à realidade do próprio país, 
o seu desenho requer não só o conhecimento integral do processo de inovação, 
mas também uma análise dos diferentes passos do processo e respectivos actores, 
para identificação de eventuais falhas do processo originadas pelo ecossistema em 
que actua.

A tese subjacente é que o processo global só é devidamente acautelado se todos 
os passos constituintes funcionarem sincronamente, independentemente de isso 
acontecer por natureza, na realidade envolvente existente, ou implicar políticas 
públicas específicas destinadas à sua integração e funcionamento. Propõe-se que 
o processo de inovação seja visto, em termos de políticas públicas, como um todo, 
em função dos resultados finais (outcomes) desejados, e não como uma série de 
processos isolados em que cada stakeholder define os seus próprios outputs.

Independentemente de qualquer juízo que se possa fazer da adequabilidade, 
eficácia e eficiência das políticas públicas adoptadas em Portugal, deverá ser 
consensual que o cenário hoje é significativamente diferente do que era há dez 
anos atrás. A evolução entretanto decorrida deverá levar a considerar que 
estamos neste momento num patamar diferente, em que se possa avançar para 
objectivos mais concretos e alinhados para outputs com impacto económico. 

No presente capítulo são reunidas algumas recomendações, resultantes da 
verificação de eventuais falhas no processo detectadas ao longo dos capítulos 
anteriores, da apreciação das políticas de inovação na Europa e da comparação 
com medidas concretas, prosseguidas noutros países, e que se tornaram notadas 
pelos resultados promissores.
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LIÇõES DE uMA DÉCADA DE POLÍTICAS DE INOVAÇÃO NA EuROPA

O entendimento dos modelos de inovação sofreu uma evolução significativa durante a última década, 

que coincide com o período de análise do presente estudo. 

Por outro lado, é necessário ter em conta a incipiente experiência europeia em políticas de inovação 

no início desse período e o voluntarismo com que foram implementadas na sequência da Estratégia de 

Lisboa. Sofrendo uma forte influência das políticas europeias, as políticas portuguesas foram também 

acompanhando uma mudança de focalização ao longo deste período. 

Vale a pena retomar, para este efeito, algumas conclusões do estudo Lessons from a Decade of 

Innovation Policy, realizado para a Comissão Europeia por Kincsö et al. (2013):

Na última década, as políticas de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI) na Europa, no 

âmbito analisado para a Comissão Europeia a partir do INNO Policy TrendChart e do Innovation Union 

Scoreboard, passaram a seguir uma lógica de financiamento de projectos, em substituição do anterior 

paradigma do financiamento de instituições. Se numa primeira fase os governos tinham reforçado 

o papel das instituições a quem tradicionalmente estava cometido o início do processo de inovação, 

através do financiamento institucional, posteriormente o foco foi transferido para um sistema de 

financiamento do mérito de projectos individuais.

Até 2009 multiplicaram-se as medidas, mas, já nesse ano, a crise económica e financeira levou a 

generalidade dos governos a racionar e racionalizar medidas. A diversidade de medidas ao longo do 

período 1999-2012 foi elevadíssima, com uma média de 72 medidas por país (Portugal teve 68 medidas 

consideradas naquele estudo). As medidas em vigor em cada ano subiram de menos de 20 para mais de 

40 em 2009, tendo estabilizado e decrescido para menos de 40 desde então. Portugal é apontado como 

um dos países em que houve mais desconexões e insuficientes sinergias entre as políticas adoptadas. 

Uma nota assinalável é que a duração média das políticas de investigação, desenvolvimento e inovação 

na Europa foi de sete anos, sendo mais longa nos países mais inovadores, e que o mix de medidas 

se manteve relativamente estável ao longo dos anos em cada país, sendo igualmente relativamente 

homogéneo entre os países da União. O estudo tem uma nota particularmente crítica relativamente a este 

aspecto, concluindo que os governos privilegiaram seguir as “boas práticas” apontadas comunitariamente, 

em detrimento de uma análise crítica à realidade e aos desafios em cada país e de uma discussão 

informada sobre as medidas mais adequadas de os enfrentar.

Relativamente à ênfase das opções das políticas públicas, o estudo constata que não há 

uma identificação de tipologias de medidas por intensidade de inovação dos países: ou seja, 

independentemente de acabarem classificados no scoreboard como muito ou pouco inovadores, os 

países experimentaram tipologias de políticas diversas, não se podendo distinguir um modelo associado 

a resultados superiores ou inferiores; por outro lado, também não se pode concluir que países com 

resultados semelhantes de inovação tivessem optado por medidas similares, como se poderia esperar 
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se os resultados da inovação correspondessem de algum modo à realidade económica empresarial e 

social do país. O mix de políticas públicas em Portugal aproxima-se mais do da Bélgica e da República 

Checa, segundo este estudo, e tem proximidade com o da Dinamarca, Espanha, Hungria, Noruega e 

Áustria. Este grupo de países contempla um líder inovador, como a Dinamarca, seguidores na inovação 

como a Bélgica e a Áustria, e inovadores moderados como os restantes. Em termos dos valores alocados 

ao investimento público nas políticas destes países houve uma focalização consistente em I&DT 

universitária, na colaboração com empresas, na I&DT empresarial e, em menor grau, na transferência.

Nas conclusões, o estudo questiona que sejam privilegiadas determinadas medidas quando não existe 

uma estrutura empresarial que possa absorver os resultados no processo a jusante. Parece relevante 

para o caso português a conclusão de que é necessário que haja empresas que absorvam os resultados 

da investigação e que, em países modestamente inovadores, as políticas públicas frequentemente 

não consideram devidamente esta componente da Inovação, dando maior relevo aos agentes da 

Investigação. 

Em termos de tendências partilhadas com outros países europeus pode ser assinalado que os pólos 

de competitividade tiveram grande popularidade e elevado financiamento nos anos 2005 a 2011, 

enquanto que o financiamento a startups cresceu especialmente já depois de instalada a crise financeira 

internacional e até 2010, mantendo-se estável desde então. Um dado interessante do estudo é que, a 

partir da mesma altura, a terminologia das medidas de políticas públicas passou a compreender maior 

intensidade de conceitos relacionados com inovação organizacional, novos modelos de negócio e 

inovação em marketing, evidenciando possivelmente uma maior sensibilidade dos legisladores para a 

componente empresarial no processo de inovação. No mesmo sentido há uma tendência para medidas 

visando a colaboração entre o ensino superior e as empresas no desenvolvimento e o apoio directo a 

empresas através de subsídios ou empréstimos para realização de programas de I&DT.

Finalmente, o estudo refere ainda que o investimento no desenvolvimento de competências de 

inovação foi mais reduzido do que se esperava, embora as competências e a sensibilização para este 

processo sejam sempre citadas como condições fundamentais. Uma vez que o conceito de inovação é 

frequentemente apropriado por cada uma das partes intervenientes, convém relembrar aqui que este 

conceito implica a invenção e a aplicação, e que as competências para a inovação são as necessárias 

à gestão de um processo que transfere a invenção para a aplicação com efeitos economicamente 

relevantes. Este aspecto é surpreendente, considerando que as outras medidas privilegiaram e 

conseguiram por isso induzir um maior desenvolvimento colaborativo entre instituições de I&DT e 

empresas, o que implica, caso esta colaboração seja real e não apenas nominal, que os intervenientes de 

duas áreas tão distintas trabalhem para identificação de uma linguagem e objectivos comuns e assimilem 

modos de pensar da outra parte. 
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O DESALINhAMENTO DA CRIAÇÃO DE CONhECIMENTO  
COM A SuA APLICAÇÃO EM PORTuGAL

Para além dessas influências exógenas, é necessário ter em conta o atraso significativo no processo de 

transferência de tecnologia de que os sistemas de I&DT, de UTT e empresarial português partiam. As 

políticas de inovação em Portugal tiveram de atender por isso mesmo à necessidade de criar um sistema 

funcional de transferência de tecnologia a nível nacional, até então muito pontual, e ao mesmo tempo 

acompanhar as mais recentes tendências de intervenção de políticas públicas.

Um breve exercício de comparação entre as áreas de conhecimento mais desenvolvidas no SCTN e a 

existência de empresas que as possam aplicar em Portugal sublinha as dificuldades acima apontadas. 

Segundo dados publicados pela FCT, as áreas em que são feitas mais publicações por instituições 

portuguesas são as que estão ilustradas na figura 4.1.

Figura 4.1: EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA PORTUGUESA POR ÁREAS CIENTÍFICAS: 
DADOS DE 2000 E 2010 (EXTRAÍDO DE FCT 2013, P.143 )  
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Mesmo colocando reservas relativamente ao grau de radicalidade da inovação que possa estar contida 

num grande número de trabalhos científicos nas áreas das Ciências Médicas e da Saúde (para a qual 

p.ex. contam naturalmente os ensaios clínicos de drogas proprietárias de empresas estrangeiras) ou das 

Ciências Exactas, parece evidente que a existência de novas empresas em Portugal não corresponde de 

modo algum ao potencial de inovação destas áreas. 
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Não havendo incumbentes em número suficiente a quem propor as tecnologias mais radicais, resta a 

via da criação de startup que explorem essas tecnologias. Esse processo, porém, como foi apontado no 

capítulo 2, exige a intervenção de um número muito mais elevado de entidades, bem como outros tipos 

de meios, e introduz pontos de decisão (“portas” ou “filtros”, como são frequentemente apelidados na 

literatura) que podem ser influenciados por políticas públicas de contexto de mais longo prazo.

A descontinuidade entre o esforço em formação e educação e o esforço em aplicação do conhecimento 

é um sintoma da necessidade de articulação na intervenção em áreas aparentemente tão distintas 

como a Ciência e a Economia. Seria desejável uma correlação em cada área entre o investimento na 

investigação fundamental e aplicada, no desenvolvimento e na aceleração e crescimento de startups.

Retomando as quatro vias possíveis do processo de inovação, referidas no capítulo 1, e o alinhamento 

entre a criação de conhecimento e a capacidade de o aplicar, parece evidente que as duas vias que 

funcionam por market pull, com iniciativa por parte das empresas na identificação das necessidades 

de inovação, têm os actores e os mecanismos para desenvolverem os processos: como interlocutores 

das empresas emergem preferencialmente as Research and Technology Organisations (RTO), e os 

mecanismos de política pública por excelência são os programas de apoio a projectos de inovação, 

individuais ou em co-promoção. 

Porém, para as duas vias que funcionam por technology push, em que a iniciativa deve partir da 

entidade onde é feita a descoberta, constata-se a insuficiência de actores e a descontinuidade de 

mecanismos que assegurem a cobertura de todas as fases do processo de inovação. No caso específico 

da technology valorisation push há evidência da emergência de um novo modelo, que foi apenas muito 

parcial e intermitentemente contemplado nas políticas públicas, sendo aquele em que é necessária 

intervenção mais relevante e onde, pelas circunstâncias apontadas, o potencial é maior.  

a recomendação fundamental é pois a adopção do modelo integrado dos aceleradores de 

tecnologia proprietária e de programas que promovam a incursão de tecnólogos por esta via, bem 

como a articulação de todos os elementos da cadeia de valor.

