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1. O QUE É A TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o crescimento ou sustentabilidade de uma empresa a médio ou 

longo prazo depende em grande medida da introdução de novos processos, novos 

produtos ou novos modelos de negócios na sua atividade e para tal, entre outros, é 

necessário inovar e acumular conhecimento. 

 

O acesso ao conhecimento e à tecnologia pode ser efetuado mediante 

recursos internos como, por exemplo, os departamentos de I+D das empresas, ou 

através de fontes externas como universidades, centros tecnológicos, etc. Por este 

motivo, o ambiente desempenha um papel crucial, dado que a competitividade dos 

países depende da organização que estes tenham quanto a ciência, tecnologia e 

inovação, para que ocorra uma transferência de tecnologia e/ou conhecimento. 

 

Tradicionalmente, a transferência tecnológica era associada à incorporação 

de tecnologia estrangeira, mas atualmente evoluiu-se para uma mudança de 

mentalidade, onde não só se fala de transferência de tecnologia, mas também de 

transferência de conhecimento. 

 

De igual modo, a transferência de conhecimento evoluiu em dois aspetos 

destacáveis: 

 

i.  A relação entre as partes passou de unidirecional a bidirecional, onde 

se envolvem e participam, tanto o agente que transfere o conhecimento, 

como o recetor do mesmo. 

ii.  Aumentou-se o número de setores de investigação, assim como as 

disciplinas. 

 

Existem diferentes modelos e enfoques teóricos que põem a manifesto a 

importância da transferência e da incorporação de conhecimentos nos processos 

inovadores das empresas, relacionando-os com os diferentes agentes do processo. 

Deve-se destacar de entre eles o modelo de Hélice tripla, dado que regista de forma 

particular as interações entre universidade, empresa e governo. As duas principais 

características do modelo são: 

 

 Situa de forma conjunta os diferentes agentes do 

processo; universidade, indústria e governo, 

destacando as inter-relações, surgimento de novos 

cargos e funções. 

 As inter-relações ciência/empresas/setor público 

propiciam a aparecimento de novas organizações 

híbridas que facilitam e promovem a inovação. Claros 

exemplos deste tipo de organizações são os centros 

tecnológicos, os parques científicos ou inclusivamente 
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as incubadoras. 

 

A evolução das organizações de transferência de conhecimento permitiu o 

aumento da complexidade da intermediação, dado que agora a hélice tripla inclui 

novas dimensões, meios e desafios ambientais. 

1.2. SUPERAÇÃO DO MODELO LINEAR DE TRANSFERÊNCIA DO 

CONHECIMENTO 

 

O modelo tradicional de transferência de conhecimento baseia-se na 

transferência da Universidade para a empresa. Este modelo começa com a invenção 

e descoberta por parte do investigador e termina com a comercialização de um novo 

produto ou tecnologia no mercado. Portanto, poder-se-iam definir as seguintes 

etapas no processo:  

Primeiro. Ao processo de invenção do investigador segue-se a comunicação à 

unidade administrativa correspondente na universidade, geralmente o 

Gabinete de Transferência de Resultados de Investigação (OTRI), detalhando 

as características da descoberta ou invenção. O pessoal do OTRI tem por 

função avaliar o grau de novidade da invenção, assim como o seu potencial 

económico. Em primeiro lugar, o OTRI deve decidir se é conveniente efetuar 

um pedido de patente ligada à invenção.  

Segundo. Em segundo lugar, um papel particularmente importante da OTRI é o 

de intermediação (broker), ligando os inventores académicos a empresários 

que estejam interessados em explorar comercialmente a invenção. Neste 

sentido, os OTRI servem de educadores ou formadores de habilidades 

empresariais para os investigadores universitários (contribuindo para 

formarem empreendedores académicos), assim como fornecedores das 

informações de que os potenciais investidores necessitam para tomarem a 

decisão de financiar o desenvolvimento tecnológico das invenções 

universitárias.  

Terceiro. Em terceiro lugar, os OTRI devem gerir as negociações entre as partes. 

Isto implica a articulação dos acordos relacionados com a concessão de 

licenças relativamente aos direitos de propriedade intelectual. 

 

Quando o estado da tecnologia a patentear não é suficientemente maduro, 

torna-se complicado encontrar interessados em adquirir licenças ou encontrar 

investimentos que permitam a dedicação de recursos para o desenvolvimento da 

comercialização. Nestas situações, a melhor ou única opção para a execução da 

comercialização consiste no estabelecimento de uma empresa por parte do inventor 

académico: a formação de uma spin-off. 
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1.2.1. Modelo tradicional: linear e unidirecional 

O modelo tradicional dá um enfoque simples e pouco realista do processo de 

transferência de conhecimento e tecnologia, dado que obvia algumas das etapas e 

limita as possibilidades de transferência. As duas características debilitantes deste 

modelo são: 

 

i. Enfoque linear e unidirecional 

ii. Excessiva enfâse das patentes como principal veículo de transferência 

de conhecimento 

 

A simplicidade do modelo baseado numa simples transação e a tergiversação 

do mesmo levou à evolução do modelo e à passagem de um padrão transacional a 

outro relacional. 

1.2.2. Do padrão transacional ao relacional 

A existência de um padrão relacional de transferência de conhecimento 

baseado noutro tipo de colaborações entre investigadores e organizações não 

académicas permitiu a evolução para este novo padrão relacional que se 

caracteriza, não só pela interação entre os agentes, mas também pela 

bidirecionalidade desta.  

 

Alguns dos canais ou meios utilizados por este padrão de transferência de 

conhecimento são: 

 

 Acordos de cooperação em I+D 

 Contratos de I+D 

 Consultorias  

 Acordos sobre mobilidade de pessoal 

 Cossupervisão de estudantes de doutoramento, entre outros 

 

Verificou-se que estes tipos de colaborações são consideravelmente mais 

frequentes em organizações académicas do que aqueles que o sistema transacional 

apresenta (patentes, licenças ou spin-offs). Além disso, aumenta os rendimentos no 

âmbito da transferência e, o que é muito mais importante, torna-os mais constantes 

no tempo. 
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2. AGENTES NA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO      

2.1. AS UNIVERSIDADES E A TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 

– OTRI 

 

As organizações académicas, e mais concretamente as universidades, são um 

dos agentes mais importantes na Transferência de Conhecimento (TC), dado que é 

nelas que se efetuam as principais investigações. As universidades, para levarem a 

cabo os principais mecanismos de comercialização e transferência de tecnologia, 

utilizam meios tais como a comercialização de acordos de licença, a colaboração na 

investigação, os serviços de investigação e consultoria e iniciativas universitárias ou 

empresariais académicas 

  

Não se deve esquecer que a TC inclui elementos de Gestão do Conhecimento 

(descoberta, articulação, aquisição, comunicação, internalização, aplicação e 

absorção de conhecimento, entre outros) e, por isso, deve-se considerar neste 

contexto a existência de uma relação entre as universidades e a indústria, onde 

aparece outro agente: a empresa.  

 

Na interface entre universidades e empresas, destacam-se quatro 

competências básicas, cada uma das quais corresponde a quatro resultados-chave 

da participação: 

1. Criação e Gestão de Projetos de Investigação: Relaciona-se com a 

identificação dos tipos de projetos de investigação, a compilação de custos (e, 

portanto, o estabelecimento de um preço), o controlo das fases-chave de 

negociação e o seguimento de cada contrato. 

2. Patente e empreendimento: É a capacidade de um OTRI para permitir a 

transferência de propriedade intelectual (PI) de equipas de investigação 

pública para empresas privadas e para facilitar a atividade empresarial. Isto 

relaciona-se com as atividades habituais em torno da proteção da PI, o 

processo de patentes, o estabelecimento de ofertas de tecnologia e a 

concessão de licenças. 

3. Partilhar conhecimentos e serviços de apoio às empresas: Esta competência é 

a capacidade de promover e desenvolver serviços de apoio baseados no 

conhecimento para empresas e partilhar melhores práticas entre sócios de 

investigação públicos e privados. Por exemplo, o "intercâmbio de instalações" 

pode ajudar uma empresa a construir protótipos. Para complementar isto, a 

formação ou o fornecimento de desenvolvimento profissional contínuo para 

as empresas podem ser desenvolvidos por OTRI's. 

4. Limites que abrangem os recursos humanos: A quarta competência relaciona-

se com a capacidade de estabelecer atividades baseadas no conhecimento, 

através da mobilização efetiva de pessoas (recursos humanos). Isto relaciona-
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se com a capacidade de criar conhecimento através da externalização e da 

socialização. Um conceito fundamental neste capítulo é a "rede como 

conhecimento", que se poderia efetuar mediante a organização de 

conferências conjuntas. 

  

2.2. OS CENTROS TECNOLÓGICOS 

 

A disponibilidade de serviços intensivos em conhecimento influi e define em 

grande medida a capacidade de inovação de um território e reflete-se nos 

resultados das suas empresas. Entre os principais prestadores de serviços intensivos 

em conhecimento encontram-se os Centros Tecnológicos (C.T.). 

 

Os C.T. oferecem uma grande variedade de serviços centrados na 

transferência de tecnologia e conhecimentos e são fundamentais nas infraestruturas 

de apoio à inovação de um território. Foram ajudados pelo setor público na devida 

altura, dado que um dos seus fins consiste em favorecer a possibilidade da 

implementação de estratégias empresariais de inovação e, por conseguinte, do 

melhoramento dos seus resultados inovadores e de competitividade das empresas. 

 

Existem definições muito diversas, dependendo dos países, pelo que é difícil 

poder-se definir um único modelo de Centro Tecnológico na Europa. Não obstante, 

poder-se-iam definir como as entidades sem fins lucrativos, legalmente constituídas, 

que sejam criadas tendo por objetivo contribuir para o benefício geral da sociedade 

e para o melhoramento da competitividade das empresas mediante a geração de 

conhecimento tecnológico, realizando atividades de I+D+i e desenvolvendo a sua 

aplicação. Os dois principais atributos que caracterizam os C.T. são a força 

tecnológica (capacidades) e a atenção que prestam às empresas (serviço), 

classificando-se entre elas pelo nível de faturação dedicada a I+D. 

 

Na Espanha, e de acordo com o diretório de centros tecnológicos e de apoio à 

inovação tecnológica do Ministério da Economia e Competitividade, existem quase 

noventa centros tecnológicos. 49 deles fazem parte atualmente da FEDIT 

(Federação Espanhola de Centros Tecnológicos), que agrupa os centros tecnológicos 

de uma dimensão mais elevada. 

