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Prefácio 

 

 

A linha orientadora deste trabalho é a Transferência de Tecnologia e do Conhecimento, e é 

através desta linha orientadora que se desenrola todo este tema, não em termos tão gerais, 

mas sim no âmbito do Departamento de Engenharia Electromecânica. 

  

O Departamento de Engenharia Electromecânica (DEM) da Universidade da Beira Interior 

(UBI), é tal como outros Departamentos, uma fonte rica em tecnologia nas suas mais diversas 

variedades. Mas o simples facto de possuir tecnologia não faz com que o Departamento seja 

rico, evoluído ou atractivo, pois é essencial que os responsáveis por  ele saibam que é 

necessário desenvolver, divulgar e proteger as suas tecnologias. Só com um vasto 

conhecimento sobre o que é, e como se faz a Transferência de Tecnologia é que se pode 

avaliar a capacidade do Departamento para o fazer. 

  

É nesta base que surge este estilo prático e detalhado sobre a Transferência de Tecnologia. 

Fazendo numa fase inicial um vasto levantamento teórico, que nos permite ter um 

conhecimento acentuado, sobre a actual situação no DEM. Posteriormente, apresenta-se um 

estudo de caso a “GATE2TECH”. De seguida realizou-se um estudo prático sobre os dados 

recolhidos, dos quais foram retiradas conclusões diversificadas. Estas conclusões são, acima 

de tudo medidas que devem ser adoptadas no futuro de forma a que o DEM se torne, a médio 

ou a longo prazo uma referência no que concerne à Transferência de Tecnologia e do 

Conhecimento, não só para a Indústria, mas também para alguns segmentos do mercado, 

específicos de uma sociedade moderna e em contínuo desenvolvimento.  
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Resumo 

 

A crescente de globalização e interdependência das economias faz com que o contexto seja 

altamente competitivo e caótico para a empresa e para a Universidade. Face à elevada 

competitividade e às alterações com que as empresas se deparam, a transferência de 

tecnologia assume-se como um factor chave para o sucesso da empresa. A presente 

investigação tem como objectivo analisar a transferência de tecnologia e de conhecimento no 

âmbito do Departamento de Engenharia Electromecânica. Este estudo surge devido à 

necessidade crescente que as Universidades têm em conseguir chegar com os seus estudos e 

tecnologias, aos seus parceiros logísticos, institucionais e acima de tudo os seus parceiros 

Empresariais.  

Nesta investigação desenvolve-se um suporte teórico sobre a temática da transferência da 

tecnologia e do conhecimento, com a análise de trabalhos de autores de referência na área. 

Para na realização do trabalho prático, é feita a análise documental dos dados recolhidos 

sobre o Departamento de Engenharia Electromecânica (DEM) e sobre as suas actividades 

científicas e estratégias adoptadas para fazer a Transferência das suas tecnologias e 

conhecimentos nos últimos três anos de actividade (2008, 2009 e 2010). 

Após ter sido realizado um estudo teórico e a análise prática dos dados, é descrito e 

implementado o estudo de caso, a “GATE2TECH”. A GATE2TECH criada pelo autor, para este 

efeito, é revista tecnológica, que pretende recolher estudos e tecnologias produzidos no 

Departamento (DEM), para depois os levar às empresas de uma forma gratuita.  

No final deste trabalho são feitas algumas considerações para trabalhos futuros e 

apresentadas o conjunto de empresas que se pretendem atingir com a GATE2TECH numa 

primeira fase de implementação do projecto. 
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Transferência de Tecnologia, DEM, Inovação, Tecnologia, Empresas, GATE2TECH. 
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Abstract 

 

 
The growing tendency of globalization and interdependency of economies is inferred in highly 

competitive and chaotic context for the firm and the university. Due to the high 

competitiveness and changes that firms face, the technology transfer is assumed as a key 

factor to success. The present investigation aims to analyze the technology transfer related 

with Electromechanical Engineering Department at University of Beira Interior (UBI).  This 

study arises due to the growing necessity of universities to diffuse their studies and 

technology among their logistic, institutional and more important, enterprise partners.  