O levantamento feito aponta ainda as seguintes recomendações, primeiramente enunciadas como 

princípios mais genéricos, porventura óbvios e universais para todas as políticas públicas, e que em 

seguida se procura concretizar e apoiar em exemplos e boas práticas no modo de implementação.
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4.1
recomendação 1
uMA VISÃO INTEGRADA E COORDENADA DA INOVAÇÃO

 Ɩ Uma visão integrada da cadeia de valor

 Ɩ Corpo institucional de coordenação para as políticas da inovação 

 Ɩ Interligação entre as fases do processo 

 Ɩ Focalização da intervenção nos processos que necessitam de políticas públicas

4.2
recomendação 2
accountability

 Ɩ Responsabilidade perante um corpo institucional de coordenação  

para as políticas da inovação 

 Ɩ Independência na avaliação

 Ɩ Monitorização a partir de uma base de dados única dos projectos de inovação

 Ɩ Desenho de medidas que criem efeitos sustentáveis

 Ɩ Indicadores compostos baseados no outcome

4.3
recomendação 3
PREVISIBILIDADE

 Ɩ Longevidade

 Ɩ Regularidade e Estabilidade

 Ɩ Acesso competitivo e transparência

4.4
recomendação 4
PRIORIDADE E ESPECIALIzAÇÃO POR SECTORES  
E ÁREAS TECNOLóGICAS
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4.1
recomendação 1
uMA VISÃO INTEGRADA E COORDENADA DA INOVAÇÃO

É fundamental entender a inovação tecnológica como o fluxo num processo complexo, demorado, com 

vários intervenientes e fases distintas, em que cada actor que se ocupa de determinada actividade 

contribui para um passo de uma cadeia de valor, fornecendo um input ao actor seguinte. A falha ou 

inexistência de um actor do processo compromete o fluxo e todo o processo; atendendo à intensa 

competitividade em quase todas as áreas de inovação tecnológica, esse comprometimento do fluxo 

tende a ser irremediável. Uma política de inovação deverá por isso assegurar primordialmente que não há 

constrangimentos à criação desse fluxo, com uma transição eficaz entre os diversos actores, e que todo 

ele se processa à velocidade adequada.

A transição eficaz entre os vários actores implica que todos eles estejam disponíveis no momento certo 

e que o conteúdo do que é transmitido em cada momento (o output de uma actividade) corresponda às 

necessidades das actividades subsequentes.

Uma política eficaz dirigida a um processo com diversos actores e múltiplas actividades implica 

necessariamente um desenho integrado. Se o processo de inovação tem especificidades próprias, não 

são credíveis programas que pretendam promover a inovação e que não se enquadrem numa visão 

integrada.
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A um nível estratégico, a falta de uma visão integrada resulta, por exemplo, na 

não correspondência do investimento em áreas de investigação fundamental, 

investigação aplicada, desenvolvimento e aceleração de projectos. Por exemplo 

na área da biotecnologia, há uma produção de I&DT significativa que o tecido 

empresarial existente não tem capacidade de absorver. Se a via da ligação directa 

entre a criação de conhecimento e a aplicação empresarial (as vias tradicionais 

market pull e technology push) não tem capacidade de absorver projectos de 

todas as áreas de competência na Investigação, deveria ser uma prioridade a 

exploração de vias complementares de valorização dos outputs da Investigação 

através da via technology valorisation push.

A um nível táctico, a falta de uma visão integrada resulta, por exemplo, em não 

serem identificadas as especificidades de metodologias e intervenientes no processo 

de inovação, esperando que os projectos se enquadrem e possam usufruir de medidas 

generalistas, ignorando que uma startup não é uma réplica em ponto pequeno de 

uma empresa estabelecida, mas que tem dinâmicas e condicionalismos próprios, 

necessitando de acesso a medidas específicas em função da dinâmica própria.

Admitindo, nomeadamente, que os fundos comunitários são um instrumento 

privilegiado de intervenção para a inovação, o enquadramento das medidas de apoio 

à inovação que passem por startups deve reconhecer as particularidades deste 

processo (seja pela via market pull ou pela via technology valorisation push) 

e não esperar que elas se possam enquadrar nos requisitos dirigidos a empresas 

estabelecidas que desenvolvem projectos de inovação.

A um nível operacional, a falta de uma visão integrada resulta, por exemplo, na 

rigidez do desenho das medidas, preferindo a execução das actividades projectadas 

ao prosseguimento das actividades que se revelem necessárias ao êxito do projecto 

em função de nova informação recolhida, ignorando que o desenvolvimento do 

produto é dirigido pelos potenciais clientes e não pode ser definido previamente de 

modo rígido.

Uma visão integrada do processo de inovação deveria ainda fornecer inputs valiosos para a configuração 

de outras temáticas de contexto (p.ex. a um nível mais geral as áreas da educação, da fiscalidade ou 

do trabalho, referidas na fig. 1.2, ou, a um nível mais específico, temáticas como o estatuto da carreira 

docente).
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UmA ViSÃO integrAdA dA cAdeiA de VALOr
Um dado que parece sobressair da leitura das políticas implementadas em Portugal é que, ao longo do 

tempo, os programas dirigiram-se discricionariamente a diferentes intervenientes, sem uma necessária 

interligação processual com outros programas dirigidos a esses actores. Tal potencia que os programas 

traduzam a visão parcial de uma parte interessada na melhoria de indicadores que afectam a sua área, 

e menos uma visão global do processo de translação do conhecimento para a economia. Por outro 

lado, potencia também que determinadas áreas recebam incentivos de origem diversa, com objectivos 

e segundo critérios não necessariamente alinhados, nem entre si, nem com a sua função no processo 

global, e não assegurando uma continuidade.

Embora os programas tenham de ser necessariamente distintos e direccionados para cada um dos 

intervenientes, é argumentável que uma política pública deva atender simultaneamente ao processo 

global e não apenas, ou de modo assíncrono, atender a este ou aquele intervenientes.

Portugal tem tido políticas de inovação para a Ciência e Ensino Superior e políticas de inovação para a 

Economia (e de modo mais indirecto políticas de inovação na área da Justiça); seria desejável que tivesse 

uma única política comum de inovação, transversal às áreas da Ciência, Ensino Superior e Economia.

Para que as políticas de inovação deixem de ser proprietárias de uma determinada área política e passem 

a ser comuns, a visão integrada implica, para usar um conceito corrente do empreendedorismo de base 

tecnológica, um exercício integrado de Voice of the Customer (ou Customer Discovery). A necessidade 

desse exercício aplica-se tanto aos projectos que serão objecto de apoio público como ao desenho 

dos próprios programas. O exercício de Voice of the Customer implica tipificar, para cada sector de 

actividade, a sequência de passos, as condições de passagem a uma fase subsequente, os prazos e 

os custos, correspondentes a uma boa prática, e contemplar essa tipificação nos programas dirigidos 

a essa tipologia de projectos. Como é óbvio, tal tipificação necessita do input dos intervenientes ou 

especialistas em cada fase.

Um exemplo de uma visão integrada de um processo de inovação pode ser analisado através do conceito 

subjacente ao programa I-Corps. 
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NSF Innovation Corps - I-CORPS (EUA) 

O NSF Innovation Corps (I-Corps) é uma iniciativa público- privada criada em 

2011 que tem por objectivo desenvolver e estimular um ecossistema nacional de 

inovação nos EUA, ajudando a que as descobertas provenientes de investigação 

fundamental, financiadas pela National Science Foundation (NSF), se 

convertam em novas tecnologias que beneficiem a sociedade. O programa utiliza 

uma abordagem reconhecida e validada para avaliar a oportunidade comercial 

de produtos e serviços gerados pela tecnologia proposta pelos participantes. O 

veículo de comercialização é tipicamente uma startup fundada pelos participantes 

no Programa, a qual poderá posteriormente aceder a outros programas públicos 

(Small Business Innovation Research e Small Business Technology Transfer) 

para as actividades iniciais de desenvolvimento da tecnologia. 

O programa I- Corps subdivide- se em três elementos distintos: Equipas, Nós e Pólos. 

As Equipas (I- Corps Teams) são constituídas por um investigador principal, um 

líder empresarial e um mentor. Durante seis meses cada equipa participa numa 

acção de formação experiencial, baseada num curriculum pré- definido, que 

lhe permite identificar e colmatar lacunas de conhecimento por forma a melhor 

perceber o caminho mais apropriado para avançar o seu conceito tecnológico no 

sentido da criação de valor económico. Os Nós (I- Corps Nodes) são desenhados 

para suportar as necessidades regionais de formação, infra- estrutura e investigação 

conducentes a inovação. São eles quem ministra o I- Corps Curriculum às equipas. 

Os Pólos (I- Corps Sites) são instituições académicas que dinamizam a participação 

de equipas locais no processo de translação de tecnologia e inovação. 

Até Setembro de 2014, tinham participado no programa 319 equipas de 167 

instituições, tendo sido criadas 163 startups.

O programa I- Corps foi concebido como uma medida integradora, com o objectivo 

de cobrir o espaço descontínuo que existia nos EUA entre as iniciativas de 

promoção da investigação básica e a aplicação do conhecimento gerado. Através de 

formação e de uma pequena bolsa (50 mil dólares), o programa apoia as equipas 

na identificação de oportunidades de produto ou serviço a partir de descobertas 

provenientes de investigação. O programa fomenta uma coordenação entre 

diferentes agentes do processo de inovação, através da inclusão de investigadores, 

mentores com experiência empresarial e da criação de ligações aos Nós e Pólos que 

apoiam os projectos. Outra qualidade do programa consiste na articulação fluida 

com iniciativas que apoiam os projectos após a conclusão do I- Corps, como o Small 

Business Innovation Research e o Small Business Technology Transfer. 

Fonte: http://www.nsf.gov/news/special_reports/i- corps/index.jsp, acedido em Setembro 2014
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cOrPO inStitUciOnAL de cOOrdenAÇÃO PArA AS POLíticAS dA inOVAÇÃO
Esta visão integrada pode ser assegurada através de uma autoridade que deverá ser constituída por 

elementos representantes dos elos da cadeia de valor, nomeadamente intervenientes da área da Ciência 

e Investigação, intervenientes da área Empresarial, intervenientes da área da Transferência e Aceleração 

e intervenientes da área do Financiamento.

As principais funções de tal corpo serão assegurar:  

 Ɩ que os programas cobrem adequadamente todas as actividades do processo, que de outro modo 

funcionariam insuficientemente em Portugal,  

 Ɩ que os programas estão articulados entre si de modo a que os outputs de uma actividade ou 

processo constituam os inputs necessários e suficientes para a actividade ou processo subsequente, 

e  

 Ɩ que os dinheiros públicos são afectados equilibradamente entre as várias fases do processo, de modo 

a criar um fluxo sustentado de inovação com impacto económico, e que essa afectação é eficaz, 

evitando apoiar actividades que pouco contribuem para os fins em vista ou que também seriam 

executadas com a mesma intensidade sem este apoio.