 

De acordo com dados da FEDIT, cerca de 30.000 empresas utilizaram os 

serviços de algum C.T. desde 2005, sendo estas na sua grande maioria de tamanho 

médio, embora também grandes e pequenas empresas, por esta ordem, tenham 

contado com eles. É de notar que é necessário que as empresas potencialmente 

utilizadoras disponham de uma escala mínima para poderem interagir com os C.T., 

diminuindo este fator quando a empresa tem um certo nível tecnológico, se encontra 

em distritos industriais ou pertence a um cluster. A situação geográfica por 

proximidade ou funcionalidade setorial influi positivamente no uso dos serviços 
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oferecidos pelos C.T. 

 

Este resultado sugere que as empresas recorrem aos C.T. para 

complementarem os seus conhecimentos internos e põe em evidência a dificuldade 

de estimulação do uso de serviços avançados de conhecimentos em empresas não 

inovadoras. 

 

Por outro lado, a tipologia de empresa que colabora com universidades 

costuma ser de um nível tecnológico mais alto e de tamanho médio-grande e de 

setores de alta tecnologia. 

 

Finalmente, deve-se destacar que o grau de satisfação dos utilizadores de 

C.T. é elevado podendo, além disso, valorizar os resultados, não só do ponto de vista 

económico, mas também o impacto tecnológico ou os referidos a aspetos 

incorpóreos. 

 

2.3. SPIN-OFF 

O conceito de spin-off define uma empresa ou organização nascida como 

extensão de outra, mediante a separação de uma divisão subsidiária ou 

departamento da empresa para se converter numa empresa por si mesma, com 

independência e viabilidade própria, em termos de estrutura jurídica, técnica e 

comercial. 

 

Assumindo a definição num sentido mais amplo, spin-off alude à pessoa ou 

grupo de pessoas que deixa a empresa onde está a trabalhar para criar uma nova 

empresa vinculada ou apoiada de alguma forma pela sociedade existente, de que 

esta pessoa era membro. 

 

A empresa-mãe também pode ser o mercado potencial ou o beneficiário dos 

serviços suplementares proporcionados pela spin-off.  

 

Cada spin-off é diferente e a sua classificação é difícil. Não obstante, 

diferentes autores tentaram efetuar uma categorização e estabelecer diferentes 

modelos e tipologias; de acordo com a sua origem (académicas e industriais), a 

tecnologia usada (de base tecnológica ou convencional), a estratégia (reativos, pró-

ativos, «ofensivos»), os motivos (por reestruturação, por salvaguarda de know-how), 

o impacto na estratégia da organização de origem (técnicos e competitivos), etc. 

 

De entre todas as classificações, as mais relevantes são as que fazem referência à 

origem e ao impacto na estratégia da organização de origem. 

 

Spin-off de acordo com a sua origem. Atendendo à sua origem, podem-se distinguir 

dois tipos de spin-off.  
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- Spìn-off empresarial ou industrial: Criação de uma nova sociedade, proveniente 

de outra organização prévia (tanto pública como privada). Até à data, este tipo 

foi o mais generalizado, pelo facto de contar com o apoio dos CEEI's-BIC's 

(Centros Europeus de Empresas e Inovação-Business Innovation Centres). 

- Spin-off académica. Inicia a sua caminhada no seio dos centros universitários e 

institutos de investigação. É a mais recente e é apoiada pela União Europeia 

através de diferentes programas, tendo por objetivo transferir para a empresa 

o conhecimento adquirido na universidade. É precisamente este o ponto de 

mira dos OTRI's (Gabinetes de Transferência de Resultados de Investigação) e 

do seu produto final, as EBT ou Empresas de Base Tecnológica. 

  

Spin-off de acordo com o impacto na estratégia da organização de origem. Neste 

caso, também se podem distinguir dois tipos: 

 

- Spin-off técnica (ou spin-off propiamente dita). Surge quando os 

investigadores descobrem uma nova tecnologia com um potencial económico 

elevado, mas que não é relevante para a estratégia competitiva da 

organização de origem. Nesta categoria pode-se incluir a totalidade das spin-

offs académicas, dado que a empresa criada não modifica nem tem impacto na 

estratégia de uma universidade ou de um organismo público de investigação. 

- Spin-off competitiva (ou spin-out). Engloba todos os casos que têm por 

finalidade a independência de alguns dos departamentos ou divisões da 

empresa. Este processo é, muitas vezes, consequência de uma racionalização 

de processos ou de um plano de externalização (outsourcing) de algumas 

atividades, para se centrar posteriormente nos aspetos fundamentais do 

processo de produção, modificando, em suma, a cadeia de valor da empresa.  

 

Por outro lado, são vários os motivos que podem explicar a criação de uma spin-off: 

 

 Retenção de talento e não deixar sair empregados valiosos nos novos 

projetos empresariais. 

 Formação de novos nichos de negócio e oportunidades no desenvolvimento 

da atividade corporativa. 

 A sobrevivência estratégica em processos de crise da empresa. 

 Pelo planeamento fiscal, comercial ou laboral, aplicação de convénios ou 

regulação laboral. 

 Finalmente, uma dinâmica financeira concreta que tente captar fundos para 

desenvolver uma determinada unidade de negócios. 
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Finalmente, de entre as vantagens que a formação de uma spin-off representa, 

destacam-se três: 

 

 Os empreendedores poderão continuar a desenvolver a área de negócios que 

foi gerada no início até chegarem ao produto final; além disso, avaliam a 

possibilidade de contratar pessoal de investigação valioso e obter 

rendimentos económicos do processo. 

 A universidade poderá impulsionar o seu trabalho de transferência quanto 

aos resultados da investigação. 

 A sociedade beneficiará dos postos de trabalhos qualificados que as spin-offs 

dirigem, dos impostos que pagam e dos produtos inovadores que 

desenvolverem. 

 

2.4. START-UP 

Define-se como start-up uma empresa pequena ou média de criação recente, 

relacionada com o mundo tecnológico. Distingue-se de outras empresas pelo facto 

de a ideia de negócio ser inovadora e evoluir de forma escalonada até se tornar 

rentável. 

 

As start-ups têm uma série de elementos diferenciadores que explicam a sua 

natureza como, por exemplo: o caráter temporário, caráter inovador, custos 

reduzidos, financiamento externo e um alto risco. 

 

Muitas destas empresas emergentes desaparecem ao fim de pouco tempo de 

vida ou são vendidas antes de encontrarem um modelo de negócio estável. No 

entanto, existem notáveis exemplos de start-ups que prosperaram, tendo-se 

convertido em negócios de referência como, por exemplo: Google, Facebook, etc. 

 

Os segredos para se fazer com que uma start-up siga em frente são: 

 

 Possuir uma componente tecnológica inovadora 

 Ter vários profissionais especializados em diferentes setores 

 Dirigir-se a nichos de mercados com alto potencial 

 Obter bom financiamento, tanto em quantidade como no tempo 

 Ter uma alta capacidade para a mudança 

 Adaptar-se rapidamente às necessidades do mercado  

 

Muitas vezes, quando o negócio prospera costumam ser compradas por 

outras empresas maiores que acabam por investir e atuar como lançadeira. 

 

Depois de a start-up ter obtido um modelo de negócio repetível e escalável, 

isso significa o fim da start-up em si mesma, que passa a converter-se em empresa 
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clássica, tal como a conhecemos. 

 

3. CANAIS PARA A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E 

CONHECIMENTO                                                            

3.1. LIVING LABS 

Um Living Lab é um conceito utilizado em investigação que se poderia definir 

como um banco de ensaios reais num ambiente de experimentação, onde os 

utilizadores e os produtores podem cocriar inovações.  

 

Nestes processos intervêm, tanto grupos públicos, como privados e o seu 

principal objetivo é a criação de novos produtos, serviços e infraestruturas 

adequados às necessidades reais da Sociedade. Os cenários que se oferecem são os 

espaços onde se desenvolvem e testam protótipos tecnológicos para o 

melhoramento do bem-estar dos cidadãos, e que terão uma efetividade real e 

comprovada. Geralmente intervêm todos os agentes que participam na 

transferência de tecnologia; desde universidades e C.T. até empresas (start-ups, 

spin-offs) passando por entidades públicas financiadoras. 

 

A Comissão Europeia caracteriza os Living Labs como Alianças Público-

Privado-Pessoas (PPP) para a inovação aberta impulsionada pelos utilizadores. Os 

Living Labs baseiam-se em quatro atividades principais: 

 

 Cocriação: coconceção dos utilizadores e dos produtores. 

 Exploração: a descoberta dos usos emergentes, dos comportamentos e das 

oportunidades do mercado. 

 Experimentação: a implementação de cenários "ao vivo" nas comunidades de 

utilizadores. 

 Avaliação: de conceitos, produtos e serviços de acordo com critérios  

socioergonómicos, sociocognitivos e socioeconómicos. 

 

3.2. CLUSTERS MISTOS 

Michael Porter, economista reconhecido a nível mundial e professor em 

Harvard, define um «cluster» como uma concentração de empresas e instituições 

interligadas num campo particular para a competência. Além disso, afirma que os 

clusters têm o potencial de afetar a competência de cinco formas: 

 

 Pelo aumento da produtividade das empresas do grupo 

 Por impulsionar a inovação na área 

 Por estimular novas empresas na área 

 Por reduzir comportamentos oportunistas 
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 Por aumentar a pressão de coordenação entre empresas 

 

Algumas áreas onde se veem diferentes clusters são a automotriz, tecnologias 

da informação, turismo, smart grids, etc.  

 

Pelo facto de se encontrarem diferentes organizações nestes agrupamentos, 

favorece-se o canal de transferência de conhecimento para universidades e C.T. 

Com efeito, existem clusters, não só setoriais, mas também baseados em diferentes 

tipos de conhecimento: 

 

 Tecnoclusters: agrupamentos orientados para a alta tecnologia, bem 

adaptados à economia do conhecimento, e costumam ter como núcleo 

universidades de renome e C.T. 

 Clusters baseados em "know-how" histórico: estes grupos baseiam-se 

em atividades mais tradicionais, que mantêm a sua vantagem no 

"know-how" ao longo dos anos e, no caso de alguns deles, ao longo dos 

séculos. Muitas vezes são indústrias específicas. 

 Clusters de "endowment" fatorial: agrupamentos criados devido à 

existência de vantagens comparativas, podendo estar associados a 

elementos geográficos particulares como, por exemplo, o cluster 

vitivinícola de uma denominação de origem. 

3.3. CRIAÇÃO DE SPIN-OFFS 

A criação de spin-offs, que derivem de centros académicos, de C.T. ou de 

empresas, é considerada como um dos principais mecanismos para a execução da 

transferência de tecnologia e conhecimento. De uma forma rápida, pode-se começar 

por comercializar a tecnologia criada nas organizações de que derivam, efetuando a 

transferência de forma natural e num curto espaço de tempo. 

