
                                                                                                                                                

                  

Mapeamento de Serviços de Inovação fornecidos por Universidades a Empresas 

Fact sheet 

 

Estudo recentemente desenvolvido, coordenado pelo IAPMEI enquanto parceiro da Enterprise 

Europe Network (EEN), que conta com a participação dos parceiros ACIF, AIDA, AIMINHO e CCIPD, e com 

o apoio do ISEG enquanto entidade consultora.   

No âmbito do estudo, foram considerados os seguintes sectores-alvo de análise para os serviços 

prestados por universidades públicas: Cuidados de Saúde (Healthcare), Têxteis e Moda (Textiles and 

Fashion), e Biotecnologia, Indústria Farmacêutica e Cosméticos (Biotech, Pharma and Cosmetics). Foram 

identificadas as seguintes universidades a analisar: Universidade da Madeira, Universidade da Beira 

Interior, Universidade de Aveiro, Universidade de Coimbra, Universidade de Lisboa, Universidade de 

Évora, Universidade do Minho, Universidade do Porto, Universidade dos Açores, Universidade Nova de 

Lisboa, Universidade Técnica de Lisboa, e Universidade do Algarve. 

A oportunidade deste estudo decorre do facto de Portugal, tal como outros países na União 

Europeia, viver uma conjuntura económica bastante adversa. Face a um sector empresarial com 

debilidades perceptíveis, importa compreender como libertar o potencial de crescimento económico do 

país, alicerçando-o num sistema gerador de riqueza. Deste modo poderão ser criadas sinergias através 

da transferência de tecnologia para o tecido empresarial, apoiando-se o desenvolvimento de 

tecnologias e inovação em sectores de bens transaccionáveis ou de alta tecnologia/conhecimento 

intensivos.  

O presente “Mapeamento de Serviços de Inovação fornecidos por Universidades a Empresas” 

permitiu realizar uma inventariação da capacidade tecnológica e serviços existentes, bem como explorar 

o potencial de transferência existente nas universidades públicas portuguesas identificadas. 

A primeira fase do estudo integrou um levantamento da oferta de formação de cursos de 

graduação e pós-graduação (incluindo nestes últimos, cursos de especialização, de mestrado e 

doutoramento), artigos científicos referenciados internacionalmente e publicados em áreas disciplinares 

relevantes e pedidos de patentes nacionais nas áreas tecnológicas relacionadas com os três sectores em 



                                                                                                                                                

                  

análise. Este levantamento permitiu determinar a vantagem absoluta e vantagem comparativa de cada 

uma das universidades públicas portuguesas em termos de potencial de transferência para os três 

sectores em observação (Biotecnologia, Indústria Farmacêutica e Cosméticos; Cuidados de Saúde; e 

Têxteis e Moda).  

Esta primeira fase do estudo contemplou ainda um levantamento dos serviços de consultoria, 

incluindo auditorias tecnológicas, a prestação de serviços técnicos especializados na forma de contrato-

programa ou a participação em projectos empresariais (parcerias, consórcios), com o objectivo de 

categorizar a diversidade de serviços existentes, e identificar-se questões-chave utilizadas nas 

entrevistas 

O catálogo de serviços de inovação prestados pelas universidades, de interesse para as empresas e 

restantes entidades, materializa-se num conjunto de fichas das várias universidades, divididas em três 

partes, a saber: 

a) informação sobre a vantagem absoluta e vantagem comparativa da universidade em 

termos de potencial de transferência de conhecimento para os três sectores em análise; 

 b) informação sobre serviços de inovação prestados pela universidade;    

e 

 c) outras informações específicas sobre essa prestação de serviços.  

Como nota, refira-se que a informação da parte a) da ficha diz sempre respeito à globalidade da 

universidade e foi obtida através do levantamento da oferta de formação (cursos de graduação e pós-

graduação), artigos científicos referenciados internacionalmente e pedidos de patentes nacionais. A 

informação contida na parte b) pode provir do gabinete de transferência de tecnologia da universidade 

(ou entidade equivalente), e por isso dizer respeito à universidade no seu conjunto, ou, mais 

frequentemente, provir de um departamento ou centro de investigação, mais especializados, e por isso 

dizer respeito a um domínio mais específico. Da mesma forma, de acordo com a natureza do 

respondente entrevistado, a informação contida na parte c) pode dizer respeito à globalidade da 

universidade ou apenas a uma sua área mais especializada. 

http://www.enterpriseeuropenetwork.pt/info/investigacao/Documents/CATALOGO%20de%20Servi%C3%A7os%20de%20Inova%C3%A7%C3%A3o%20fornecidos%20por%20Universidades%20a%20EmpresasMaio%202013.pdf