Exemplos a ter em conta para constituir um conselho nacional para as políticas de inovação podem ser 

o Conselho para a Investigação e Inovação Finlandês ou o Conselho para a Estratégia de Tecnologia no 

Reino Unido.
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Órgão consultivo para as políticas de Investigação,  
Ciência e Inovação (Finlândia e Reino Unido)

A Finlândia e o Reino Unido dispõem de um conselho para as políticas de 

Investigação, Ciência e Inovação, na dependência directa do primeiro-ministro 

(Research and Innovation Council na Finlândia e Council for Science and 

Technology no Reino Unido, criados em 1987 e 1993 respectivamente). 

Nos dois países, o Conselho é um órgão consultivo do Parlamento, que actua como 

o principal órgão de coordenação e definição estratégica de políticas para a I&D, 

deixando as medidas concretas dirigidas à investigação e desenvolvimento na órbita 

dos ministérios. O Conselho é multidisciplinar, composto por pessoas das áreas da 

ciência, engenharia e tecnologia, e visa recolher e agregar as visões de outros órgãos 

fora e dentro do Governo. 

Esta medida tem uma actuação a nível estratégico, nomeadamente reunindo 

diferentes visões, perspectivas e consensos para a definição estratégica da política 

de inovação.

Fonte: Erawatch Country Fiches: United Kingdom and Finland
(http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/) acedidas em Setembro 2014

Tal corpo deve ter um carácter coordenador de todas as políticas de inovação, devendo recomendar 

e auditar quer o desenho dos programas quer a sua execução. Como traços diferenciadores para a 

accountability e uma visão integral do processo, é relevante entender que este corpo não se substitui 

às agências governamentais com os focos na Investigação e na Inovação, frequentemente associados 

respectivamente à área governamental da Ciência e da Economia; nem se substitui a outros órgãos 

nessas áreas que se ocupam de outras matérias de I&DT ou de Empreendedorismo, passando a aglutinar 

exclusivamente as matérias das políticas de inovação. 

Tal corpo não deve ter funções executivas, mas de coordenação, e é desejável, para evitar os 

movimentos pendulares que podem ser identificados no discurso político sobre a inovação e as 

repercussões que isso tem nas medidas, que se expresse desejavelmente por consensos alargados e que 

possua uma estabilidade independente de uma legislatura. Uma das causas de instabilidade e ineficiente 

aproveitamento das medidas poderá ser, para além de uma demasiada dependência da legislatura, 

uma certa apropriação do conceito “inovação” feito por uma parte dos intervenientes, em determinado 

período, conduzindo em movimento pendular a que seguidamente outros intervenientes se “apropriem” 

igualmente do processo. 
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Será fundamental desenhar um meio eficaz de articulação deste conselho com as agências que 

desenham e executam as medidas, propondo-se que o conselho aprove um “plano de negócios” das 

medidas (isto é, da lógica subjacente às medidas para contribuírem de modo sustentado para a criação 

de valor acrescentado e de emprego em Portugal) e recomende áreas de intervenção adicionais onde se 

detecte insuficiências.

Conforme referido no enquadramento do processo de inovação, as medidas específicas para as políticas 

de inovação não funcionarão sem estarem asseguradas as necessárias condições de contexto. Este 

corpo institucional deveria por isso ser reconhecido como um parceiro social relevante, chamado a 

pronunciar-se sobre medidas de carácter mais amplo, como regulamentação sectorial, estatutos sócio-

profissionais, condições de trabalho, fiscalidade, etc.

Este corpo institucional deveria adoptar como princípios orientadores para as políticas públicas e 

critério de aprovação de programas específicos a satisfação das quatro recomendações genéricas aqui 

enunciadas, entre outras. 

interLigAÇÃO entre AS FASeS dO PrOceSSO 
Uma visão integrada implica ainda a vigilância das ineficiências do processo e a identificação de 

áreas que necessitam de intervenção para que o processo global funcione.

Se, por um lado, há actores bem definidos na fase a montante (as entidades de I&DT) e a jusante (as 

empresas incumbentes ou as startup) do processo, há entre elas uma zona de articulação que não está 

institucionalmente claramente enquadrada e que não é coberta nem por uma parte nem pela outra, 

quer porque sai fora das respectivas lógicas, visões e interesses, quer porque requer competências 

práticas dos dois lados. Experiências de outros países e até de Portugal demonstram que o processo 

empreendedor que faz esta articulação pode ser tornado muito mais eficaz e muito acelerado pela 

existência de aceleradores de tecnologia. Um exemplo é o VIGO Accelerator Programme na Finlândia.

Uma interligação eficaz entre as fases do processo conduziria a que fosse dado acesso a um programa 

apenas às candidaturas que demonstrassem um  elevado potencial para prosseguir para fases 

subsequentes do processo de valorização de conhecimento. (Este aspecto poderá ser assegurado 

através de indicadores integrados, como se recomenda mais adiante).
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VIGO Accelerator Programme (Finlândia) 

O VIGO Accelerator Programme foi criado em 2009 pelo Ministério do Emprego 

e Economia da Finlândia e consiste num programa de aceleração cujo objectivo 

é fazer a ligação entre empreendedores e investidores de capital de risco, 

nomeadamente ajudando os empreendedores a tornar o projecto empresarial apto 

para investimento de capital de risco. 

O programa dispõe actualmente de onze aceleradores VIGO que consistem 

em empresas autónomas especializadas em áreas temáticas e dirigidas por 

empreendedores e executivos de sucesso. A selecção desses aceleradores é feita 

por concurso público. A equipa de aceleradores desenvolve, em conjunto com 

os empreendedores, as fases de comercialização e aplicação dos seus projectos, 

num período de aceleração compreendido entre 18 e 24 meses. As actividades de 

aceleração são desenvolvidas em incubadoras do programa, que disponibilizam 

serviços de consultoria e aconselhamento aos empreendedores participantes. Os 

aceleradores podem ainda ter um papel de financiadores directos das startups e/ou 

facilitadores de acesso a fundos de capital de risco. 

A participação no programa toma a forma de um contrato de investimento de 

capital de risco, precedido de uma apresentação a um acelerador e eventual 

recepção de um term sheet, due dilligence e assinatura do contrato de 

investimento. 

Nos dois primeiros anos, o programa investiu em 40 empresas e o investimento 

angariado por essas empresas ultrapassava 200 milhões de euros em 2014. 

Este programa tem uma actuação a nível táctico com vista a fomentar o papel 

dos aceleradores enquanto mediadores na transformação do potencial de I&D 

em benefícios económicos. Um aspecto positivo deste programa é o envolvimento 

de privados, com experiência de negócio no sector em causa, na due dilligence 

da tecnologia. Este envolvimento de entidades independentes nas operações 

e no financiamento dos projectos é fundamental para assegurar a validação 

independente do mérito e racional económico dos projectos. Um outro aspecto 

importante do programa é o acesso competitivo a que os aceleradores estão sujeitos, 

sendo eles próprios seleccionados através de um concurso público.

Fonte: http://www.vigo.fi/frontpage, acedido em Setembro 2014
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FOcALizAÇÃO dA interVenÇÃO nOS PrOceSSOS qUe neceSSitAm de POLíticAS PúbLicAS
Uma visão integrada do processo permite identificar mais facilmente as actividades e os intervenientes 

que funcionam adequadamente, sem necessidade de apoios públicos, e aqueles que funcionam de modo 

insuficiente ou que falham inteiramente.

Uma distinção clara permite focalizar os esforços nas actividades ou intervenientes que necessitam 

de políticas públicas, sem deixar de monitorar o funcionamento adequado das outras actividades ou 

intervenientes. Daí resultam as óbvias vantagens de permitir focalizar os recursos onde realmente podem 

fazer a diferença e a não distorção do mercado através de competição desigual com os actores que 

funcionam de modo adequado.

Da análise das políticas públicas parece sobressair um investimento desproporcionado em infraestruturas 

físicas, facilitado pela multiplicidade de programas e fontes de financiamento. Uma visão integrada 

deveria evidenciar mais facilmente essa desproporção, do mesmo modo que deveria permitir identificar 

mais facilmente os casos em que determinados desenhos de políticas públicas podem constituir entraves 

ao processo (p.ex. no caso do estatuto da carreira docente, frequentemente apontado como inibidor do 

empreendedorismo tecnológico por parte de investigadores).

Um processo em que claramente é necessária uma política pública é o da formação dos agentes 

intervenientes, especialmente quando se inicia um novo processo. Foi o caso quando se fez a formação 

para as várias funções das UTT e deverá ser o caso com o processo technology valorisation push, de 

modo a que não se desvirtuem as ferramentas emergentes e com provas dadas.
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4.2
recomendação 2
accountability

Embora deva ser reconhecido o progresso que tem sido feito na disponibilização dos dados da aplicação 

do investimento público nesta área, uma observação evidente que decorre do exercício de levantamento 

das políticas é ainda a falta de transparência nos resultados das políticas públicas, nos critérios do 

desenho dos programas e por vezes até nos critérios de acesso. 

Uma melhoria evidente seria eliminar o secretismo com que são desenhados os programas, 

sistematizando o exercício de Voice of the Customer para consulta das partes interessadas, e tornando-se 

obrigatório o escrutínio por estas partes antes, durante e depois da execução dos programas. 

No caso específico de uma política que se pretende estável, previsível e duradoura, será desejável 

um compromisso que permita o desenho mas também uma correcção das políticas em função da 

experiência adquirida. Tal requer uma transparência e publicitação larga dessa experiência perante todas 

as partes envolvidas, de modo a que a correcção das políticas derive de um consenso amplo e menos de 

uma intervenção voluntarista.

Este conceito de accountability de um quadro de apoios à inovação pode ser traduzido, entre outros 

aspectos, nos seguintes:

reSPOnSAbiLidAde PerAnte Um cOrPO cOOrdenAdOr inStitUciOnAL  
PArA AS POLíticAS dA inOVAÇÃO
Por todas as razões apontadas nestas recomendações, mas especialmente por uma questão de 

accountability, os programas de uma política de inovação e os seus gestores devem responder perante 

um único corpo institucional que represente todas as partes interessadas e seja constituído por 

pessoas que conheçam a prática do processo de inovação.

indePendÊnciA nA AVALiAÇÃO  
A independência na avaliação ou no processo de due dilligence implica que o processo de decisão envolva 

de modo decisivo stakeholders que não têm conflito de interesses quer com o processo, quer com os 

candidatos. Tal implica que, por um lado, os pares não tenham um papel preponderante na avaliação e 

que, por outro lado, quem avalia fique comprometido pessoal ou institucionalmente com a decisão.

Na fase de financiamento de projectos para a prova de conceito essa independência e comprometimento 

pessoal na avaliação de projectos tem sido prosseguida através da implicação de entidades privadas, 

que se comprometem a investir fundos próprios, nas mesmas condições e com a mesma expectativa 

de retorno, nos projectos que avaliam. Desse modo é assegurado que a avaliação do mérito e do 
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risco do projecto ocorre em alinhamento com o interesse do avaliador. Exemplos da independência na 

avaliação dos projectos são ilustrados através do VIGO Accelerator Programme na Finlândia em que os 

aceleradores têm o papel de financiador e o processo de due dilligence que fazem os compromete no 

co-investimento (consultar descrição do VIGO Accelerator Programme). 

Em fases mais precoces do processo, a independência da avaliação pode ser assegurada através da 

avaliação da viabilidade económica do projecto e do comprometimento de investimento na aceleração do 

projecto.