 

3.4. PATENTES 

De acordo com o Ministério da Energia, Turismo e Agenda Digital, uma 

Patente é um título que reconhece o direito de explorar exclusivamente a invenção 

patenteada, impedindo a outros o seu fabrico, venda ou utilização sem 

consentimento do titular. 

 

Graças às patentes, consegue-se evitar o plágio de uma tecnologia, mas 

deve-se ter em conta que, depois de patenteada a invenção, se coloca à disposição 

do público para conhecimento geral. 

 

É importante que se destaque que as patentes são direitos adquiridos em 

territórios concretos, geralmente em países ou regiões onde é necessário apresentar 

o pedido, cumprindo a regulação em vigor estipulada por cada uma das regiões ou 

países. A duração dos direitos é variável, mas em geral pode-se considerar que é de 
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20 anos a partir da data do pedido. 

 

Nem tudo é patenteável, dado que existem certas limitações. Descrevem-se 

em seguida algumas das coisas que não podem ser patenteadas: 

 

 Os princípios teóricos ou científicos. 

 As descobertas que consistam em dar a conhecer ou revelar algo que 

já existia na natureza, mesmo que anteriormente fosse desconhecido 

do homem. 

 Os esquemas, planos, regras e métodos para efetuar atos mentais, 

jogos ou negócios e os métodos matemáticos. 

 As formas de apresentação de informações. 

 As criações estéticas e as obras artísticas ou literárias. 

 Os métodos de tratamento cirúrgico, terapêutico ou de diagnóstico 

aplicáveis ao corpo humano e os relativos a animais. 

 

Muitas vezes, especialmente em centros académicos e tecnológicos, dá-se o 

caso de não se dispor de recursos para a explorar, pelo que costumam aparecer as 

licenças. 

3.5. LICENÇAS 

 

As licenças como canal de transferência de tecnologia e conhecimento são 

definidas como autorizações que cedem o direito de uso ou exploração de um bem a 

uma pessoa ou empresa. De um modo geral, trata-se de bens intelectuais ou 

incorpóreos como, por exemplo, as patentes, as marcas, conceções ou 

inclusivamente contratos de transferência de tecnologia. 

 

A transferência de conhecimento ou tecnologia através de licença costuma 

ser efetuada sob um acordo jurídico, onde se estipulam, tanto os direitos, como as 

obrigações de cada uma das partes, o transferente e o recetor, assim como as 

restantes condições acordadas como, por exemplo, duração, taxas a pagar, etc. 

 

De um modo geral, as licenças estipulam no mínimo os seguintes direitos e 

obrigações para as diferentes partes: 

 

 Obrigações do recetor: Pagar as taxas estipuladas no acordo e não 

divulgar o sigilo comercial. 

 Direitos do recetor: Receber o conhecimento ou tecnologia. 

 Obrigações do transferente: Transmitir o conhecimento ou tecnologia e 

responder pelos danos. 

 Direitos do transferente: Receber as taxas acordadas e que o sigilo 

comercial seja respeitado. 
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3.6. CONTRATOS DE SERVIÇOS 

 

A falta de departamentos de inovação ou desenvolvimento de tecnologias nas 

empresas não deve ser uma razão pela qual não se desenvolva conhecimento. 

 

A subcontratação de serviços a centros tecnológicos ou organizações 

académicas mediante contratos privados de serviços é um canal de Transferência 

de Conhecimento e Tecnologia (TCeT) tão válido como qualquer outro. Na maioria 

dos casos é uma opção que reduz consideravelmente as despesas da organização 

subcontratante e obtém resultados de transferência mais rápidos, dado que põe em 

evidência a bidirecionalidade do método referido acima. 

 

3.7. PROJETOS PÚBLICOS COLABORATIVOS (H2020) 

 

Os projetos de investigação europeus produzem muitos resultados excelentes, 

quer como um produto final pronto para comercialização, quer como um 

conhecimento para transferência. Mas, quantos resultados da investigação 

académica em tecnologias é que se convertem em práticas industriais? 

 

Neste contexto, o Horizonte 2020 integra pela primeira vez todas as fases, 

desde a geração do conhecimento até às atividades mais próximas do mercado: 

investigação básica, desenvolvimento de tecnologias, projetos de demonstração, 

linhas-piloto de fabrico, inovação social, transferência de tecnologia, testes de 

conceito, normalização, apoio às compras públicas pré-comerciais, capital de risco e 

sistema de garantias. 

 

O H2020 pode vir a ser uma ferramenta financeira muito útil que facilite a 

investigação, principalmente aos centros académicos e centros de investigação, 

dado que exige a exploração de resultados, promovendo desta forma a 

transferência de tecnologia ou conhecimento. 

3.8. PROJETOS PRIVADOS COLABORATIVOS 

 

De um modo geral, face a qualquer programa público colaborativo, é de 

cumprimento obrigatório a execução de uma disseminação dos resultados obtidos 

do projeto, assim como a exploração dos mesmos. 

 

Face a ideias ou projetos de TRL baixos ou muito próximos de mercados onde 

o caráter inovador é alto e não interessa dar a conhecer as linhas de investigação, 

podem ser úteis as colaborações de caráter privado com centros tecnológicos ou 

organizações académicas que tenham o conhecimento ou a "expertise" necessários 

para o desenvolvimento do projeto. 



EUROPEAN COOPERATION NETWORK ON 
ENERGY TRANSITION IN ELECTRICITY       
TR@NSENER 

  

 

 

 

 

17 

 

 

Esta opção costuma ser economicamente muito dispendiosa, dado que não 

estão disponíveis ajudas públicas e é necessário fazê-lo mediante financiamento 

próprio ou a procura de investimento privado, enfrentando os problemas que isso 

implica. 

 

Em geral estes tipos de projetos são levados a cabo por grandes empresas, que 

têm grandes parcelas de investimento para o desenvolvimento de tecnologia e 

conhecimento ou por empresas com alta solvência económica e muita liquidez. 

3.9. MOBILIZAÇÃO DE CAPITAL HUMANO 

 

A inovação e o desenvolvimento tecnológico constituem uma atividade 

intensiva em capital humano; portanto, o nível de conhecimentos das pessoas é 

determinante da quantidade e qualidade da inovação. 

 

O capital humano é um fator de grande importância para o crescimento 

económico, tanto para um país, como para uma organização. O favorecimento do 

movimento do talento ajuda em grande medida a execução da transferência 

tecnológica e de conhecimento. 

 

 De entre as possibilidades de mobilização de capital humano para o 

favorecimento da TCeT destacam-se os seguintes modelos a seguir: 

 

 Cátedras Universidade-Empresa 

 Estadias Partilhadas 

 Modelo Franhoufer 

 Doutoramento empresarial/industrial com caráter colaborativo 

  



EUROPEAN COOPERATION NETWORK ON 
ENERGY TRANSITION IN ELECTRICITY       
TR@NSENER 

  

 

 

 

 

18 

 

4. A TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO NA REGIÃO 

SUDOE                                                                             

4.1. ESTADO DA REGIÃO SUDOE – ESPANHA, FRANÇA E PORTUGAL 

 

A região SUDOE encontra-se atualmente num momento crítico quanto a 

transferência de conhecimento, dado que, em grande medida, as decisões que sejam 

tomadas nos próximos anos no sistema de ciência e tecnologia, poderiam fazer com 

que fosse um dos motores de desenvolvimento económico e social. Para tal, conta-se 

atualmente com importantes pontos a favor: 

 Uma base de geração de conhecimento cientistas e tecnólogos sólida e 

diversificada. Em certas áreas, desfruta-se inclusivamente de uma 

posição de liderança internacional. 

 Estruturas de TCeT consolidadas nas instituições dedicadas à 

investigação. 

 Exemplos de modelos de gestão da TCeT que já demonstraram a sua 

validade a nível nacional. 

 Profissionais da TCeT altamente competentes e motivados em 

numerosas instituições. 

 Setores industriais de base tecnológica, em que se destacam empresas 

de ponta e altamente competitivas a nível global. 

 Exemplos de empresas com vocação inovadora, inclusivamente em 

setores considerados «tradicionais». 

 Disposição da indústria a explorar novas vias de colaboração, como a 

«inovação aberta». 

 Envolvimento da administração pública no apoio à TCeT, com iniciativas 

recentes nas áreas legislativa e financeira. 

 Um incipiente setor de capital de risco especializado no investimento em 

fases precoces dos projetos tecnológicos, a que se soma a atividade de 

investidores particulares (business angels) interessados na I+D+i. 

 Em geral, uma crescente sensibilização dos agentes envolvidos; a 

importância da TCeT já se incorporou na maioria dos discursos, debates 

e planos de futuro. 

Apesar de todas elas, é importante que também se abordem as seguintes 

necessidades. 

4.1.1. Aspetos estratégicos 

 



EUROPEAN COOPERATION NETWORK ON 
ENERGY TRANSITION IN ELECTRICITY       
TR@NSENER 

  

 

 

 

 

19 

 

As estruturas de transferência devem evoluir e adaptar-se às necessidades 

de cada uma das organizações Atualmente é necessário definir modelos e 

estratégias de conjunto que, antes de tudo, sejam flexíveis. Para tal, é importante 

que nos centremos nos pontos seguintes:  

I. Detetar precocemente as oportunidades de transferência  gerar 

comunicação fluida entre investigadores e gestores de inovação.  

II. Impulsionar os projetos incipientes  importância da obtenção de recursos 

económicos. 

III. Definir planos de ação que permitam o reforço do valor do projeto, tendo em 

vista aproximá-lo ao mercado. 

IV. Encontrar o modelo de transferência que seja o mais adequado  nem 

sempre a patente é a melhor opção. 

 

De um modo global, nas empresas os objetivos de TCeT deveriam ter um 

maior peso e importância nos planos estratégicos das organizações, de tal forma 

que se integrasse como um dos motores de desenvolvimento económico, integrando 

toda a TCeT ao longo da organização.  

4.1.2. Medições: resultados e impacto 

 

Para que se possa quantificar a transferência a curto e longo prazo, é 

necessário definir objetivos. Estes devem ser medíveis, realistas e significativos em 

termos de impacto socioeconómico. 

 

É importante que sejam realistas e não se deve cair no erro de os medir 

unicamente mediante a quantidade de patentes, tal como se tem vindo a fazer nos 

últimos anos. As patentes não são a única forma de execução de TCeT e, para não se 

falsearem estes dados, seria conveniente a definição de indicadores adicionais tais 

como número de licenças, reporte económico de patentes e licenças, número de 

spin-offs criadas, quantia económica reportada em programas públicos, etc. 

4.1.3. Recursos humanos e capacitação 

 

Tal como a mobilidade de capital humano era um canal de grande 

importância para favorecer a TCeT, a manutenção do talento e o seu aumento são 

indispensáveis no âmbito das estratégias, tanto no caso da França como no da 

Espanha e de Portugal. É necessário melhorar a estabilidade, assim como as 

condições laborais, tanto para os gestores da TCeT como para os cientistas e 

tecnólogos. 