In this investigation a theoretical support on the topic of technology transfer is developed, 

based on the analysis of works made by references authors in the respective area of 

discussion. To accomplish the practical work, a documental analysis of the gathered data 

about the Department of Electromechanical Engineering (DEM) is done. The assessed data 

relates the DEM scientific activities and adopted strategies to transfer its knowledge and 

technology during the last years of activity (2008, 2009 e 2010). 

After the theoretical study and practical data analysis, is described and implemented the 

case study, "GATE2TECH". The GATE2TECH, created by the author of this work, is a 

technological journal that pretends to gather studies and technologies developed in the DEM 

and take it, for free, to the enterprises. 

 In the end of this work, some assumptions are made for future works and the first target 

enterprises of GATE2TECH are presented. 
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1. Introdução 

 

As Universidades Portuguesas têm um historial de referência fortemente virado para o ensino 

até início dos anos oitenta, sendo essa a sua função base. A partir daí, a mudança das 

políticas governamentais e os apoios comunitários, permitiram uma expansão sem 

precedentes das actividades de investigação, acompanhadas pela aposta da criação de 

estruturas visando esse desenvolvimento e a promoção de uma crescente ligação à Indústria. 

Segundo Matias (2009) só depois de 2000 se assistiu verdadeiramente a uma abertura das 

Universidades e uma maior ligação ao exterior, particularmente, ao sector produtivo. 

 

Na segunda metade do século passado, as Universidades foram confrontadas com a exigência 

de um contributo efectivo para o desenvolvimento económico, missão que acresceu ao ensino 

e à investigação (Etzkowitz e Leydesdorff, 2000). Em consequência, estas instituições têm 

vindo a ser encorajadas a desempenhar um papel mais activo de transferência do 

conhecimento numa perspectiva de valorização comercial (Bercovitz e Feldman, 2006). 

 

Esta evolução, motivada pelas mudanças de políticas governamentais, é hoje, em dia um 

tema de estudo essencial em qualquer unidade de ensino superior. Os sucessivos cortes nos 

financiamentos das Universidades fazem com que estas tenham que procurar outras formas de 

se auto financiarem, e como tal, nada melhor do que aproveitar os seus próprios recursos. 

Assim sendo, as Universidades tiveram que fazer uma mudança estratégica nas suas políticas 

internas e nas suas participações em actividades socioeconómicas, de forma a se tornarem 

mais competitivas, num mercado mais abrangente, não apenas o do nosso país, mas sim um 

mercado global, sem fronteiras.  

 

Para uma Universidade se tornar competitiva é necessária uma visão estratégica a médio e a 

longo prazo, que passa pela valorização dos seus pontos fortes e, para isto, é essencial a 

ligação a empresas, a gabinetes de transferência de conhecimento, incubadoras. Não menos 

importante é a criação de spin-offs, a participação em projectos de investigação científica a 

nível mundial, concursos a planos de apoio, a incentivos políticos e sociais. Estes são os 

trunfos que as Universidades possuem para poderem atrair os mercados para as suas 

tecnologias, serviços e recursos humanos. 

 

Hoje em dia as Universidades têm que ver o mercado “num contexto de globalização revelado 

num processo evolutivo, irreversível e multidimensional, em que existe uma crescente inter-

conectividade reflectida nos intensos fluxos de informação, tecnologia, capital, bens, serviços 

e pessoas, onde emerge um novo tipo de competição baseado na aprendizagem contínua e 
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interactiva”, Silva et al (2008:25). Os mesmos autores dizem ainda que é necessário haver 

meios para ajudar as organizações a adoptar as melhores práticas, promovendo a 

aprendizagem contínua e interactiva das organizações, neste caso o “benchmarking”, uma 

metodologia que procura identificar as melhores práticas, para depois as avaliar, ajustar e 

implementar na organização de forma criativa e inovadora.  

 

“As Universidades são instituições que têm um papel importante a desempenhar, com as suas 

actividades de ensino, investigação e serviços à comunidade, contribuindo para a dinamização 

da inovação, da transferência do conhecimento e, consequentemente, promovendo o 

desenvolvimento das regiões onde se enquadram” Silva e tal (2008).  Segundo Resende (2009) 

“Importa saber, portanto, até que ponto estão preparadas estas Instituições para participar 

num processo tão complexo como o da transferência de conhecimento e tecnologia para as 

empresas”.  