A avaliação de projectos deve incluir não apenas os objectivos de aplicação dos meios financeiros mas 

particularmente a viabilidade e sustentação da proposta de valor do projecto e os recursos para a realizar.

Por outro lado a transparência implica uma avaliação por mérito intrínseco do projecto, num processo 

competitivo entre candidaturas concorrentes, e não por mérito institucional dos proponentes ou partes 

interessadas. Uma avaliação do mérito intrínseco do projecto também não deve valorizar qualquer tipo 

de associação prévia a uma área declarada relevante ou prioritária.

mOnItOrIzaçãO a PartIr de Uma base de dadOs únIca dOs PrOjectOs de InOvaçãO
Um processo de inovação é um processo de tentativa e erro e requer iterações sucessivas. A capacidade 

de ajustamento e a persistência são características relevantes e desejáveis dos promotores de um 

projecto. O processo de inovação tem por natureza uma taxa relevante de insucesso, o que se traduz 

necessariamente num número apreciável de projectos candidatos às medidas de política pública que não 

terão sucesso, mesmo que executados diligentemente. 

Portugal partilha com o espaço europeu ainda uma certa intolerância cultural relativamente ao insucesso 

(do mesmo modo como relativamente ao sucesso) que deve ser educada para que mais pessoas 

assumam um papel na inovação. No entanto tal não significa que se deva branquear a utilização 

errada de dinheiros públicos em projectos de empreendedorismo oportunista, ou que não se aprenda 

colectivamente com o insucesso de um projecto. O conceito de accountability inclui a prestação 

de contas das razões pelas quais o programa ou o projecto foi mal desenhado, mal avaliado ou mal 

executado.

Acontece com alguma frequência encontrar um mesmo projecto, sob designação diferente, em anos 

sucessivos, concorrendo à mesma ou a outra medida, pública ou privada. Através desse artifício, tais 

projectos conseguem demorar mais tempo e consumir mais dinheiro do que o que foi atribuído a outros 

projectos similares para o mesmo passo do projecto. Tal contraria claramente o mérito de um projecto 

de inovação, cuja avaliação não pode atentar apenas à atractividade de uma ideia mas com especial 

preponderância à capacidade de a pôr em prática em tempo útil e com efeitos económicos.

Um registo nacional dos projectos, instituições e promotores que concorrem a políticas públicas permitiria 

identificar e rastrear todos os projectos e fazer uma monitorização pró-activa das áreas tecnológicas 
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emergentes e dos projectos delas resultantes. Esse rastreamento permitiria por sua vez assegurar que 

um projecto que não teve uma determinada evolução, em prazo adequado, na cadeia de valor da área 

tecnológica em questão, fosse transferido para outras equipas ou deixasse de ter apoios públicos. Uma 

forma de fazer este rastreamento seria através da atribuição de um número de identificação único a cada 

projecto, com identificação dos promotores, desde que é objecto de apoios públicos. 

Por outro lado permitiria ainda pedir uma justificação adicional bem fundamentada para a alteração de 

percurso proposta e para o eventual insucesso do anterior financiamento público concedido. O esforço 

público no apoio a um projecto deveria ter como contrapartida um dever de informação e prestação 

de contas que não se limite ao cumprimento da execução das despesas elegíveis, mas que abranja o 

progresso para a realização da proposta de valor. 

Tal não se tem verificado por parte dos recipientes do apoio, frequentemente devido 

à efemeridade dos projectos e das startups, mas poderia ser garantido por um compromisso pessoal dos 

promotores dos projectos, que manteriam a obrigação de declarar os dados de desfecho do projecto. 

Este registo poderia ser um meio de premiar a experiência dos promotores que souberam precaver riscos 

ou suspender os projectos em tempo útil, ao identificar precocemente “falhas fatais”, em detrimento dos 

que eventualmente continuam a executar as medidas apoiadas, apesar da evidência da existência de 

“falhas fatais”.

As UTT poderiam actuar como as primeiras entidades a sinalizar projectos para esta base de dados, 

embora fosse desejável que a sinalização de tecnologias associadas aos projectos procedesse já da fase 

de investigação aplicada, enquanto antecedente de todo o processo. 

Essa informação deveria ser disponibilizada a todas as entidades intervenientes, nomeadamente ao 

corpo institucional proposto. Como se depreende, a criação de uma base de dados, sendo necessária, 

é apenas a ferramenta que permitirá a monitorização. A recomendação incide pois sobre o seu uso na 

avaliação das candidaturas, na avaliação dos programas mas também, de modo mais pró-activo, na 

identificação precoce de oportunidades e problemas.

deSenHO de medidAS qUe criem eFeitOS SUStentáVeiS
A sustentabilidade dos efeitos é particularmente relevante no desenho das medidas de políticas públicas. 

Os objectivos e critérios das medidas devem ser claros e estar alinhados com os objectivos globais da 

política de inovação. Mas, por outro lado, as medidas devem atentar à sustentabilidade do sistema sobre 

o qual actuam e ter em conta os prazos necessários e a quantidade de candidatos necessários para que 

produzam efeito. Isto é, as medidas devem ter uma longevidade adequada para incluir um número de 

projectos adequado à taxa de insucesso espectável num processo como este, e criar condições para a 

sustentabilidade dos objectivos traçados.
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Como exemplo de medidas que não têm efeitos sustentáveis devem ser referidos os investimentos 

em infra-estruturas em que não são assegurados os custos de operação e manutenção até que os 

projectos e medidas que as usam as possam sustentar; ou os objectivos voluntaristas de apoiar um 

“projecto bandeira” numa determinada área tecnológica num determinado espaço temporal, correndo-se 

o risco de no período em questão não haver qualquer projecto que objectivamente mereça esse apoio; 

ou ainda os investimentos na formação de intervenientes em que não são criadas condições para a sua 

manutenção nas estruturas a partir das quais deveriam actuar. Um exemplo positivo de um programa que 

foi redesenhado de forma a ser sustentável no longo prazo é o Technological Incubators Program (Israel) .

O conhecimento mais exacto das dinâmicas do processo de inovação deverá ajudar a entender a 

velocidade real com que projectos e infraestruturas se tornam sustentáveis e a accountability a um órgão 

que colectivamente conheça essa dinâmica será o meio de evitar visões parciais e voluntaristas.

Por outro lado deve ser equacionado qual o papel das instituições que se intitulam de inovação 

e continuam a requerer que uma parte substancial do seu orçamento seja financiada por fontes 

públicas, criando uma alavancagem negativa em que o dinheiro público subsidia a angariação de mais 

dinheiro público.
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Technological Incubators Program (Israel) 

O Technological Incubators Program é uma iniciativa criada em 1991 pelo Office 
of the Chief Scientist do Ministério da Economia de Israel, que tem como missão 
transformar ideias tecnológicas inovadoras, que são demasiado arriscadas para 
investimento privado, em startups viáveis   que, após o termo da incubação, devem 
ser capazes de levantar dinheiro do sector privado e operar por conta própria. 

O programa dispõe actualmente de vinte incubadoras, das quais 18 são generalistas 
e 2 temáticas (indústria e biotecnologia). As incubadoras são empresas privadas 
com fins lucrativos, seleccionadas de forma competitiva. Um projecto vencedor 
recebe uma licença válida por 8 anos para o estabelecimento de uma incubadora 
em Israel e para submissão de pedidos de financiamento para projectos inovadores. 

As incubadoras apoiam startups por um período aproximado de 2 anos, 
providenciando um espaço de trabalho, serviços administrativos, orientação 
tecnológica e de negócio e assistência legal e regulamentar.  O financiamento 
das startups varia entre 500 e 800 mil dólares, dependendo da área do projecto 
e da localização da incubadora (os projectos de biotecnologia e os projectos em 
incubadoras periféricas têm uma majoração). A incubadora deve financiar 15% do 
orçamento da startup, sendo os restantes 85% financiados pelo governo e, em caso 
de sucesso da startup, o valor investido pelo governo mais um valor de juro devem 
ser devolvidos através de royalties.

Entre 1991 e 2013, o Technological Incubators Program criou 1.900 empresas, 
tendo o governo investido 730 milhões de dólares. Das 1.600 empresas que saíram 
com êxito das incubadoras, 60% conseguiram atrair investimento privado num valor 
superior a 4 mil milhões de dólares. 

Uma medida do sucesso do Technological Incubators Program, de acordo com 
o site ERAWATCH, é o facto de o governo israelita ter conseguido privatizar com 
sucesso a grande maioria das incubadoras, no período que decorreu entre 2002 e 
2010. Actualmente, as incubadoras têm  como accionistas empresas de capital de 
risco, private equity, anjos e empresas locais e multinacionais. A sustentabilidade 
do programa está patente no facto de o financiamento estatal aos projectos dever 
ser devolvido, com juros, sob a forma de royalties, no caso de as startups terem 
sucesso. A relação entre o valor investido pelo governo e o valor global levantado 
pelas startups mostra também que, por cada dólar investido pelo governo, as 
incubadoras foram capazes de levantar 5 a 6 dólares adicionais do sector privado. 

Fonte: http://www.incubators.org.il/category.aspx?id=606, acedido em Setembro 2014
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indicAdOreS cOmPOStOS bASeAdOS nO OUtcOme gLObAL  
e cOndIções de acessO baseadas nO PrOcessO
Avaliar o impacto dos programas de política pública visando a valorização do conhecimento é  

fundamental para (i) a melhoria contínua desses programas,  (ii) auxiliar na elaboração de futuras 

políticas baseadas em evidência e (iii) fazer uma alocação eficiente dos fundos públicos. Os indicadores 

associados quer aos objectivos de um programa de política pública, quer às condições de elegibilidade ou 

valorização da candidatura de um projecto, influenciam relevantemente a eficácia do programa. 

Todos os indicadores relevantes para qualquer decisão ao longo do processo de valorização do 

conhecimento devem estar alinhados com o resultado final pretendido para o processo global (outcome). 

Sendo certo que o resultado final é sempre de longo prazo, a avaliação da eficácia dum programa deverá 

socorrer-se de indicadores de output relativos à fase do processo a que o programa se destina e de 

indicadores de outcome relevantes para aferir o impacto social e económico de programa. Os outputs 

de cada processo não devem ser ditados por quem os produz mas pelas entidades que vêm a jusante 

e tendo sempre em vista o último elo da cadeia, que é o cliente do processo global que potencia a 

valorização social e económica dos inputs desse processo. Considerar que uma entidade pode definir 

quais devem ser os resultados de um programa resultante de uma política pública sem ter em conta a 

opinião dos stakeholders desse programa equivale a uma visão, muito questionável, de que uma empresa 

pode ou deve definir quais os produtos de que os seus clientes precisam. Adicionalmente, as condições 

de elegibilidade de cada programa devem garantir que o acesso ao programa apenas é permitido se a 

candidatura demonstrar uma probabilidade significativa para prosseguir para fases subsequentes do 

processo de valorização de conhecimento. 