 

As atividades de TCeT devem ser desempenhadas por profissionais que 
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reúnam a necessária formação, experiência e competências profissionais. Deve-se 

destacar a importância de uma trajetória mista indústria-academia à escala 

internacional. No âmbito das instituições submetidas aos atuais parâmetros da 

função pública, é extremamente difícil a execução de uma boa seleção de pessoal 

fixo. Desta forma, por exemplo, não é possível selecionar por competências nem dar 

incentivos em função do rendimento ou rescindir a relação por baixo rendimento. 

 

É preciso destacar a importância do reconhecimento dos méritos tecnológicos, 

de transferência e de inovação, não só às organizações, tanto académicas, como 

centros tecnológicos, mas também ao pessoal dedicado à gestão da TCeT e aos 

investigadores que a desenvolvem. O investigador é o agente básico para a criação 

e desenvolvimento de conhecimento, e este reconhecimento desembocaria numa 

maior integração na posterior transferência. 

 

Para se incentivar a participação do investigador na TCeT, além dos retornos 

corpóreos, devem-se destacar como retornos incorpóreos:  

a) o melhoramento das competências, que redundará na sua qualidade 

investigadora e docente, e o aumento de contactos e oportunidades 

b) os réditos reputacionais 

c) o reforço da legitimidade do seu papel face à sociedade. 

4.1.4. Educação, consciencialização e cultura da transferência 

 

É necessário trabalhar na consciencialização para a importância da inovação 

e do empreendimento no sistema educativo. De um modo geral, os cientistas e 

investigadores não têm educação académica necessária quanto a TCeT. 

 

Não somente se trata de uma formação que é necessário adquirir nas 

organizações académicas como nas universidades, mas também é necessário 

alimentar uma cultura de transferência nos centros tecnológicos e nas empresas. 

Esta cultura envolve em maior grau, tanto os gestores de TCeT, como os próprios 

investigadores, de forma que interiorizem a importância de procurarem uma 

aplicação aos resultados obtidos da tecnologia e do conhecimento. 

4.1.5. Coordenação e colaboração 

 

Atualmente é fundamental que se promova a coordenação e colaboração 

entre os diferentes agentes do sistema, para se alcançar com êxito uma 

transferência bem sucedida. A distribuição de papéis deveria ser mais eficiente e 

racional: quem faz o quê e em que momento em resposta às necessidades das 

diferentes fases do processo de transferência. Em particular, a atuação coordenada 

das universidades, centros de investigação, centros tecnológicos e parques 

científicos é identificada como um desafio e uma oportunidade.  
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Na relação entre os mundos da investigação e da indústria, continua a ser 

necessário reforçar o entendimento e a confiança mútua, tendo em vista estabelecer 

vínculos de colaboração e intercâmbio entre as duas áreas. Ambas as partes 

deveriam estar conscientes, de forma realista, do valor que proporcionam e das 

regras que imperam em cada área. Por exemplo, as condicionantes e limitações 

legais e económicas a que as organizações públicas estão sujeitas e a servidão das 

empresas ao mercado; é habitual a existência de uma grande distância entre o 

laboratório e o mercado.  

 

Por isso, é necessária a intervenção de agentes dinamizadores privados que 

apoiem os projetos tecnológicos mais incipientes, que contribuam para a sua 

maturação, e assumam a liderança da coordenação em colaborações de 

investigação e TCeT, limitando o risco associado em fases precoces. 

4.1.6. Aspetos legislativos e financeiros 

 

Estas leis não foram modificadas nos últimos anos e poderiam ser atualizadas 

tendo em vista melhorar e facilitar os canais de TCeT. Portanto, existe uma grande 

margem de melhoramento quanto aos aspetos legislativos e financeiros que 

favoreceriam a TCeT, nos países da região SUDOE. 

 

As instituições públicas deveriam assumir um papel mais importante no 

âmbito da TCeT, dado que existem atualmente certas leis ou normas que limitam o 

seu favorecimento. Alguns exemplos destas leis ou normas são: 

 

 Lei Geral de Orçamentos do Estado 

 Lei sobre Contratos do Setor Público 

 Lei sobre Incompatibilidades do pessoal ao serviço das Administrações 

Públicas 

 Normas de contratação de pessoal 

 Lei sobre Economia Sustentável  

 Lei sobre Ciência, Tecnologia e Inovação  

 

No aspeto financeiro, o principal problema que as empresas de base 

tecnológica enfrentam não se encontra na criação, mas no facto de se depararem 

com uma grande quantidade de obstáculos para poderem crescer. O difícil acesso ao 

financiamento limita consideravelmente a possibilidade do seu crescimento.  
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5. CASOS DE ÊXITO                                                                          

5.1. PAÍSES DA REGIÃO SUDOE 

5.1.1. Estudo da Universidade Pública de Navarra (UPNa) 

5.1.1.1. A origem e a atividade do serviço de investigação 
 

 

O Serviço de Investigação da 

UPNa foi criado em 2007 sob a 

dependência do Vice-reitorado de 

Investigação e consolidou a união de duas 

áreas de gestão que até 2004 se tinham 

mantido separadas, tanto administrativa 

como geograficamente: Convocatórias e 

Gabinete de Transferência de Resultados de Investigação (OTRI). 

 

Mais concretamente, o Gabinete de Transferência de Resultados de 

Investigação da Universidade Pública de Navarra, OTRI Navarra foi criado em 1991. 

Surgiu como um mecanismo para a criação de conhecimentos de acordo com as 

necessidades da zona e facilitar a sua transferência. 

 

Não obstante, analisando as funções que eram encomendadas a estes 

gabinetes no seu início, a sua atividade centrava-se em torno da própria 

Universidade, com tarefas puramente administrativas e pouco orientadas para o 

reforço da atividade de transferência. 

 

Nos últimos anos as OTRI's em geral evoluíram muitíssimo e, em resultado da 

adequação, as suas funções atuais são: 

 

 Identificar os resultados de I+D que possam ser transferíveis para o setor 

empresarial. 

 Elaborar e difundir a oferta científico-técnica da Universidade com os 

resultados transferíveis e com as suas capacidades de I+D e conhecimento 

acumulado. 

 Proteger e gerir a propriedade intelectual e industrial da Universidade. 

 Colaborar e participar na negociação dos contratos de I+D, de apoio 

tecnológico, de assessoria, licença e patentes, etc. 

 Informar a comunidade investigadora da Universidade sobre programas de 

I+D autonómicos, nacionais ou da União Europeia, dinamizando-a e apoiando-

a na elaboração de propostas. 
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 Colaborar na procura de sócios a nível empresarial e científico. 

 Favorecer e mediar na relação investigador-empresa. 

 Facilitar e promover o intercâmbio de pessoal entre a Universidade e as 

empresas. 

 Orientar nas linhas de trabalho dos investigadores a partir das necessidades 

de investigação e desenvolvimento dos setores industriais. 

No caso da UPNa, os instrumentos operacionais mais utilizados nas relações 

universidade-empresa foram os contratos de I+D e os menos utilizados foram a 

licença de patentes e a criação de empresas. 

 

 

Devido à pouca atividade no que respeita à comercialização e ao 

desenvolvimento de estratégias orientadas para o mercado sobre as tecnologias e 

conhecimento gerado na universidade, o principal agente na transferência foi o 

grupo de investigação. A utilização dos Grupos como agente de transferência 

contribui para que prevaleça no ambiente uma visão parcial centrada na área de 

conhecimento sobre a qual o Grupo trabalha, existindo um maior desconhecimento 

das capacidades da Universidade, assim como dos serviços que esta oferece. 

 

Embora não faça parte do Serviço de Investigação, existe na UPNa um centro 

que também serve para fomentar e facilitar a relação dos grupos de investigação 

com as empresas. Trata-se do Centro de I+D em Eletrónica e Comunicações 

Jerónimo de Ayanz. É um centro que nasceu como fruto da motivação e da 

experiência de diversos grupos que mantêm colaborações habituais com o tecido 

produtivo. O Centro atua como canalizador e adaptador entre a sociedade e o 

ambiente universitário, ajustando as velocidades de ambos e aplicando as regras do 

jogo empresarial. Nasceu sem fins lucrativos, com o compromisso realista de criar e 

transferir conhecimento nos prazos e com os custos previamente determinados. Um 

dos elementos distintivos do Centro é a oferta de um espaço físico em que os 

investigadores e técnicos das empresas e da Universidade possam trabalhar 

conjuntamente e em condições de confidencialidade em projetos de I+D+i. 

 

Além disso, é conveniente que se faça referência a outro instrumento com o 

qual a UPNa conta para, entre outras coisas, promover e facilitar a atividade de 

transferência, como é o caso da Unidade de Cultura Científica. Criada com base nas 

ajudas da Fundação Espanhola para a Ciência e a Tecnologia (FECYT). Os seus 

objetivos são a difusão, comunicação e divulgação das atividades de investigação e 

desenvolvimento que se geram na Universidade. O cumprimento destes objetivos, e 

em conformidade com o que foi manifestado, tanto pelas empresas, como pelos 

próprios investigadores, sobre o desconhecimento por parte da sociedade, das 

atividades desenvolvidas na UPNa, servirá para potenciar a atividade de 

transferência de conhecimento. A Unidade de Cultura Científica conta com um Guia 

de Especialistas formado pelo pessoal da Universidade e que pretende ser um ponto 
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de encontro entre os próprios investigadores e os meios de comunicação, uma ponte 

que permita o melhoramento do contacto entre os jornalistas e especialistas das 

diferentes áreas de conteúdo científico, tecnológico e humanístico da Universidade 

Pública de Navarra. 

 

5.1.1.2. Proposta de melhoramento do serviço como interface entre produtores e 
recetores do conhecimento 

 

A principal missão da Secção de Transferência do Serviço de Investigação 

consiste em atuar como interface entre os produtores e os recetores do 

conhecimento. A UPNa define as seguintes diretrizes, para se conseguir uma 

transferência eficaz: 

 

a) Vigilância tecnológica e do ambiente 

b) Plano de comunicação e divulgação científica 

c) Profissionalização do serviço 

 

5.1.1.3. Gestão dos mecanismos de transferência 
 

A UPNa gere a transferência de tecnologia e conhecimento através de quatro 

canais: contratos, patentes e licenças, spin-off e investigação colaborativa. 

a) Contratos 

A investigação contratada é uma atividade normalizada no âmbito das 

atividades administrativas da Secção de Transferência.  