 

As empresas de entre todos os parceiros estratégicos que as Universidades têm, são o melhor 

caminho para o sucesso, pois também as empresas vivem uma fase de competição diária e 

global. Resende (2009) refere que devido à livre actuação das empresas estrangeiras no 

mercado nacional e europeu, nomeadamente as de Leste, com níveis de escolaridade 

elevados e cuja mão de obra ainda é barata, têm levado as empresas nacionais a uma maior 

preocupação pelos aspectos de melhoria dos seus parques tecnológicos, bem como voltarem 

mais a sua atenção sobre os mecanismos internos que lhes proporcionem acesso, de forma 

mais simples/rápida (eficiente) e barata ao conhecimento e às tecnologias que lhes permitam 

ter alguma vantagem competitiva. “A dita Vantagem Competitiva tem como um dos seus 

grandes propulsores a tecnologia e o conhecimento”, Resende (2009).  

 

Quando se fala em transferência de tecnologia e de conhecimento, entre Universidades e 

empresas, estamos a falar de uma ligação entre organizações que têm objectivos comuns: 

superar os seus concorrentes num mercado global. É neste ponto que surge a Transferência de 

Tecnologia (TT), o tema central deste trabalho. Neste seguimento a investigação tem como 

objectivo o estudo de um caso concreto que é a TT no Departamento de Engenharia 

Electromecânica (DEM) da Universidade da Beira Interior.  

 

Após um estudo prático serão retiradas as conclusões deste estudo, e far-se-á uma análise 

detalhada aos resultados obtidos, bem como, das políticas e estratégias que têm vindo a ser 

desenvolvidas no DEM para a transferência das suas tecnologias.  
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1.1. Importância do Tema 

 

Com o início do novo milénio, cimentou-se a relevância dada a temas como a TT, inovação, 

tecnologias, registo de propriedade intelectual, gestão de recursos humanos, entre outros. 

Isto acontece porque as empresas e as Universidades já se aperceberam que a globalização 

está aí e veio para ficar de vez. Estas organizações sabem hoje que só com uma vantagem 

estratégica conseguirão vingar num mercado exigente, que evolui de dia para dia, a uma 

velocidade impressionante, onde a sociedade é comparada à selva, onde apenas sobrevivem 

os mais fortes, os que melhor se conseguem adaptar às adversidades, ou então, aqueles que 

conseguem antecipar-se aos seus concorrentes, seja pela antecipação de entrada no 

mercado, pela liderança ou pela diferenciação. 

 

A União Europeia tem vindo a reconhecer a importância desta ligação U-E, e, como  

estratégia, pede às Universidades uma maior participação no desenvolvimento económico, 

tendo definido como uma das dez áreas chave para a sua acção, o aumento da transferência 

de conhecimento entre as instituições de I&D e organizações da sociedade civil e industriais, 

EUC(2007). 

 

Na era em que estamos, a Transferência de Tecnologia (TT) é um tema cada vez mais 

estudado e desenvolvido, dada a sua importância, não só para os agentes que estão ligados 

directamente a este processo, mas também, pela sua importância numa determinada 

sociedade e cultura. Numa sociedade moderna e desenvolvida, a tecnologia e o conhecimento 

são um dos grandes propulsores da economia, que, por sua vez, produz uma vantagem 

competitiva sobre outras economias, que não têm como política de desenvolvimento o 

aumento e melhoria da relação entre os vários agentes do processo de TT. 

 

Actualmente, devido ao vertiginoso processo de inovação tecnológica, a cooperação entre 

Universidades, Institutos Politécnicos e outras Instituições Científicas e o tecido Empresarial 

aparece como um importantíssimo arranjo entre instituições para promover e manter a 

competitividade daquelas empresas, (Resende,2009).  