Qualquer projecto que vise a valorização do conhecimento gerado numa instituição do Ensino Superior 

tem de percorrer obrigatoriamente determinados passos do processo até criar valor social ou económico, 

mesmo que esses passos não aconteçam necessariamente segundo uma mesma sequência. Assim, por 

exemplo, imagine-se uma política pública que visa aumentar o número de comunicações de invenção 

por parte dos investigadores (o que poderia ser conseguido se, por exemplo, o número de comunicações 

de invenção passasse a ser um dos critérios para a progressão na carreira dos investigadores). Neste 

caso, um indicador de output de tal programa seria o número de comunicações de invenção, que, em 

resultado de tal programa muito provavelmente, aumentaria significativamente. Contudo, esse aumento, 

só por si, não garantiria um aumento da valorização social ou económica do conhecimento gerado 

pelos investigadores (outcome pretendido). Para obter os resultados pretendidos seria então necessário 

introduzir critérios de elegibilidade para aumentar a probabilidade de uma comunicação de invenção 

vir a criar valor (por exemplo, a necessidade de incluir um roadmap de desenvolvimento da tecnologia 

subjacente à invenção) e indicadores de outcome como, por exemplo, o valor gerado pelos contratos de 

licenciamento resultantes dessas comunicações de invenção (o que, obviamente, só poderá ser obtido 

após um período relativamente longo de tempo).

A definição de critérios de elegibilidade e dos indicadores de output e de outcome deve contribuir para 

um alinhamento claro de todos os stakeholders com os resultados globais desejáveis e terá de ser 

adequada a cada área tecnológica e de negócio (recomendação 4).  
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A título meramente ilustrativo imagine-se um conjunto de políticas públicas com o objectivo de 

incrementar a comercialização de tecnologias geradas nas instituições de Ensino Superior e que utiliza 

os indicadores de desempenho reportados pela Association of University Technology Managers (AUTM, 

2011), nomeadamente:

[i] Número de comunicações de invenções,

[ii] Número de patentes submetidas,

[iii] Número de patentes concedidas,

[iv] Número de acordos de licença,

[v] Número de startups,

[vi] Receitas geradas pela unidade de transferência de tecnologia.

Uma análise crítica destes indicadores (ver, por exemplo, West 2012) permite notar que:

 Ɩ um dos inputs do processo é a investigação científica realizada na instituição e sobre a qual não 

há qualquer referência, o que não permite valorizar relativamente o impacto do processo entre 

instituições de dimensão desigual. Alguns indicadores de input, no que se refere à investigação 

científica poderiam ser, por exemplo, o equivalente em tempo integral do número de investigadores, o 

investimento em I&D captado pela instituição e/ou o número de artigos científicos publicados. 

 Ɩ os indicadores (i) a (v) são de output, uma vez que somente fornecem métricas relativas à eficiência 

com que a instituição consegue converter investigação e desenvolvimento em valor potencial, mas 

não dão qualquer indicação sobre a conversão desse valor potencial em valor social e económico 

(resultado pretendido). Se uma patente é pedida ou concedida ou uma startup é criada, isto não 

garante que dê origem a um produto ou serviço que gere receitas.  

 Ɩ O indicador (vi) é um indicador de resultado (outcome), porque mede valor económico criado, mas, 

como nota West (2012), só por si não tem muito significado, pois não permite avaliar o desempenho, 

uma vez que reporta somente receitas e não retorno do investimento.

A título de exemplo incluem-se alguns indicadores de resultado (outcome) que poderiam ser reportados:

[i] receitas brutas de contratos de transmissão de direitos de patentes,

[ii] receitas brutas de contratos de licenciamento de patentes,

[iii] capital próprio das startups activas,

[iv] volume total de emprego gerado pelas startups activas,

[v] total dos gastos com o pessoal das startups activas,

[vi] volume de vendas das startups activas.

 

Por outro lado, as condições de acesso a qualquer medida devem ter em conta a interligação com as 

fases anteriores e subsequentes do processo e considerar para a qualificação do projecto não apenas 

o mérito científico e tecnológico mas também a capacidade de execução do mesmo, nomeadamente 

nas vertentes tecnológica e de negócio.
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Dois exemplos de indicadores para programas de política pública destinados à fase do processo de 

submissão de patente e destinados à criação de empresas tecnológicas e de forte crescimento.

Programa de política pública que visa facilitar a submissão de patentes 
Um programa de política pública que vise facilitar a submissão de patentes incide na fase de 

comercialização – submissão de patentes – e tem como fase imediatamente subsequente o 

licenciamento ou a exploração directa. Os principais intervenientes são as UTT e, nos casos em que não 

se posicionem empresas incumbentes como tomadores, as startup. O objectivo de tal programa incide 

necessariamente no licenciamento e na fase da aplicação: a patente só gera valor se for aplicada, na 

maior escala possível.

 Ɩ Condições de acesso de projectos candidatos (para além das óbvias condições de mérito de 

patenteabilidade): apresentação, por parte do beneficiário do programa, de um projecto de 

desenvolvimento comercial credível para a opção de rentabilização da patente (i.e., licenciamento ou 

exploração directa); 

 Ɩ Indicadores de output da medida: o número de patentes triádicas submetidas e/ou concedidas no 

âmbito do programa; 

 Ɩ Indicadores de outcome da medida: o valor gerado por contrato de licenciamento e os rendimentos 

gerados por patente explorada referente a patentes submetidas e concedidas no âmbito do 

programa.

Programa de política pública que tem por objectivo criar empresas tecnológicas  
e de forte crescimento
Um programa que visa a criação de empresas tecnológicas deve assegurar  todas as fases de 

valorização e tem como fases imediatamente subsequentes a fase de prova de conceito e de introdução. 

Os principais intervenientes são os promotores e os aceleradores. O objectivo de tal programa incide 

necessariamente na criação de empresas e na sua expansão, para a qual um quesito quase universal é o 

financiamento do projecto.

 Ɩ Condições de acesso de projectos candidatos: deter os direitos de propriedade intelectual e projecto 

de negócios credível validado no âmbito de um programa de aceleração de tecnologias; 

 Ɩ Indicadores de output: o número de startups financiadas pelo programa; 

 Ɩ Indicadores de outcome: o número de startups financiadas pelo programa com actividade num 

período pré-definido e ajustado ao sector industrial, o valor acrescentado e o número de postos de 

trabalho gerados por startup no mesmo período.
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4.3
recomendação 3
PREVISIBILIDADE

Se o processo de inovação tem uma forte componente de imprevisibilidade no tempo (que podemos 

associar ao conceito de serendipity), requer por isso mesmo um quadro muito mais estável de medidas 

estruturantes e de disponibilidade dos intervenientes. 

Sendo imprevisível o momento da invenção, a inovação que dela pode decorrer não pode, por exemplo, 

ser espartilhada por calendários rígidos de apoios à submissão de patentes ou de candidaturas dos 

projectos resultantes dessa invenção, sob perigo de os apoios estarem disponíveis quando não há 

candidaturas que mereçam ser apoiadas ou as medidas já apoiarem tipologias diferentes quando as 

invenções e projectos surgem.

A previsibilidade de um quadro de apoios à inovação traduz-se, entre outros aspectos, nos seguintes:

LOngeVidAde
A longevidade refere-se essencialmente a uma estabilidade no tempo aos três níveis estratégico, táctico 

e operacional, ainda que a este último nível as medidas concretas possam sofrer uma evolução. Se o 

objectivo último de uma política de inovação é provocar um impacto a nível económico e se um processo 

de inovação tem de contemplar tentativa e erro e necessita consequentemente de um número elevado 

de projectos para atingir alguns êxitos, as políticas públicas têm de atender a esse ciclo e durar um 

espaço de tempo suficiente para que um número razoável de projectos usufruam da política. Atendendo 

à diferente velocidade de evolução dos projectos em função do sector de aplicação e área de inovação, 

as políticas deverão ainda diferenciar sectores e áreas de inovação de acordo com a complexidade do 

desenvolvimento do produto e aprovação regulamentar nessas mesmas áreas.

Uma análise breve do levantamento das políticas públicas para a inovação em Portugal, nomeadamente 

partindo da figura 3.3, que elenca as medidas por ano de vigência, revela as descontinuidades e 

hiatos, num processo que se pretendia de criação e consolidação de estruturas e competências antes 

inexistentes. É verdade que na mesma figura pode ser identificada alguma espécie de continuidade de 

atendimento aos alvos das políticas (p.ex. no que respeita a patentes, o SIUPI foi sucedido pelo LAIP; 

as UTT foram objecto dos programas GAPI, OTIC e UTEN; e as startup foram objecto dos programas 

NEST e NEOTEC). Na realidade, esse seguimento parece ter sido por vezes mais feito no sentido de 

atendimento de constituintes ou partes interessadas do que numa lógica de criar um ecossistema 

funcional e sustentável, e os objectivos por vezes divergentes ou a subsequente falta de meios 

obrigaram a desmantelar alguma estrutura antes dada como necessária.

Exemplos de programas com elevada longevidade podem ser analisados através do Small Business 

Technology Transfer nos EUA.
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Small Business Technology Transfer (EUA) 

O programa Small Business Technology Transfer (STTR) foi criado em 1992 

após aprovação pelo Congresso dos EUA e visa apoiar a excelência científica e a 

inovação tecnológica através do estímulo à investigação cooperativa entre pequenas 

empresas, universidades e instituições de investigação sem fins lucrativos e do 

fomento à transferência das tecnologias desenvolvidas nessas actividades de I&D 

para as pequenas empresas empreendedoras.

O programa é financiado actualmente por cinco Agências, seleccionadas segundo o 

princípio de que, anualmente, as Agências federais com um orçamento superior a 

mil milhões de dólares para financiamento de actividades de I&D externas têm que 

alocar 0,3% desse orçamento para financiar pequenas empresas que se candidatem 

e sejam seleccionadas no âmbito do Programa. Cada Agência administra o seu 

próprio Programa e indica as áreas de I&D para as quais o programa é aberto. O 

financiamento é efectuado numa base competitiva após a avaliação das propostas. 

O Small Business Technology Transfer está estruturado em três fases. Na 

primeira fase, com financiamento até 100 mil dólares para um ano, os projectos 

devem estabelecer o mérito técnico, a viabilidade e o potencial comercial dos 

esforços de I&D propostos, bem como determinar o impacto na empresa das 

actividades conduzidas. Na segunda fase, com financiamento até 750 mil dólares 

para o período de dois anos, os projectos devem prosseguir as actividades de I&D 

iniciadas na Fase I. Por fim, a terceira fase pretende facilitar os objectivos de 

comercialização da tecnologia pela empresa. O programa não financia esta fase, mas 

algumas Agências facilitam o acesso a outros fundos federais ou o estabelecimento 

de contratos para fornecimento de produtos ou serviços.

A candidatura ao STTR tem que ser proposta por uma pequena empresa (com até 

500 funcionários) e por uma instituição de investigação (instituição de ensino 

superior sem fins lucrativos,  instituição de investigação sem fins lucrativos ou 

centro de I&D financiado pelo governo federal). A empresa e a instituição de 

investigação parceira têm que estabelecer previamente um acordo de licença de 

direitos de Propriedade Intelectual. A empresa tem que efectuar pelo menos 40% 

da I&D do projecto e a instituição de investigação pelo menos 30%. 
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Em 2001, foi realizado um estudo sobre os resultados do programa entre 1995 e 

1997, tendo sido obtidas 102 respostas dos 166 projectos apoiados, que relataram 

que as parcerias resultantes do STTR resultaram na submissão de 41 patentes, na 

criação de 12 empresas spinoff e no incremento de receitas das pequenas empresas 

participantes.