 

Um dos problemas que foi detetado é que a maior parte dos contratos, cerca 

de 95% de acordo com os próprios técnicos do Gabinete, era apresentada por 

intermédio do investigador responsável pelo projeto. Poucos contratos chegam por 

intermédio dos próprios clientes. O facto de serem os próprios investigadores a 

apresentar um rascunho de contrato dificulta o trabalho de assessoria dos técnicos 

do escritório. Apesar de existirem modelos de contratos disponíveis para os 

investigadores no sítio da Internet do Serviço de Investigação, são numerosos os 

contratos que chegam num estado de articulação muito avançado. O objetivo das 

organizações de transferência neste aspeto consiste em centralizar esses contratos 

e estabelecer canais para uma gestão e organização eficientes. 

 

b) Proteção dos resultados: patentes e licenças 

Embora as patentes sejam o paradigma da "Transferência tecnológica", 

trata-se de uma atividade complexa que implica um importante investimento 

económico, conhecimento do mercado tecnológico, capacidades de negociação e 

manuseamento de aspetos legais. De modo que os agentes que operam no sistema 
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de Inovação produzindo conhecimento e tecnologia como, por exemplo, as 

universidades, devem desenvolver políticas nesta matéria e seguir procedimentos 

para um manuseamento adequado das mesmas. 

 

Atualmente a UPNa conta com um procedimento de gestão dos Direitos de 

Propriedade Industrial e Intelectual elaborado a partir da experiência acumulada na 

matéria ao longo dos anos. Embora o OTRI seja responsável pela gestão das 

propostas e por informar a este respeito a Comissão de Investigação da UPNa, é a 

esta que cabe, de acordo com os Estatutos da Universidade, adotar a decisão de 

iniciar e prosseguir, se for caso disso, o processo de registo de patente. 

 

c) A criação de spin-offs 

A criação de empresas de base tecnológica implica a valorização, de forma 

direta, de um conhecimento científico-técnico, quer esteja previamente patenteado, 

quer não. Um aspeto a ter em conta é a existência de diferentes modalidades de 

empresas e a participação da Universidade nestas. 

 

O impulsionamento da universidade à spin-off universitária não se limita à 

identificação de projetos empresariais, mas também é acompanhado de medidas 

que facilitam o êxito dos projetos impulsionados. 

 

O Serviço de Investigação, através da Secção de Transferência, gere uma 

Incubadora de Empresas Universitárias que presta o seu apoio à constituição de 

empresas, assim como às já constituídas, ao longo dos seus primeiros anos de 

existência. A gestão da Incubadora destinada às Ideias de Negócio em fase de 

Projeto empresarial cabe à Secção de Transferência (OTRI), enquanto a gestão da 

Incubadora destinada às spin-offs é efetuada em colaboração com o Centro de 

Empresas e Inovação de Navarra (CEIN) que proporciona o enfoque de negócio e 

conhecimento em gestão para transformar a investigação num produto ou serviço 

de mercado. 

 

Além disso, no quadro do II Plano Tecnológico de Navarra estabelece-se um 

apoio ativo à colocação em funcionamento de novas atuações para a promoção de 

Empresas Inovadoras de Base Tecnológica (EIBT) seguindo as experiências de outros 

países membros da União Europeia. 

 

A aposta na criação de empresas de inovação com base tecnológica nos 

últimos dois planos tecnológicos e a criação da Rede de EIBT implicam a adequação 

ao programa do Serviço de Investigação na sua forma de gerir a transferência de 

conhecimento, assim como na dotação de mecanismos que permitam a sua 

execução. 

 

Neste aspeto, é necessário sensibilizar os investigadores para a importância 

da existência de um ambiente em que existam empresas tecnologicamente 
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inovadoras. Sem elas, é difícil encontrar vias para a exploração de patentes, assim 

como projetos de qualidade e competitivos que permitam a diferenciação dos grupos 

de investigação. 

 

d) Investigação colaborativa 

A investigação colaborativa constitui mais um mecanismo da transferência de 

conhecimento. 

 

Esta pode ser gerada através de convocatórias públicas como os projetos 

CENIT, EUROINNOVA ou os Programas-Quadro da União Europeia ou sem recurso a 

estas ajudas. 

 

Nos projetos em cooperação participa sempre pelo menos um centro público 

de I+D+i ou um centro privado de investigação e desenvolvimento universitário, em 

cooperação com um centro tecnológico ou uma empresa ou um agrupamento ou 

associação empresarial. O objetivo destas convocatórias consiste em favorecer a 

transferência eficaz para as empresas dos resultados da investigação desenvolvida 

nos organismos de investigação. Este é um dos mecanismos que a Universidade tem 

que potenciar, dado que representa mais financiamento para a atividade de 

transferência e contribui para a criação de redes de inovação e desenvolvimento. 

 

5.1.2. Universidade da Occitânia.  

 

A região da Occitânia possui um programa de transferência de tecnologia que 

desenvolve diferentes serviços. 

 

5.1.2.1. Soluções para grandes desafios 

O sistema universitário na Occitânia oferece apoio durante todo o ciclo de 

transferência de tecnologia e estende as melhores práticas através de todos os 

membros de suas instituições. 

 

Por exemplo, SATT são empresas privadas de transferência de tecnologia que 

trabalham muito perto de centros de investigação financiados por fundos públicos, a 

fim de aumentar o valor dos seus resultados para a indústria. Eles participam em 

todas as fases de transferência de tecnologia; detecção de necessidades de 

invenção e análise de mercado, estratégia de propriedade intelectual, prova de 

conceito, apoio à criação de start-ups e negociação de licenças. Há dois na Occitânia: 

"Toulouse Tech Transfert" (TTT) em Toulouse e "Axlr" em Montpellier. 
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Destacam-se também as incubadoras que oferecem ambientes seguros e 

acolhedores e áreas de trabalho com ferramentas e infraestrutura essenciais para o 

sucesso e crescimento de novos negócios. Muitas vezes elas abrigam spin-offs de 

laboratórios universitários, o que lhes permite fortalecer seu modelo de negócio e 

estudar a viabilidade técnica de seu projeto.  

 

A Universidade de Toulouse está também a liderar um projecto transregional 

POCTEFA França-Espanha-Andorre com o objectivo de impulsionar a inovação e a 

competitividade das empresas designadas aCCeSS: uma cooperação 

transfronteiriça para a especialização inteligente. Eles estão fazendo isso ligando 

organismos de transferência de tecnologia para melhorar os projetos de P&D 

colaborativos. 

 

5.1.2.2. Centro de Inovação 
 

O sistema universitário na Occitânia também apoia a inovação através de 

centros de inovação.  

 

Contamos com 8 "CRITT" ou "Centro Regional de Inovação e Transferência de 

Tecnologia" na Occitânia, um dos quais trata das questões do Processo Industrial 

para Tecnologias Ambientais. Estes institutos foram criados a partir de 1990 para 

reunir atores científicos e industriais em um determinado setor. Eles fornecem 

expertise científica para PMEs que não podem pagar o centro de P&D e fazem a 

ligação entre os laboratórios públicos e a indústria.  

 

Há também um "IRT" ou "Instituto de Pesquisa e Tecnologia" em Toulouse, cujo 

papel é associar parceiros públicos e privados para liderar atividades de pesquisa de 

classe mundial usando os recursos de plataformas tecnológicas relacionadas. Este 

ambiente de colaboração permite desenvolver tecnologias revolucionárias cuja 

maturidade está em consonância com as necessidades da indústria. 

 

 

5.1.2.3. Empreendimento de estudantes 
 

Os alunos na Occitânia pode melhorar suas habilidades de negócios através 

de orientação profissional e treinamento de empreendedorismo em várias 

universidades, graças à gestão e empreendedorismo Mestres. É programas de 

negócios completos que oferecem aos alunos selecionados uma variedade de cursos, 

tutoria com professores de diversas disciplinas e formação na empresa que tem 

como resultado o empreendedorismo Business. 

 

Os alunos são incentivados a iniciar um projeto de empreendedorismo 

durante os seus estudos através do estatuto de estudante-empresário proposto na 



EUROPEAN COOPERATION NETWORK ON 
ENERGY TRANSITION IN ELECTRICITY       
TR@NSENER 

  

 

 

 

 

28 

 

França. Eles são então supervisionados por um Student Cluster (PEPITE) e do 

Business Procedure Center of Trade and Industry (CCI) e são oferecidos uma 

formação e um apoio especial de um diretor de empresa. Em Toulouse, eles também 

podem ser acompanhados pelo "Catalyseur", que visa ser o elo perdido entre 

estudantes, laboratórios e empresas. É um lugar vivo dedicado à inovação e 

empreendedorismo composto por uma área de co-trabalho, um fablab, um 

showroom e uma área propícia a trocas amigáveis. 

 

5.1.3. Universidade do Porto 
 

5.1.3.1. Transferência de tecnologia 
 

A Universidade do Porto está consciente de que a criação de um produto 

inovador a partir dos resultados de I & D, não é tão "simples" como pode parecer. 

Implica talento, criatividade, visão, trabalho e risco, mas também uma série de 

procedimentos que são fundamentais para proteger e valorizar externamente as 

inovações com o selo próprio da universidade. Por isso, a Universidade proporciona 

diferentes serviços e programas cujo principal objetivo consiste em ajudar a 

transformar as ideias que são originadas em escolas e centros de investigação em 

produtos que possam chegar ao mercado e ser comercializados. 

 

Com o apoio do departamento de inovação da Universidade do Porto, 

qualquer investigador, docente, funcionário ou estudante (atual ou antigo) pode 

desfrutar de um acompanhamento personalizado em todos os passos que compõem 

a cadeia de transferência de conhecimento. Entre eles inclui-se a comunicação de 

uma invenção, a proteção dos direitos relativamente a uma ideia ou tecnologia 

(através de uma patente nacional ou internacional), a identificação de 

oportunidades de negócios, o estabelecimento de contactos com a indústria e, 

finalmente, a comercialização e negociação desta tecnologia. 

 

A transferência de tecnologia também é uma componente essencial do 

ecossistema empreendedor da Universidade do Porto. Das tecnologias geradas na 

Universidade resultou a criação de spin-offs com alto potencial inovador. A este 

nível, a Universidade promove várias atividades de apoio ao empreendimento 

especialmente destinadas aos seus investigadores. É o caso do BIP - Business 

Ignition Programme, um programa destinado aos que pretendem desenvolver um 

negócio a partir de tecnologias desenvolvidas no meio académico. 