 

Com isto, a UBI tem também ela de acompanhar os da linha da frente, ou seja tem que se 

antecipar aos problemas que surgem nesta sociedade. É através de estratégicas de redução 

de custos e de contenção de despesas que sobrevivem diversas instituições de ensino 

nacional. Para viver e vencer é necessário criar um espírito inovador nas Universidades que 

faça com que estas ganhem quota de mercado, no que toca à prestação de serviços, partilha 

de Know-how em áreas estratégicas para a instituição, como são a área dos têxteis com uma 

longa tradição, a área da aeronáutica com boas perspectivas de futuro, a Gestão e Economia 
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em prestação de serviços como a consultadoria, mas, acima de tudo, a Engenharia 

Electromecânica, por ser uma área muito abrangente e associada aos sectores emergentes do 

mercado.  

O Departamento de Engenharia Electromecânica (DEM) engloba cursos como Engenharia 

Electromecânica, Electrotécnica e Computadores, Mecânica e Engenharia e Gestão Industrial. 

Com este nível de ensino de excelência, onde se formam pessoas que lideram grandes 

empresas e que estão envolvidos em unidades de investigação com reconhecimento 

Internacional, é extremamente importante fazer um aproveitamento do que de melhor se faz 

no Departamento. Nesta altura de elevada taxa de  mudança tecnológica, o DEM tem um 

papel de destaque no que respeita à Transferência de Tecnologia. 

   

1.2.  Enquadramento do Problema 

 

O estudo deste tema resulta, da necessidade que as Universidades têm em transferir os seus 

conhecimentos para o exterior. É de extrema importância para elas conseguirem fazer esta 

transferência, apesar de ser um processo muito complexo e demorado o que faz com que 

muitas vezes as relações com os seus parceiros não evolua como se pretendia. Nesse sentido, 

é preciso fazer um estudo vasto e profundo nos vários processos e características que 

envolvem a TT, de forma a saber quais os pontos fortes e fracos de uma determinada 

organização ou tecnologia.  

O facto de o mercado global ser tão exigente faz com que seja necessário um esforço 

acrescido por parte dos vários agentes envolvidos em Transferência de Tecnologia. Para estes 

agentes, o caminho mais viável para se manterem competitivos é estreitar relações uns com 

os outros. Mas, é precisamente aqui que surge um dos maiores problemas, a partilha dos 

mesmos interesses. Não adianta haver vontade da parte de um Departamento Universitário 

em transmitir conhecimento a uma empresa, para que ela produza uma determinada 

tecnologia, se não houver políticas e mecanismos, por parte do Estado, que facilitem essa 

ligação. 

O mesmo é referido por Etzkowitz (1997) quando diz que a relação U-E potência o 

desenvolvimento tecnológico, promovendo vantagens para os dois lados envolvidos e 

auxiliando-os na obtenção de seus objectivos, mesmo que se apresentem de natureza 

distinta. Um Departamento de Engenharia de uma Universidade é de tal ordem importante 

que deve ser estudado de forma a fazer um levantamento real e rigoroso, das suas 

potencialidades. Nos dias de hoje, com as características que o mercado tem, é necessário 
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saber quais as tecnologias que o departamento (DEM) possui? Quais os seus parceiros 

estratégicos?  Quais as áreas em que é líder de mercado e quais as que estão muito atrasadas 

em relação às exigências dos mercados? Fazer um estudo ao Know-how existente?  

Neste estudo um dos pontos essenciais a abordar é a relação que o DEM tem com as empresas, 

e que tipos de trabalhos desenvolvem em conjunto. É fundamental ver o que de melhor o DEM 

tem para dar às empresas, e saber realmente o que está a ser feito neste sentido, realçando 

quais são os entraves que se colocam. Será que a UBI em geral já adoptou uma estratégica 

competitiva que possa dar ao DEM uma vantagem em relação a outras unidades de I&D, no 

que toca à participação em grande projectos de I&D desenvolvidos pelas organizações que vão 

na linha da frente? 

Não menos importante é saber qual a motivação dos recursos humanos para esta nova era que 

as Universidades atravessam? Será que existe massa humana competente para trabalhar na 

Indústria, ou temos apenas bons investigadores e bons professores, muito dedicados apenas a 

investigação e ensino? 