Este programa destaca-se pela longevidade quer aos níveis estratégico como 

táctico e operacional. Criado em 1992, o STTR foi sucessivamente re-autorizado 

pelo Congresso em 1997, 2001 e 2009. Actualmente, o programa está autorizado até 

2017. A longevidade financeira do programa é  garantida pela regra que estabelece 

o seu financiamento por todas as Agências federais com um orçamento superior a 

mil milhões de dólares para actividades de I&D externas. Em 2013 o financiamento 

total atribuído a empresas pelo programa foi de 206 milhões de dólares. Outro 

aspecto positivo deste programa é o facto de a Fase I servir como avaliação do 

mérito técnico e comercial dos projectos, sendo o financiamento na Fase II, de 

valor substancialmente mais elevado, condicionado pelos resultados obtidos na 

primeira fase.

Fonte: http://www.sbir.gov/about/about-sttr#one, acedido em Setembro 2014

A longevidade poderá requerer fontes de financiamento de longo prazo, e essa necessidade deveria ser 

defendida também na negociação dos apoios comunitários como particularmente relevante para a área 

da inovação em todo o espaço europeu. Nomeadamente, não deveria ser considerado financiamento de 

uma actividade corrente todo o apoio a um programa de inovação, que pela sua natureza se estende por 

períodos longos para ter efeitos sustentáveis. Por outro lado deveriam ser contempladas outras fontes 

de financiamento nacionais de forma a garantir que a estratégia política definida para esta área não 

dependa exclusivamente dos fundos comunitários. 

regULAridAde e eStAbiLidAde
Se a longevidade implica uma acessibilidade continuada às políticas, poderá acontecer que 

determinado tipo de avaliação de candidaturas tenha de ser processado por lotes e não em 

contínuo, para poder ser eficiente. A longevidade não implica necessariamente períodos contínuos 

de candidatura e análise das mesmas, mas sim processos continuados com uma regularidade que os 

torne previsíveis para os potenciais candidatos.
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Um exemplo positivo em Portugal é a realização das Call for Entrepreneurship 

da Portugal Ventures, com uma regularidade histórica de 4 calls por ano, de acordo 

com calendário anunciado e estando actualmente na nona edição (não havendo no 

entanto uma garantia política de que não venha a ser suspensa e substituída por 

outro programa). 

Como exemplos negativos podem ser tomados os avisos de candidatura com 

calendários irregulares e a inexistência de um plano atempadamente apresentado 

das datas de abertura de candidaturas, bem como os editais de candidatura que a 

curto prazo alteram substancialmente as condições de candidatura.

A previsibilidade implica ainda que o processo de candidatura seja antecipadamente claro e estável nas 

condições de acessibilidade. Sendo admissível e desejável que o modelo global ou as métricas possam 

evoluir em função da experiência adquirida, as condições de acesso devem ser estáveis ao longo do 

tempo. 

AceSSO cOmPetitiVO e trAnSPArÊnciA
Uma terceira condição de previsibilidade é que o acesso aos apoios públicos seja aberto a todos os 

potenciais candidatos e agentes, isto é, que se evite a monopolização ou corporativismo nos acessos e 

se considere em igualdade de circunstâncias todos os que podem contribuir para determinado objectivo. 

Esta condição equivale de certo modo à tendência europeia para o chamado financiamento competitivo, 

em que é avaliado primordialmente um projecto e não a instituição que o propõe.

Atente-se que o referido corporativismo pode resultar não só da especificação de determinadas 

tipologias de instituição como destinatários, mas também das condições de elegibilidade que favorecem 

de modo desproporcionado a integração do projecto num determinado tipo de instituições. 

O acesso competitivo não se limita às candidaturas, mas é também necessariamente extensível aos 

restantes agentes, e em última análise aos próprios gestores de programas. Um exemplo de acesso 

competitivo à gestão de programas pode ser analisado através dos concursos públicos na Finlândia para 

a selecção de aceleradores.

O acesso competitivo e a transparência decorrem dos detalhes de implementação, da rapidez de decisão 

e dos prazos de resposta, da desburocratização dos processos. Nomeadamente se houver uma base de 

dados centralizada, os processos de candidatura podem recuperar dados anteriores, ficando registada e 

eventualmente justificada também a evolução da realidade do projecto.

Devem ser saudadas como exemplos positivos do acesso competitivo, caso se concretizem, a 

recentemente anunciada possibilidade de uma entidade gestora de uma medida ser complementada 

ou substituída, por não responder em tempo útil a candidaturas, ou ainda a instituição do provedor do 

candidato, ambas a propósito do enquadramento dos programas no âmbito do Horizonte 2020.
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4.4
recomendação 4
PRIORIDADE E ESPECIALIzAÇÃO POR SECTORES  
E ÁREAS TECNOLóGICAS

É uma linha comum a vários países, da Finlândia ao Canadá, que sejam estabelecidas áreas de prioridade 

para as políticas de inovação, em função dos recursos naturais e das competências existentes. Há 

no entanto que adaptar esse esforço estratégico de focalização à realidade em cada momento e ao 

espaço de tempo necessário para que novas competências na oferta de tecnologias possam atingir a 

maturidade para translação para o mercado.

Em termos da translação de tecnologias deverá ser considerada a oferta existente em termos de 

competências e pensados os mecanismos para uma translação eficaz.

Há uma clara diferenciação do percurso, do processo regulamentar e duração do desenvolvimento de 

projectos em diferentes áreas tecnológicas e diferentes áreas de negócio, do mesmo modo como há 

uma clara diferenciação entre projectos que desenvolvem uma tecnologia proprietária e projectos que se 

baseiam no desenvolvimento a partir do estado da arte.

Como tal, os critérios de avaliação e de intervenção são substancialmente diferenciados. Tal implica 

que as medidas sejam desenhadas tendo em conta essas especificidades, e que os intervenientes no 

desenho das medidas e na avaliação das candidaturas tenham um conhecimento especializado dessa 

realidade.

Há exemplos de especialização a vários níveis dos intervenientes no processo. Por exemplo os fundos 

de capital de risco para projectos de biotecnologia são em regra específicos para aquele sector, 

e as entidades gestoras desses fundos quase especializadas em determinadas tipologias (p.ex. 

medicamentos, dispositivos médicos ou meios de diagnóstico). Do mesmo modo há vários agentes de 

propriedade industrial muito especializados nessas áreas.

Os Centros de Excelência constituem uma tentativa de especialização mais a montante na cadeia. 

Também os aceleradores de projectos devem ser especializados. Exemplos dessa especialização podem 

ser analisado nos Catapult Centres britânicos e no sector da biotecnologia em Israel.

A especialização por sectores de actividade económica permitirá ainda ajustar as métricas referidas na 

recomendação 2, que deverão considerar factores de execução temporal e valores de referência para 

os processos necessários, ambos ajustados ao sector em causa. Esta especialização permitirá ainda 

acumular experiência na aferição dos montantes de subsídio e na duração das actividades previstas, 

evitando-se que, em função dos limites estabelecidos no desenho das medidas, os projectos tenham 

prazos de execução e custos similares, independentemente do que é adequado ao sector em que 

actuam. 
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Catapult Centres (Reino Unido)

Os Catapult Centres, até 2012 designados por Centros de Tecnologia e 

Inovação, são clusters especializados em sectores específicos cujos mercados 

globais tenham elevado potencial. Os Centros visam criar massa crítica numa 

determinada tecnologia/sector, agregando um conjunto diversificado de actores 

com conhecimento académico e experiência empresarial nesse sector/tecnologia e 

dispondo de infra-estruturas e equipamentos necessários para o desenvolvimento 

e comercialização da tecnologia. Estes centros actuam como elo de ligação entre 

universidades e empresas, sendo liderados por empresas.

Em 2012 existiam cinco Catapult Centres em cinco áreas tecnológicas: indústria 

de alto valor, terapia celular, energias renováveis offshore, aplicações espaciais e 

economia digital, estando a abertura de outros nove centros em análise.

Fonte: Erawatch Support Measures: United Kingdom (http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/)
acedido em Setembro 2014
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O sector da Biotecnologia em Israel

O sistema de investigação israelita apresenta um elevado número de publicações 

e patentes na área da biotecnologia. Como consequência deste facto, o governo 

israelita tem, desde os anos 90, intensificado os esforços no fomento à transferência 

de tecnologia neste sector, através de medidas diferenciadas, como por exemplo 

a criação de uma incubadora especializada em biotecnologia (no âmbito do 

Technological Incubators Program) e de majorações no financiamento e período 

de apoio atribuídos através de diferentes programas a projectos de biotecnologia. 

Em resultado destas medidas, foram criadas diversas startups de biotecnologia em 

Israel; no entanto muitas delas falharam pois não conseguiram ultrapassar o “vale 

da morte” decorrente do longo processo regulamentar típico destes projectos (a 

excepção foram as startup de dispositivos médicos). 

Para ultrapassar esta situação, o governo israelita promoveu a criação, em 2011, 

de um fundo de capital de risco especializado para o sector da biotecnologia, 

que pudesse mitigar o risco financeiro que os projectos deste sector apresentam, 

incrementando simultaneamente a independência no processo de avaliação dos 

projectos. O governo israelita seleccionou a empresa privada de investimento 

Orbimed Partners Israel para gerir o fundo, que levantou 140 milhões de euros, 28 

milhões dos quais provenientes do Estado e os restantes provenientes de empresas 

de todo o mundo. O envolvimento de entidades privadas no fundo permite não só 

um acréscimo do montante disponível, como também a garantia de um processo 

de due dilligence dos projectos independente e comprometido, suportado por 

organizações com elevado conhecimento e experiência no sector da biotecnologia. 

Fonte: Erawatch Support Measures: Israel (http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/) acedido em Outubro 2014
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Um  exemplo  de  aplicação  das  recomendações

Com a intenção de ilustrar melhor o alcance e intencionalidade das recomendações, desenvolve-se 

seguidamente um exemplo de aplicação das recomendações a um caso concreto.

Por parte de vários agentes envolvidos no processo de inovação, nomeadamente também a nível da 

Comissão de Acompanhamento deste Estudo, foi referido que a prova de conceito é um dos pontos 

críticos do processo de inovação, em particular pela via technology valorisation push, mas também pela 

via tradicional technology push e mesmo pela via market pull em colaboração com RTO.

A identificação desta questão teria lugar no corpo institucional de coordenação e seria analisada à luz 

de uma visão integrada do processo. Sendo confirmada a falha, constituiria uma ineficácia do processo 

global e uma “falha fatal” de articulação dos restantes programas, contribuindo para a ineficácia de 

uma política global de inovação. Justifica-se assim uma intervenção do Estado através de um programa 

específico que promova a interligação entre as fases anteriores e posteriores e na medida em que forem 

necessárias as medidas públicas. 