 

Todos estes princípios estão na base do Regulamento de Propriedade 

Intelectual da Universidade do Porto (RPIUP), criado em 2005. Através desta 

ferramenta, procura-se proporcionar aos seus inventores o acesso direto aos 

benefícios resultantes da valorização do conhecimento, potenciando desta forma a 

visibilidade e notoriedade da instituição face à indústria, às empresas e à sociedade 

em geral. 
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5.1.3.2. Criação de Spin-offs 
 

No quadro da estratégia desenvolvida na última década para a promoção do 

espírito empresarial no seio da comunidade, a Universidade do Porto dispõe de 

estruturas de apoio aos seus investigadores e empreendedores que pretendem 

constituir empresas a partir de atividades de investigação e desenvolvimento de 

excelência desenvolvidas na Universidade. 

 

Sustentada em atividades que apontam para a proteção da propriedade 

intelectual e para a instituição de sistemas de intercâmbio e apoio à transferência de 

conhecimento da Universidade para a sociedade, esta política concretiza-se 

sobretudo através da criação de empresas spin-offs, consideradas fundamentais 

para a qualidade dos serviços nos sistemas de ensino, investigação e inovação a 

nível regional, nacional e internacional. 

 

Para identificar, validar e estimular a criação de empresas spin-offs, a 

Universidade do Porto tem um regulamento que estabelece os tipos de spin-offs que 

podem ter lugar na Universidade, associando efeitos jurídicos ao ato de 

reconhecimento das empresas e regulando as relações entre as empresas spin-offs 

e a Universidade. Este reconhecimento aplica-se aos docentes e investigadores das 

escolas e centros de investigação, e igualmente a trabalhadores não docentes, 

estudantes e antigos estudantes, assim como ex-trabalhadores, docentes e 

investigadores que podem solicitar ao departamento de inovação o reconhecimento 

das suas empresas através do selo da Universidade do Porto Spin-off. 

 

Com este selo, as empresas desfrutam de um ecossistema de espírito 

empreendedor e de inovação constituído por unidades de investigação, incubadoras 

e serviços de apoio à inovação, que as acompanham nas principais fases do seu 

crescimento e desenvolvimento, abrindo portas a competências, e aproximando-as, 

através das redes de contacto da própria Universidade, a empresas maduras e 

estabelecidas no mercado, assim como a oportunidades de negócios e financiamento 

nacional e internacional. 

 

Os investigadores da Universidade do Porto ainda podem recorrer aos 

serviços oferecidos pelo Parque de Ciência e Tecnologia da própria Universidade 

(UPTEC) e por outras incubadoras onde a Universidade tem participação (NET- SA, 

LET-IN | INESC TEC, Inova.Gaia, O Hub Porto, etc.), em áreas tão diversas como a 

formação, apoio na montagem do negócio, infraestruturas de incubação, networking 

e consultoria, entre outras. 

 

5.1.3.3. Apoio ao empreendimento 
 

A Universidade do Porto tem vindo a apostar ao longo da última década na 
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criação de competências, infraestruturas e serviços capazes de impulsionar o 

potencial empreendedor existente na comunidade. Entre os escritórios de apoio ao 

empreendimento e à inovação, passando por ações de capacitação e ensino ligadas 

ao empreendimento, concursos, workshops e conferências, são muitas as iniciativas 

que têm vindo a ser materializadas por todos os polos da Universidade. 

 

Existem vários empreendedores que encontraram o seu lugar no Parque de 

Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto (UPTEC), espaço destinado à 

incubação de empresas inovadoras (start-ups), através de um conjunto de 

estruturas e serviços especializados, desenvolvidos para a satisfação das 

necessidades típicas do início de atividade empresarial. 

 

Na Universidade, também se desenvolve o potencial dos investigadores que 

procuram valor através da aplicação dos seus projetos em produtos comercializáveis 

ou da criação de spin-offs competitivas. Das várias unidades e organizações que 

desempenham esta missão, destaca-se o trabalho desenvolvido pelo departamento 

de inovação, organismo que oferece diferentes serviços no apoio à transferência de 

tecnologia e à valorização económica e social do conhecimento gerado na 

Universidade. 

 

5.2. EUROPA 

5.2.1. Caso da Steinbeis 

 

O nome Steinbeis converteu-se em sinónimo da transferência bem sucedida 

de conhecimento e tecnologia corpóreos. Os Centros Steinbeis, administrados por 

empresários, constroem pontes firmes e sólidas entre a ciência, academia, comércio 

e indústria, sempre focados na forma como todos os envolvidos na transferência 

beneficiarão realmente. 

 

A rede Steinbeis é um modelo singular de êxito: a rede de empresas Steinbeis 

orientadas para a transferência, está a expandir-se na Alemanha e a nível 

internacional para ajudar todas as partes a permutar e usar o conhecimento de uma 

forma mais eficiente e efetiva. Os especialistas profissionais da ciência, as 

organizações académicas, o mercado e a indústria, fundem a tecnologia e a 

administração, pensam globalmente e atuam localmente, com impacto e precisão. 

Com uma estrutura descentralizada, a rede da Steinbeis proporciona conhecimento 

e experiência numa vasta gama de assuntos. 

O portfólio de serviços da Steinbeis abrange: 

 Consultoria 

 Investigação e desenvolvimento 
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 Capacitação e desenvolvimento de empregados 

 Avaliação e relatórios. 

 

A rede associa-se a clientes de todas as dimensões, desde proprietários 

únicos até grandes corporações. O objetivo consiste em ajudar o maior número de 

empresas a aceder a tecnologias e métodos inovadores e a aceder aos 

conhecimentos técnicos disponíveis através da rede, descobrindo assim soluções que 

satisfaçam as suas necessidades e consigam uma transferência bem sucedida. 

 

5.2.1.1. Estrutura e conceito 
 

Atuando como uma organização guarda-chuva sobre a rede Steinbeis, 

encontra-se a sociedade sem fins lucrativos “Fundação Steinbeis para o 

Desenvolvimento Económico (StW)”, Os princípios orientadores de trabalho da 

fundação são estabelecidos por uma série de conselheiros e um comité 

independente. Estes são compostos por representantes do comércio e da indústria, 

da ciência e da academia e do mundo da política. 

 

A fundação promove o conhecimento e a transferência de tecnologia com 

uma grande variedade de instrumentos. Estes incluem a Steinbeis-Edition, o braço 

editorial da Steinbeis, que emite publicações especializadas escritas e editadas por 

especialistas; o Instituto Ferdinand Steinbeis, que fomenta a transferência 

coordenando atividades no contexto da transformação digital e da convergência 

tecnológica e; simpósios sobre tecnologia atual e assuntos de gestão, onde se 

apresentam desenvolvimentos atuais. Para entregar uma transferência corpórea, a 

Fundação funciona através de empresas Steinbeis individuais. 

 

A responsabilidade de todas as atividades comerciais relacionadas com o 

conhecimento e a transferência de tecnologia, assim como com o próprio quadro 

central da Steinbeis, recai numa filial da Steinbeis chamada Steinbeis GmbH & Co. 

KG für Technologietransfer (StC). É a StC que tem a responsabilidade formal de 

tomar as rédeas da rede Steinbeis, acedendo assim ao conhecimento e às 

habilidades de mais de 1.000 empresas Steinbeis geridas de forma independente 

(centros de transferência, centros de investigação e inovação, centros de consultoria 

e institutos de transferência na Universidade Steinbeis de Berlim). 

 

Várias organizações trabalham em associação com a rede Steinbeis Network, 

incluindo franquias (tendo por objetivo entrar em mercados estrangeiros), start-ups 

e outras empresas em que a Steinbeis participa para promover o conhecimento 

estratégico e a transferência de tecnologia.  

 

Maximize o que descentraliza, minimize o que centraliza: um credo em que 

acreditam firmemente na Steinbeis. Com efeito, a interação entre estes dois 
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princípios opostos cria uma força fundamental da rede Steinbeis Transfer Network. 

A organização Steinbeis está descentralizada. A unidade de nível mais baixo na 

organização é a Steinbeis Enterprise, cada uma das quais é dirigida pelo seu gerente 

como uma empresa dentro da empresa. Estas empresas adotam diversas formas: 

Centro de Transferência, Centro de Consultoria, Centro de Investigação ou Inovação, 

Transfer Institute ou GmbH (empresa alemã de responsabilidade limitada). Ao 

mesmo tempo, um quadro central comum define a sua estrutura. 

 

A rede de transferência da Steinbeis acomoda empresas de todas as 

dimensões com os contactos que estão a procurar: especialistas capacitados para 

oferecerem um vasto suporte para enfrentarem os desafios em investigação e 

desenvolvimento, consultoria e capacitação e desenvolvimento de empregados. 

 

Flexíveis e sem encargos por parte da burocracia, as suas empresas seguem o 

ritmo dos requisitos de cada cliente, aproveitando o alcance completo da experiência 

que se encontra na rede de transferência. O resultado: os clientes veem que os seus 

projetos são geridos de forma fiável e rápida. 

 

Todas as empresas da rede são financiadas através de projetos de clientes. 

Em resultado disso, os diretores e empregados adotam o papel de ‘empresários de 

transferência’, responsabilizando-se pelas suas ações. O enfoque centrado no cliente 

é um dos elementos fundamentais da cultura corporativa: cada transferência 

oferece ao cliente um benefício específico, muitas vezes com vantagens competitivas 

decisivas. 

 

5.2.1.2. Portfólio de serviços 
 

O portfólio de serviços da Steinbeis em que o seu êxito se baseou é: 

 

a) Consultoria: A vasta rede de especialistas da Steinbeis converte-os num 

contacto fundamental para corporações e pequenas e médias empresas por 

igual. Permite que consigam todos os benefícios da carteira de serviços, desde 

breves consultas até extensos serviços de consultoria empresarial e de 

projetos para os desafios em cada etapa da cadeia de valor. 

b) Investigação e Desenvolvimento: As inovações garantem às empresas uma 

vantagem na competência global. A rede Steinbeis Network não só 

implementa projetos de investigação e desenvolvimento: põe os seus clientes 

em primeiro lugar, colocando novos conhecimentos e experiência ao seu 

alcance; por outras palavras, um ativo económico genuíno.  

c) Capacitação e desenvolvimento de empregado: Tanto para os empregados 

do setor corporativo como para os proprietários únicos, a aprendizagem 

durante toda a vida é agora crucial para continuarem a ser competitivos. 

Demonstrar competências profissionais sólidas está intrinsecamente ligado a 
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manter-se a par dos desenvolvimentos atuais, implementando com êxito o 

que se aprendeu.  

d) Avaliação e relatórios: Os especialistas na rede da Steinbeis têm as 

capacidades necessárias e a experiência adequada para avaliarem os 

projetos. Eles determinam o potencial comercial e analisam a viabilidade das 

ideias comerciais e as possibilidades de êxito dos planos de negócios. 

Relatórios detalhados dos especialistas que proporcionam orientação e guiam 

os processos de tomada de decisões, ao mesmo tempo que descrevem 

eventuais cenários de soluções e sugestões. Como resultado, os clientes 

avaliam as oportunidades com maior precisão, minimizam os riscos e 

abordam os desafios atuais e futuros com mais confiança. 

 

5.2.2. Modelo Fraunhofer 

5.2.2.1. Fraunhofer’s incomes 
 

A Fraunhofer é uma organização de investigação alemã com grande 

reconhecimento internacional como modelo de associação a empresas privadas. 

Apresentam-se em seguida as principais características do mecanismo de êxito 

levado a cabo pela Fraunhofer. 

 

a) Transferência através do movimento de capital humano: 

Na Fraunhofer existe um sistema de transferência técnica baseado na 

circulação de recursos humanos. Mais especificamente, a Fraunhofer contrata jovens 

investigadores com talento por um período fixo. Depois de esses investigadores 

terem adquirido experiência e construído ligações pessoais, a Fraunhofer envia-os 

para a indústria. Depois de passarem à indústria, esses mesmos investigadores 

encomendam a I+D à Fraunhofer, convertendo-se assim em clientes da Fraunhofer. 

Este modelo circular é o mecanismo básico comum nos institutos de investigação da 

Fraunhofer. 

 

Os investigadores permanecem na Fraunhofer, em média, durante cinco a 

sete anos. Durante o seu primeiro e segundo anos, são-lhes confiadas partes de 

projetos ou assuntos individuais de projetos maiores e, como resultado, adquirem 

experiência como investigadores com o sucesso de cada objetivo. No seu terceiro 

ano, são-lhes confiados pequenos projetos e espera-se que possam gerir os prazos 

de entrega, comunicar com os clientes e calcular os lucros e as perdas. Finalmente, 

são colocados em postos de supervisão como líderes de um ou dois projetos 

principais, onde experimentam uma compreensão prática da gestão. Desta forma, 

exige-se que os investigadores melhorem, não só o conhecimento, mas também a 

experiência como gerentes que podem captar rapidamente as tendências industriais. 

 

Portanto, existe um sistema circular em que os investigadores que deixam a 
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Fraunhofer para se juntarem a empresas privadas se convertem em supervisores de 

I+D, que depois elaboram projetos de investigação com a Fraunhofer. Nas palavras 

da Fraunhofer, trata-se de “transferência técnica conseguida com o cérebro 

humano”. 

 

b) Autonomia de Investigação 

Outro aspeto característico da Fraunhofer é a autonomia dos seus institutos 

de investigação e a forte autoridade que os diretores de instituto têm. Pelo menos 

nominalmente, os seus 67 institutos de investigação centram-se em diferentes 

assuntos de investigação. Como é lógico, a sobreposição periférica dos campos cria 

uma certa competência entre os institutos. No entanto, tal competência é realmente 

bem acolhida, em vez de desalentada. 

 

Os diretores dos institutos de investigação da Fraunhofer têm uma grande 

autoridade nas áreas de operação do instituto, assuntos do pessoal e seleção de 

assuntos de investigação. 

 

Deve-se destacar na filosofia da Fraunhofer que, pelo facto de ser uma 

organização de investigação aplicada, deve compreender sempre as tendências do 

mercado e responder às suas alterações, desenvolvendo atividades de investigação 

do presente, mas vigiando a procura futura. 

 

c) O modelo da Fraunhofer baseado no contrato: 

É um quadro de financiamento institucional vinculado aos resultados, com 

base no qual as subvenções de despesas operacionais para o ano seguinte 

aumentam em relação com os rendimentos de investigação por contrato de 

empresas privadas. Em termos gerais, este esquema, conhecido como o modelo 

Fraunhofer, foi utilizado sem modificações desde que foi aprovado pelo Gabinete da 

Alemanha em 1973. O ponto fundamental está no facto de, em vez de se basear 

simplesmente na proporção, o financiamento institucional aumentar de acordo com 

maiores quantidades de investigação por contrato. O esquema estimula os institutos 

a aceitarem ativamente a investigação contratual de empresas privadas baseada 

no cumprimento das suas missões como organizações públicas de investigação, e 

mais concretamente mediante a implementação de investigação competitiva e o 

pedido de fundos para projetos. As subvenções para despesas operacionais são 

compostas por quatro elementos. 

  Fundos de investigação de 600.000 euros que se distribuem 

uniformemente a todos os institutos de investigação 

  Fundos de investigação equivalentes a 12% do orçamento de 

investigação completo do ano anterior. A quantia varia de acordo com o 

tamanho do instituto de investigação. 
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  O montante correspondente aos rendimentos por investigação 

contratual de empresas privadas é calculado como 10% quando os 

rendimentos por investigação contratual do ano anterior caem abaixo de 

25% do orçamento de investigação, 40% quando se encontra entre 25% e 

55%, e novamente 10% quando ultrapassa os 55%. 

  15% da quantia de financiamento competitivo aceite pela UE. 

Destes pontos, o terceiro é uma regra exclusiva da Fraunhofer. A base deste 

cálculo é a seguinte: quando os rendimentos por investigação contratual caem 

abaixo de 25%, considera-se que a investigação que o instituto está a levar a cabo 

não tem procura suficiente no mercado. Por outro lado, quando estes rendimentos 

ultrapassam os 55%, considera-se que o instituto é excessivamente parcial à I+D 

corporativa e não está suficientemente envolvido numa investigação que seja 

coerente com a sua condição de instituto público de investigação. 

 

5.3. CASOS DE ÊXITO FORA DA EUROPA 

5.3.1. The Engineering Research Center Program, USA 

 

5.3.1.1. Objetivo e visão geral do programa 
 

O Engineering Research Center (ERC's), patrocinado pela National Science 

Foundation (NSF), é um grupo de centros interdisciplinares localizados em 

universidades de todos os Estados Unidos, cada um deles em estreita colaboração 

com a indústria. Cada ERC proporciona um ambiente em que a academia e a 

indústria podem colaborar para conseguirem avanços estratégicos em sistemas 

complexos e tecnologias de nível em sistemas que têm o potencial de gerar novas 

indústrias ou transformar radicalmente as linhas de produtos, tecnologias de 

processamento ou metodologias de entrega de serviços em indústrias atuais. A 

atividade dentro dos ERC's encontra-se na interface entre a cultura da ciência 

baseada na descoberta e a cultura da engenharia baseada na inovação.  

 

Os centros proporcionam a base intelectual para que a indústria colabore 

com professores e estudantes na resolução de desafios genéricos de longo alcance, 

produzindo a base de conhecimento necessária para avanços constantes em 

tecnologia e a sua rápida transição para o mercado. 

 

Os professores, estudantes e sócios da indústria de ERC integram a 

descoberta e a aprendizagem num ambiente interdisciplinar que reflete as 

complexidades e realidades da tecnologia do mundo real. Os ERC's expõem os 

futuros estudantes (graduados e não graduados) a pontos de vista industriais para 

desenvolverem competência na prática de engenharia e produzirem graduados de 

engenharia com a profundidade e amplitude da educação necessária para o êxito 
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em inovação tecnológica e para a liderança efetiva de equipas interdisciplinares ao 

longo das suas carreiras. Espera-se que as inovações de ERC em investigação e 

educação tenham impacto nos currículos a todos os níveis, desde o pré-universitário 

até à aprendizagem permanente, e que se difundam entre os seus sócios 

académicos e da indústria e para além deles. 

 

A Fundação Nacional para a Ciência (NSF) estabelece que o objetivo do 

programa ERC consiste em “criar uma cultura de inovação em investigação e 

educação de engenharia que vincule a descoberta científica à inovação tecnológica, 

através da ‘investigação de sistemas de engenharia transformacional’ e ‘educação’”. 

O mundo “transformacional” significa a capacidade de alterar algo ou ter 

transformabilidade. Portanto, outra forma de estabelecer o objetivo do programa 

ERC consiste em “criar novos sistemas de engenharia e capacitar as pessoas para 

que os dirijam, tendo em vista transformar os mecanismos existentes”. 

 

O programa ERC é considerado como um caso modelo de entre as estratégias 

de apoio ao estabelecimento de bases de investigação universitária nos Estados 

Unidos. Muitas universidades orientadas para a investigação nos EUA estabelecem 

Centros de Investigação de Engenharia (ERC) que se encontram fora das suas 

organizações educativas e de investigação habituais, normalmente formadas por 

faculdades e departamentos. Os ERC's servem como lugares onde os investigadores 

de especialidades díspares se reúnem para desenvolverem atividades 

interdisciplinares que vão para além dos campos académicos existentes. Em muitos 

casos, as necessidades industriais e sociais não podem ser resolvidas com 

centragem num único campo académico e, portanto, os ERC's universitários 

desempenham um papel importante na colaboração indústria-academia. 

 

Para os “sistemas de engenharia transformacional” e os “métodos de 

construção de sistemas de engenharia transformacional”, o programa ERC recebe 

propostas dos investigadores e analisa-as. Em seguida, para aqueles que seleciona, 

proporciona um suporte que em princípio dura dez anos. O enfoque do programa é 

característico, dado que considera principalmente: 

 Promoção integrada da educação e da investigação: os conhecimentos 

obtidos através do programa devem ser incorporados nos materiais de ensino 

e nos planos de estudo, e as estratégias para o desenvolvimento de recursos 

humanos para liderar a próxima geração devem-se traduzir em conhecimento 

explícito. 

 Procura da interdisciplinaridade de várias formas: os “sistemas de engenharia 

transformacional” baseiam-se na execução de investigações que unem 

diferentes campos e, portanto, os membros de diversos atores devem 

participar na sua construção. Por exemplo, a colaboração com outras 

universidades (e a participação de pelo menos três instrutores e três 

estudantes de cada universidade) é essencial caso se deseje a participação 

das empresas privadas. Além disso, a cooperação de forma substancial ou 
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não das diversas partes interessadas, será confirmada mediante visitas 

anuais ao local. O objetivo é conseguir a interdisciplinaridade, não só dos 

campos, mas também das pessoas participantes. 

 

O programa está a alcançar resultados muito bons, que se veem refletidos 

mediante as diversas pesquisas de impacto efetuadas, os resultados de 

independência dos ERC's face às ajudas da NSF, o desenvolvimento educacional dos 

graduados universitários, assim como a alta percentagem de alunos que acabam 

por trabalhar na indústria. 
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6. GUIAS DE MELHORAMENTO                                                      

6.1. GUIAS GERAIS DE MELHORAMENTO 

Após a exposição da situação da TCeT e desafios apresentados, tendo em 

vista melhorar a eficácia, expor-se-ão em seguida pequenas ações concretas como 

guia de melhoramento. 

 

Tal como se tem vindo a experimentar ultimamente, a TCeT é um processo 

longo e dispendioso, cujos retornos e impacto são na maioria das vezes visíveis a 

longo prazo. No entanto, há a possibilidade de se apresentar um plano de atuação 

de longo curso com pequenas estratégias a curto prazo que permita a avaliação do 

impacto num tempo inferior ao esperado e permita que se alcancem os objetivos 

traçados. 