O grau de intervenção necessário deverá ser avaliado pela aferição do grau de sucesso existente, 

nomeadamente pela avaliação do número de projectos que não puderem ser prosseguidos por não terem 

obtido o financiamento necessário para a prova de conceito, mas que tinham claramente condições 

para ter impacto económico. A independência na avaliação implica necessariamente uma validação 

dos pressupostos do negócio por terceiros e uma definição clara das condições, a validar na prova de 

conceito, em que a tecnologia será aplicada com impacto económico.

Desde logo é necessário distinguir qual o tipo de prova de conceito aqui referida. Para efeito deste exercício 

poderemos admitir que a prova de conceito requerida é tecnológica, mas que vai um pouco mais além 

do que os princípios de eficácia observados na bancada do laboratório e implica verificar as condições 

específicas de aplicação no produto ou serviço e validar não apenas a eficácia mas também a eficiência. 

Resultante do requisito de sustentabilidade dos projectos, devemos ainda admitir que os projectos 

candidatos serão necessariamente aqueles que teriam de resto condições para prosseguir o processo 

de inovação, ou seja, aqueles que, uma vez obtida esta evidência, poderão ser financiados por capital de 

risco enquanto startup ou por uma empresa adquirente que aplique a tecnologia adquirida. 

Como condições de acesso estaria portanto assegurado um estudo da viabilidade do negócio 

subjacente, com base nos pressupostos da proposta de valor tecnológica, que se pretende validar 

com esta prova de conceito. Estas condições de acesso apontam claramente para a existência de um 

plano de negócios credível, apresentado a investidores, que se comprometam com o financiamento 

subsequente em função dos resultados da prova de conceito. 
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Quer isto dizer que todos os projectos que não encontraram financiamento para uma prova de conceito 

tecnológica teriam como saída: 

 Ɩ ou o prévio licenciamento a uma entidade adquirente, condicional em função dos resultados da prova 

de conceito e com metas de aplicação claramente definidas;

 Ɩ ou o prévio licenciamento a uma startup, condicional em função dos resultados da prova de conceito 

e com um plano de negócio claramente definido e com garantias de financiamento.

Na realidade, o processo poderia ser um único, considerando-se a startup como veículo para qualquer 

um dos cenários.

No entanto, o sector em que a startup vai operar define de modo muito específico a análise do projecto, 

os meios necessários para a realização da prova de conceito e o outcome a atingir com os apoios 

disponíveis. Tal tem implicações a vários níveis:

A nível do financiamento a operacionalização deste apoio devia passar por um Fundo de Capital de Risco 

especializado para a área económica em questão, atendendo ao período de investimento expectável. A 

experiência positiva do Sistema de Apoio ao Financiamento e Partilha de Risco da Inovação (SAFPRI) 

sugere que o Estado reserve naquela medida um volume de financiamento adequado e que ponha a 

concurso público a constituição de FCR temáticos que complementem aqueles fundos com capitais 

privados, alavancando o investimento. Atendendo à necessidade de estabilidade e regularidade, o 

montante de investimento disponibilizado para cada área deveria atender ao período do investimento, 

ao número de projectos e à taxa de mortalidade expectáveis, e ao valor adequado para uma prova de 

conceito que sustente o investimento em rondas subsequentes por capital de risco.

Este mecanismo origina simultaneamente o aparecimento de sociedades gestoras especializadas por áreas 

de negócio, nomeadamente naquelas que implicam um conhecimento mais aprofundado das questões de 

regulamentação, e que terão de se articular com congéneres internacionais para garantir subsequentes 

rondas de financiamento. A figura do provedor do promotor poderia ser um bom mecanismo de garantir a 

transparência e competitividade no processo de avaliação de projectos por parte das sociedades gestoras 

resultantes. Os indicadores de execução da medida seriam constituídos por indicadores de input (como o 

número de projectos candidatos e dentro desses os que cumprem as condições de acesso), os indicadores 

de output (como o número de provas de conceito realizadas) e os indicadores de outcome (efeitos gerados 

em valor acrescentado e postos de trabalho criados em Portugal).

Finalmente, a especialização por área tecnológicas deveria conduzir a que a prova de conceito fosse 

executada preferencialmente num centro de competências especializado, a nível nacional, concentrando 

os meios existentes nesse prestador de serviços, embora tendo consciência de que em muitas áreas 

seria necessário subcontratar a CRO/RTO internacionais especializados determinados serviços.

Caberia ao corpo coordenador a aprovação do programa e a monitorização de que atinge os seus 

objectivos estratégicos. A base de dados única, através do número de identificação do projecto, permitiria 

reconstituir os vários passos prosseguidos no desenvolvimento do projecto e a lógica subjacente. O 

condicionamento ao financiamento da aplicação da tecnologia garantiria a sustentação do investimento. 
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Conclusões
O presente estudo sobre as políticas públicas de estímulo à valorização do conhecimento criado no 

sistema de Ensino Superior partiu da constatação da aplicabilidade do chamado “paradoxo sueco” ao 

caso português, tendo-se verificado que o prolongado investimento em I&DT feito em Portugal tarda a 

apresentar efeitos na economia portuguesa.

Para análise das potenciais causas deste paradoxo em Portugal foram identificadas as diferentes 

vias pelas quais os resultados de I&DT são transferidos para a Economia. Para as 4 vias identificadas, 

duas por market pull (em que a necessidade de inovação é identificada pelas empresas) e duas por 

technology push (em que as novas tecnologias são identificadas no SCTN), foram identificados os 

modelos tradicionais e os emergentes. Nesses modelos foram identificadas tipologias de actores, o 

seu enquadramento e contextos de intervenção, e à luz desses modelos foram analisadas as políticas 

públicas específicas prosseguidas em Portugal, no espaço europeu e em alguns outros países de 

referência. 

Cada um desses modelos pode ser visto como uma cadeia de valor, com características muito 

específicas e sectorialmente distintas no tempo de execução. 

Uma primeira constatação é que falta frequentemente uma visão integrada dessa cadeia de 

valor, a diversos níveis da sua implementação, pelo que os objectivos estratégicos definidos são 

insuficientemente transpostos para o nível operacional em termos de articulação da cadeia de valor, não 

ficando por isso assegurado o seu funcionamento integral e síncrono. 

Seguidamente, e atendendo à reduzida correspondência entre as áreas de investigação em I&DT, no 

início da cadeia, e as áreas de actuação empresarial, no fim da cadeia, são identificadas duas vias, que 

emergiram recentemente, como potencialmente promissoras para transformar o investimento em I&DT 

em benefícios económicos: 

 Ɩ nas áreas em que essa correspondência existe, e pela via market pull, as empresas encontram 

na tipologia RTO (Research and Technology Organisations) os interlocutores adequados para 

contratualizar projectos de I&DT, direccionados às suas necessidades, e as políticas públicas podem 

apoiar a identificação dessas áreas, a criação de RTO especializados sectorialmente e os projectos 

individuais ou em co-promoção, que podem cobrir todas as fases do processo; 

 Ɩ nas áreas em que essa correspondência não existe (onde a densidade do tecido empresarial 

corresponde insuficientemente à densidade de I&DT potencial - o que, no entender dos autores, é o 

caso mais frequente), emerge o modelo technology valorisation push como especialmente promissor 

para induzir a inovação, e as políticas públicas podem apoiar a criação dos aceleradores de tecnologia 

proprietária especializados e medidas direccionadas para as diferentes fases do processo e suporte e 

articulação das actividades conexas.
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Considerando a insuficiente articulação existente entre as várias medidas e actores, bem como a 

insuficiente correspondência entre o início e o fim da cadeia, é recomendada a criação de um Conselho 

Nacional para a Inovação que reúna as competências de supervisão do processo de inovação, a nível 

estratégico e táctico, e no qual estejam representadas todas as tipologias de actores das cadeias de 

valor. 

Como princípios orientadores e critérios de decisões para esse Conselho são seguidamente propostas 4 

recomendações genéricas, mas com impacto especialmente significativo no processo da inovação e em 

particular no modelo technology valorisation push:

 Ɩ uma visão integrada e coordenada da cadeia de valor no processo de inovação;

 Ɩ a responsabilidade de prestação de contas em função dos resultados estratégicos;

 Ɩ a previsibilidade, longevidade, regularidade e transparência dos programas;

 Ɩ a especialização por sectores de actividade económica e áreas tecnológicas.

São ainda feitas recomendações específicas no sentido de preservar a independência e factualidade das 

decisões desse Conselho Nacional para a Inovação, bem como a sua desejável articulação com outros 

corpos institucionais, nomeadamente para as áreas de I&DT e do Empreendedorismo, que devem manter 

as suas competências específicas nas respectivas áreas, mas com as quais partilha questões muito 

relevantes de contexto e de influência mútua.

As quatro recomendações genéricas atrás enunciadas devem ser tidas como princípios em todas as 

medidas e programas desenhados e executados pelas competentes administrações públicas, cabendo 

ao Conselho em especial assegurar uma visão integral e o equilíbrio das intervenções, para além da visão 

sectorial especializada que as administrações já contemplam.

Para esse efeito são detalhadas algumas consequências de aplicação aos modelos de inovação. Propõe-

se, concretamente, a criação de uma base de dados de projectos de inovação, com base num número de 

identificação de projectos e promotores, que permita monitorizar a evolução dos projectos ao longo da 

cadeia de valor e detectar eventuais desvios à progressão esperada.

De modo a induzir o alinhamento estratégico a todos os níveis, propõe-se ainda que as condições de 

acesso às medidas e os indicadores dos projectos, das medidas e dos executores sejam compostos, 

incluindo indicadores de outcome, orientados para os resultados finais do processo de Inovação, 

nomeadamente para o impacto em valor económico e postos de trabalho.
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Acelerador: Processo de apoio a projectos e startups 

de base tecnológica em fase inicial, caracterizado pela 

exigência na selecção dos participantes, pelo enfoque 

em classes ou coortes de equipas promotoras, pelo 

período curto e intenso de apoio (geralmente alguns 

meses) e pela forte componente de coaching no apoio 

à avaliação dos projectos. Em diversos aceleradores, 

é também concedido financiamento pré-semente às 

startups, frequentemente em troca de equity (Miller 

et al. 2011). Neste estudo, propomos a distinção entre 

acelerador de empresas e acelerador de tecnologias, 

realçando as especificidades de cada um.

Agente de PI: Técnico especializado em propriedade 

industrial, ao qual as empresas e pessoas singulares 

podem recorrer para uma melhor defesa dos seus 

interesses e direitos.

Análise Económica: No âmbito da proposta de 

modelo integrado de transferência de tecnologia, 

o passo Análise Económica refere-se ao estudo da 

viabilidade, estabilidade e capacidade de lucro de 

um projecto. Engloba um conjunto de instrumentos 

e métodos que permitem realizar diagnósticos sobre 

as necessidades financeiras do projecto, assim como 

prognósticos sobre o seu desempenho futuro.

Avaliação: Processo de análise da invenção/

tecnologia. Idealmente, este processo deve englobar 

não só uma identificação de potenciais aplicações 

e uma análise técnica da patenteabilidade da 

tecnologia (verificação das condições de novidade, 

actividade inventiva e aplicação industrial), mas 

também uma análise da viabilidade comercial 

da tecnologia (identificação da singularidade, 

propriedades, atributos e benefícios, estudo do 

mercado, análise económico-financeira, etc.).