 

6.1.1. A nível estratégico 

 

Algumas das estratégias de atuação poderiam ser as seguintes: 

 

 Priorização e aproveitamento das forças e oportunidades do sistema 

Neste sentido, propõe-se uma focalização de recursos em setores estratégicos 

pela sua capacidade real e/ou potencial de aumentar a competitividade da região 

SUDOE. Como, por exemplo, em empresas de ponta ou emergentes com um alto 

potencial de crescimento. 

 

Além disso, também é necessária uma aposta em modelos que comprovaram 

a sua eficácia no ambiente SUDOE. O sistema público não pode continuar a suster a 

atual multiplicidade de campus, parques, centros, fundações, etc., com funções 

equivalentes ou sobrepostas. 

 

 Multidimensionalidade e multidirecionalidade 

A TCeT deve ser uma atividade em que joguem todos setores e agentes do 

sistema, movendo-se em todas as direções e sentidos, sem ficar estagnada no 

modelo linear entre academia e indústria. 

 

A multidirecionalidade deve-se refletir nas funções e no plano de trabalho da 

ATC, o que implica que se esteja à escuta das necessidades da indústria. 

 

 Internacionalização 

A TCeT não deve ser abordada a partir de uma perspetiva local, devendo ser 

internacionalizada a todos os níveis. 
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6.1.2. Nos aspetos estruturais, organizativos e de gestão 

 

A nível estrutural, organizativo e de gestão, destacam-se: 

 

 Redefinição do modelo de gestão das estruturas de TCeT 

O modelo de gestão requer uma reestruturação e nova definição das funções 

de cada agente e das suas competências e responsabilidades, para se conseguirem 

fundamentalmente os objetivos seguintes: 

 

 Evitar redundâncias no processo 

 Cobrir totalmente a cadeia do processo. 

 

Não existe um modelo de gestão único e é necessário que cada organização 

se adapte e procure a estrutura mais adequada, tendo sempre em conta que a TCeT 

é da responsabilidade de todos os agentes: direção, investigadores, gestores e ATC. 

 

 Quando se tratar de definir a estrutura e modelos de gestão, também é 

importante que se tenham em conta aspetos tais como: 

 

 Funções e responsabilidades 

 Tamanho dos diferentes agentes 

 Definição do tipo de gestão a efetuar 

 Implementação de objetivos (longo e curto prazo) 

 

 Coordenação e integração de esforços e recursos 

Tendo em vista chegar-se a um modelo não somente eficaz, mas também 

eficiente, é necessário que tanto os recursos como os esforços estejam coordenados. 

Quanto mais local for a atividade, mais importante é este aspeto. Algumas das 

medidas a levar a cabo são:  

 

 Conjugação de serviços que exijam massa crítica para a sua viabilidade. 

 Processamento dos trabalhos dos agentes com as mesmas funções, ou 

semelhantes. 

 Especialização em função das forças e capacidades de cada 

organização. 

 

É importante que não se esqueça o impulsionamento da rede de agentes que 

se dedicam à identificação precoce de oportunidades de TCeT.  
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Por último, deve-se abordar o desenvolvimento de modelos integradores em 

que agentes dinamizadores privados e sem fins lucrativos assumam e limitem o risco 

das fases mais precoces, possibilitando a progressão dos projetos até ao nível de 

maturidade necessário para captar o interesse do capital e da indústria. 

 

 Melhoramento na gestão de processos e recursos 

Tendo em vista apurar e melhorar os processos e recursos, propõe-se: 

 Racionalização de processos, eliminando redundâncias desnecessárias 

e melhorando a eficiência. 

 Unificação de trâmites das agências financiadoras. 

 Reduzir a carga de trabalho nos aspetos financeiros, tais como a 

auditoria 

 Redefinição dos responsáveis nas tarefas administrativas. 

 Melhoramento na documentação e rastreio da gestão. 

 

 Medição 

A definição de uma série de identificadores que sejam quantitativos e 

qualitativos, que permitam a medição do impacto e do melhoramento no tempo na 

atividade de TCeT nas diferentes áreas relevantes, como por exemplo a atividade 

económica, impacto, alteração cultura, melhoramento da qualidade de vida, etc. 

 

Para complementar, será necessário definir outra série de indicadores 

intermédios que permitam a avaliação da atividade e ajudem a orientar o avanço na 

direção correta. Algumas possibilidades para a execução deste seguimento podem 

ser: o número de patentes, quantidade de investigadores dedicados à inovação e 

TCeT, número de contratos com empresas, etc. 

 

6.1.3. Na gestão de recursos humanos e na sua capacitação 

 

Na gestão de recursos humanos e ma capacitação, podem ser levadas a cabo 

algumas das iniciativas seguintes: 

 

 Desenvolvimento profissional dos técnicos de TCeT. 

Encontrar programas específicos para os investigadores, tendo em vista 

profissionalizar e melhorar a estabilidade das equipas de transferência tecnológica. 

Proporcionar ao sistema os agentes capazes de contribuir para as funções 

complementares dos investigadores, como o desenvolvimento de negócios, gestão 
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empresarial, comercialização, etc.  

 

As ações propostas são: programas de apoio à contratação de profissionais 

altamente qualificados e experientes às equipas de TCeT, inclusão de uma parte 

variável na remuneração do profissional da TCeT, subcontratação de alguns serviços 

de TCeT ou programas de formação específicos para profissionais da TCeT.  

 

 Reconhecimento do papel dos geradores de conhecimento e tecnologia 

Reconhecimento dos méritos de TCeT no desenvolvimento profissional de 

investigadores, cientistas e tecnólogos. 

 

6.1.4. Na consciencialização e criação de uma cultura da transferência tecnológica 

 

 Formação em TCeT 

É importante que se aborde a formação específica de pessoal dedicado à 

TCeT a todos os agentes, independentemente das suas funções e 

responsabilidades no processo de TCeT. 

 

Deve-se destacar que é imprescindível que esta formação seja ministrada, 

tanto nos centros académicos, como ao nível da empresa e da indústria, focando 

sempre a formação do ponto de vista de cada uma das organizações  

 

A inclusão desta formação em escolas de negócios seria outra iniciativa 

destacável e com um grande impacto. 

 

 A «transferência de pessoas»  

Fomentar a mobilidade do capital humano mediante diferentes atuações: 

 Doutoramentos e projetos de fim de curso no âmbito da indústria e 

trabalhando nelas. 

 Programas de mobilidade de estudantes de pós-graduação e 

doutoramento, assim como de intercâmbio de pessoal academia-

empresa. 

 Aproveitamento e potenciação dos recursos disponíveis no sistema, como 

as redes universidade-empresa. 

 

 Sensibilização social para a TCeT 

Campanha de consciencialização dos poderes públicos e privados para a 

relevância da TCeT para o desenvolvimento do país, assim como campanhas de 
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fomento da cultura da transferência nas organizações onde se gera o conhecimento,  

 

Este tipo de campanhas também deve ser exposto ao público em geral, tendo 

em vista valorizar o impacto da ciência e da tecnologia, melhorando a sua qualidade 

de vida. 

 

6.1.5. No ambiente legislativo e financeiro 

No ambiente legal e financeiro é necessário que se atualizem as diferentes leis 

e normas comentadas em secções anteriores, assim como que se facilite o acesso a 

financiamento para o desenvolvimento das atividades da TCeT. Além disso, é 

necessário procurar mecanismos e incentivos para as organizações como, por 

exemplo, os incentivos fiscais ou ajudas à investigação.  
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7. CONCLUSÕES                                                                                            

Como conclusões, é importante que se saiba que a Transferência de 

Conhecimento e Tecnologia (TCeT) é o processo pelo qual a inovação efetuada na 

investigação dentro de uma instituição se transfere para a sociedade e cujo modelo 

evoluiu de um modelo linear de transferência (enfoque linear e unidirecional e uma 

excessiva enfâse das patentes como principal veículo de transferência de 

conhecimento) para um modelo de hélice tripla (enfoque multidirecional e utilização 

de diferentes veículos de transferência de conhecimento) 

 

 

 

VS 
 

 

 

 

De entre todos os agentes envolvidos na TCeT, devem-se destacar: 

 

1. Universidades: efetuam a criação e gestão de projetos de investigação, 

patenteiam e empreendem, além de partilharem conhecimentos e 

serviços de apoio às empresas e mobilizam os recursos humanos. 

2. Centros Tecnológicos: são entidades sem fins lucrativos, legalmente 

constituídas, que sejam criadas tendo por objetivo contribuir para o 

benefício geral da sociedade e para o melhoramento da 

competitividade das empresas mediante a geração de conhecimento 

tecnológico, desenvolvendo atividades de I+D+i e desenvolvendo a sua 

aplicação. 

3. Spin-Offs: pessoa ou grupo de pessoas que deixa a empresa onde está 

a trabalhar, para criar uma nova empresa vinculada à, ou apoiada de 

alguma forma pela sociedade existente, de que esta pessoa era 

membro. 

4. Start-Ups: Empresa pequena ou média de criação recente, relacionada 

com o mundo tecnológico. Distingue-se de outras empresas pelo facto 

de a ideia de negócio ser inovadora e evoluir de forma escalonada até a 

tornar rentável. 

 

Por outro lado, é importante que se destaquem os diferentes canais de 

transferência do conhecimento e tecnologia; Living labs, Clusters mistos, Criação de 

spin-offs, Patentes, Licenças, Contratos de serviços, Projetos públicos colaborativos 

(h2020), Projetos privados colaborativos, Mobilização de capital humano, etc. 

 

De um modo geral, existe uma grande margem de melhoramento na TCeT 

para todos os agentes envolvidos nos diferentes modelos. Para as diferentes áreas, 
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recomenda-se: 

 

 Área Estratégica: 

 Priorizar e aproveitar as forças e oportunidades do sistema 

 Aproveitar a multidimensionalidade e multidirecionalidade 

 Internacionalizar 

 Área estrutural, organizativa e de gestão: 

 Redefinição do modelo de gestão de estruturas de TCeT 

 Coordenação e integração de esforços e recursos 

 Melhoramento na gestão de processos e recursos 

 Obter medições (KPI’s) 

 Desenvolvimento profissional dos técnicos de TCeT. 

 Área recursos humanos e sua capacitação: 

 Desenvolvimento profissional dos técnicos de TCeT 

 Reconhecimento do papel dos geradores de conhecimento e 

tecnologia. 

 Área de consciencialização e criação de uma cultura: 

 Formação em TCeT 

 A «transferência de pessoas»  

 Sensibilização social para a TCeT 
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