Glossário

Business angel: Investidor individual que investe 

em empresas com potencial de crescimento e 

valorização. O investimento pode ser realizado 

directamente ou através de sociedades veículo e o 

apoio consiste não apenas dinheiro, mas também na 

disponibilização da rede de contactos, conhecimento 

e experiência do business angel.

Centro de excelência: Rede de colaboração de 

grande escala liderada pela indústria e focada num 

sector/área específica, que visa apoiar a investigação 

e a transferência  da tecnologia em produtos e 

serviços. 

Due diligence: Investigação completa de um 

negócio, geralmente realizada durante o processo de 

negociação de financiamento, compra ou venda de um 

negócio ou empresa, tendo por objectivo validar os 

pressupostos fundamentais do caso de negócio

Empresa: Organismo composto de meios humanos, 

materiais e financeiros que visa a prossecução de 

uma determinada finalidade, geralmente de ordem 

económica, por exemplo a produção, venda ou 

distribuição de bens e/ou serviços. No âmbito do 

modelo integrado de transferência de tecnologia 

proposto no estudo, inserem-se na categoria Empresa 

apenas as empresas incumbentes, estando as novas 

empresas criadas para exploração de tecnologias 

provenientes do Sistema de Ensino Superior 

(startups) numa rubrica separada.

Ensino Superior: Inclui «todas as universidades, 

institutos e escolas técnicas superiores e outras 

instituições de ensino pós-secundário, qualquer 

que seja a origem dos seus recursos e o seu estatuto 

jurídico. Inclui também todos os institutos de 
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investigação, estações experimentais e hospitais 

directamente controlados, administrados ou 

associados a centros do ensino superior» (OCDE 2007). 

Expansão: Crescimento do negócio até atingir a 

sua dimensão potencial. O período de expansão 

caracteriza-se pelo incremento do volume de 

negócios, pela entrada em novos mercados ou maior 

penetração no mercado, entre outros. 

Financiamento: Operação financeira em que 

uma entidade financiadora fornece recursos a 

uma terceira entidade para a prossecução de um 

projecto de negócio desenvolvido tendo por base, 

no âmbito deste estudo, pelo menos parcialmente, 

tecnologia desenvolvida numa Instituição de Ensino 

Superior. No contexto do modelo desenvolvido 

neste estudo, e independentemente da necessidade 

de haver financiamento em todo o processo de 

inovação, adopta-se um conceito restrito da palavra 

financiamento, aplicada apenas ao financiamento 

independente, atribuído por entidades privadas no 

apoio a empresas em fase de criação (por exemplo 

Business Angels, Sociedades de Capital de Risco, etc.).

Incubadora: Entidade que tem por objectivo o apoio 

à criação ou ao desenvolvimento de novas empresas, 

fornecendo aos empreendedores um conjunto de 

recursos e serviços. O apoio é coordenado pela 

incubadora e encontra-se geralmente delimitado por 

um período de tempo (alguns anos). Exemplos de 

facilidades fornecidas por uma incubadora são infra-

estruturas físicas, serviços compartilhados (acesso 

à internet, suporte informático, contabilidade, 

etc.) e, nalguns casos, orientação em aspectos 

administrativos, comerciais, financeiros e jurídicos de 

um negócio, o acesso a mecanismos de financiamento 

e a uma rede de empreendedores e investidores.  

Algumas incubadoras praticam coaching individual 

a projectos, em modalidades que se aproximam de 

aceleradores. 

Integração: No âmbito do modelo, a integração 

refere-se à construção do caso de negócio, reflectindo 

as opções tomadas nas actividades precedentes, 

juntando toda a informação relevante sobre as 

várias vertentes do negócio. O resultado final de uma 

integração é o plano de negócios com a maturidade 

adequada para ser apresentado a financiadores 

(investment ready).

Introdução: Início do processo de comercialização de 

um determinado produto ou serviço desenvolvido com 

base em tecnologia.

Investigação aplicada: Investigação original, 

realizada para adquirir novos conhecimentos, que 

está dirigida fundamentalmente para um objectivo 

prático específico. A investigação aplicada é realizada 

para testar utilizações potenciais dos resultados 

da investigação básica, ou para determinar novos 

métodos ou formas de alcançar objectivos específicos 

pré-determinados. 

Investigação básica: Trabalhos experimentais ou 

teóricos que se empreendem fundamentalmente para 

obter novos conhecimentos acerca dos fundamentos 

de fenómenos e factos observáveis, sem levar em 

conta uma determinada aplicação ou utilização.

Investigador: Pessoa inserida numa Instituição 

de Ensino Superior que leva a cabo actividades de 

criação de novo conhecimento, produtos, processos, 

métodos e sistemas que podem potencialmente gerar 

conhecimento proprietário.  

Licenciamento: Permissão de uso, outorgada a um 

terceiro, sobre um direito exclusivo de propriedade 

intelectual. Através de um contrato, o detentor 

original do direito sobre a propriedade intelectual 

cede o direito de exploração da mesma a um terceiro, 

mediante condições pré-acordadas. 
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Marketing: No âmbito deste Estudo, refere-se ao 

processo de divulgação e promoção das tecnologias 

desenvolvidas em instituições de Ensino Superior 

junto de organizações que se configuram como 

potenciais tomadores das tecnologias. 

Negociação: Processo de comunicação entre o 

detentor dos direitos sobre uma tecnologia e o 

possível licenciador da mesma, com o objectivo 

de acordar os termos e condições do acordo a 

estabelecer para licenciamento da tecnologia. 

Pesquisa de Mercado: No âmbito da proposta de 

modelo integrado de transferência de tecnologia, o 

passo Pesquisa de Mercado refere-se ao processo 

necessário para identificar consumidores potenciais 

de um determinado produto ou serviço e através 

deles validar as propostas de valor hipotéticas. Nesta 

fase, procura-se perceber se o produto ou serviço 

que se idealizou a partir da tecnologia responde 

a uma necessidade de mercado, isto é, resolve de 

forma eficaz problemas ainda não resolvidos (ou mal 

resolvidos) pelos quais determinados utilizadores 

estão dispostos a pagar um preço razoável. Esta fase 

é essencial pois, por exemplo, a constatação de que 

apenas um número marginal de utilizadores estaria 

interessado num determinado produto pode levar à 

conclusão de que o mercado não é suficientemente 

interessante, pelo que se pode optar por desenvolver a 

tecnologia noutra direcção.

Políticas Públicas: Incluem as medidas desenhadas 

e implementadas pelo governo português com recurso 

a financiamento público nacional e/ou europeu. As 

políticas públicas que influenciam a envolvência 

do processo de valorização do conhecimento e a 

translação de tecnologias para o mercado têm um 

âmbito muito alargado, desde a Educação ao Trabalho 

e à Fiscalidade. Sem menosprezar a importância 

desses factores, este estudo focará apenas as 

políticas públicas que visam directamente estimular 

o processo de valorização social e económica do 

conhecimento, na interface entre as Instituições 

de Ensino Superior, onde é criado conhecimento, 

e as organizações que o aplicam que o aplicam 

com resultados imediatos mais relevantes para a 

Economia e a Sociedade.

Promotor: Pessoa que promove e dá impulso a um 

determinado projecto. No âmbito do estudo, utiliza-se 

este conceito para nomear a pessoa ou pessoas que 

assumem a liderança de um projecto no processo 

de valorização do conhecimento do mesmo. No caso 

de projectos baseados em tecnologias proprietárias, 

são frequentemente os próprios investigadores quem 

assume a função de promotor do projecto.

Prova de conceito: Conjunto de acções que permitem 

demonstrar a viabilidade técnica, económica e 

comercial de uma ideia de negócio. No contexto deste 

estudo, a Prova de Conceito refere-se apenas a ideias 

de negócio baseadas em tecnologia proprietária, 

sendo que esta etapa inclui tanto a componente de 

validação tecnológica como a de mercado. 

Research and Technology Organisations 

(RTOs): Instituições cuja actividade predominante 

consiste em fornecer serviços de investigação, 

desenvolvimento, tecnologia e inovação a empresas, 

governos e outras organizações. Os RTOs ocupam 

posições nodais dentro dos ecossistemas de 

inovação, juntando diferentes agentes da cadeia de 

inovação, e fazendo a ponte entre actividades como 

a investigação tecnológica, o desenvolvimento de 

processos e produtos e a sua implementação.

Revelação: A comunicação da invenção/tecnologia 

que é realizada pelo investigador junto da Unidade 

de Transferência de Tecnologia da Instituição de 

Ensino Superior na qual se encontra integrado. 

Geralmente a comunicação formal de uma invenção 

é realizada através de um documento do tipo 

“Invention Disclosure Form” e dá início ao processo 

de valorização do conhecimento, uma vez que é 
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notificada a existência de uma invenção/tecnologia 

que se crê possuir características inovadoras.

Startup: Empresa jovem em fase inicial de 

desenvolvimento, cujo modelo de negócios resulta 

geralmente de investigação ou ideias inovadoras. 

Tipicamente, o arranque da actividade de uma 

startup é marcado por um cenário de incerteza, 

sendo necessário reunir um conjunto de recursos 

(humanos, materiais e financeiros) e desenvolver 

actividades extensivas de planeamento, recolha de 

informação e validação de hipóteses de trabalho. 

No âmbito do modelo integrado de transferência de 

tecnologia proposto no estudo, a ênfase recai nas 

startups com tecnologia proprietária e que procuram 

explorar tecnologias desenvolvidas no Sistema de 

Ensino Superior. 

Submissão de PI: Início do processo de protecção da 

propriedade intelectual de uma invenção/tecnologia. 

Existem diversas formas de protecção da propriedade 

intelectual, decorrentes do tipo de invenção e da 

estratégia de protecção adoptada pelos requerentes. 

Um exemplo de início do processo de submissão de 

PI é o depósito de um pedido de patente  junto do 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).  

Unidade de Transferência de Tecnologia: Entidade 

inserida numa Instituição de Ensino Superior 

responsável pela identificação, gestão, protecção e 

transmissão da propriedade intelectual desenvolvida, 

de acordo com o processo descrito por Bradley et al. 

(2013).

Valorização do Conhecimento: É definido como 

a transferência do conhecimento resultante da 

investigação levada a cabo por investigadores 

enquadrados no Ensino Superior, para outra entidade, 

em troca de valor (Andriessen 2005, Goorden et 

al. 2008). Por valor entende-se a geração de lucro 

económico, como seja a geração de valores monetários 

ou fluxos de rendimento, e/ou a geração de benefícios 

sociais (Baycan e Stough 2013). 

Venture capital: Forma de financiamento 

de empresas em fase de criação, expansão ou 

reestruturação, em que a entidade financiadora – um 

Fundo de Capital de Risco (FCR) – toma uma posição 

na estrutura accionista da empresa, geralmente 

uma posição minoritária, com o objectivo de ver as 

acções valorizadas para posterior saída da operação. 

O Fundo de Capital de Risco é gerido por uma 

Sociedade de Capital de Risco (SCR), que assume a 

avaliação dos projectos, a decisão de investimento, 

e o envolvimento directo na gestão da empresa, nos 

termos negociados, disponibilizando a sua rede de 

contactos, conhecimento e experiência. A relação 

com as empresas participadas é assim temporária, de 

médio/longo prazo.
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