Por fim é importante verificar se temos o espírito empreendedor no DEM, e o que é 

necessário para que isso aconteça? Será que temos criado spin-offs, ou se não o temos feito, 

quais os motivos? Será que o facto de estarmos situados no interior nos prejudica nesse 

campo, ou, por outro lado, faz com que sejamos ainda mais empreendedores? 

Após este levantamento de dados essenciais é crucial saber fazer uma análise objectiva que 

contribua para o enriquecimento do conteúdo sobre TT. É importante que este trabalho não 

fique apenas na prateleira, é importante que seja um meio de consulta sempre actual para 

que o DEM possa ultrapassar as exigências do Futuro.  

 

1.3. Justificação para a Escolha do Tema 

 

A UBI, tal como as demais Universidades atravessa hoje momentos de mudança em processos 

base do seu funcionamento. As mudanças mais importantes verificam-se no ensino, o qual 

posteriormente desencadeia todas as outras, tais como a necessidade de transmitirem os seus 

conhecimentos para os seus parceiros estratégicos.  

Goddard (1997) afirma que no passado, na maioria dos países da OCDE, o ensino superior foi, 

inicialmente, fundado tendo em conta as necessidades do mercado de trabalho do país e 

pretendia fornecer as capacidades necessárias à força de trabalho. Acrescenta ainda, que a 

maioria da população estudantil se situava entre os 18-24 anos e estudava a tempo inteiro. O 
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mesmo investigador refere ainda que, existe uma nova procura no mercado visando satisfazer 

as necessidades do mercado de trabalho regional. 

Neste seguimento, Silva et al (2010) sugere que, na actualidade, se verifica a existência de  

uma nova procura resultante da necessidade de aprendizagem contínua ao longo da vida. Este 

novo mercado emergente, proporciona às Universidades a captação de uma nova população 

estudantil pertencente à população activa, que se caracteriza por possuir mais idade, com 

emprego na região e que procura a Universidade para actualizar os seus conhecimentos ou 

para obter novos conhecimentos noutras áreas de formação. Neste contexto, será relevante 

analisar de que forma a Universidade tem em conta a adequação das ofertas de ensino aos 

seus vários estádios, nomeadamente, a oferta de acções de formação profissional contínua, a 

oferta de formação pós-graduada e outro tipo de oferta. 

Este tema abordado pelos autores anteriores é também ele um impulso importante para a 

realização deste trabalho de dissertação, pois com a vinda de cada vez mais alunos de idades 

superiores e com experiência do mercado de trabalho é mais valorizado o saber tecnológico e 

prático. Assim sendo a Universidade pode aproveitar para estabelecer parcerias estratégicas 

com empresas, tendo um papel mais dinâmico em projectos de I&D e na inovação de certas 

tecnologias. 

Nos dias que correm é necessário fazer um trabalho profundo em ordem a obter “uma 

metodologia de análise que aponte, num dado cenário, factores críticos pouco implementados 

ou não existentes numa Instituição de I&D universitária ou não, poderá ajudar a analisar e 

seleccionar acções de melhoria que aumentem a performance daquela Instituição no que toca 

a TT” Resende (2009).  

Resende (2009) faz um alerta ao qual não se pode ficar alheios quando refere que “a nível 

mundial existem muitos trabalhos relacionados com a questão das relações de Transferência 

de Tecnologia. No entanto, nem todos podem ser aplicados indiscriminadamente aos vários 

cenários ou a Portugal em particular, devido às suas especificidades sociais, económicas e 

culturais. Um aprofundamento nestes estudos permite apontar, a par da adaptação de 

soluções já desenvolvidas, respostas de maior eficácia na busca da excelência no ambiente 

em que as várias Instituições actuam”. É importante que o DEM tenha incorporado na sua 

missão a Transferência de Tecnologia, que, mesmo estando bem implementada, necessita de 

ser acompanhada para que a convergência dos objectivos se mantenha alinhada às 

necessidades da sua envolvente.  

Em suma a UBI tem a necessidade de estudar as diferentes formas de cooperação que 

favoreçam a TT entre os agentes de inovação e as empresas de modo a compreender os seus 

pontos fortes e, identificando os mecanismos críticos não implementados, ou pouco 

desenvolvidos num dado cenário e que são factores críticos que interferem positiva ou 
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negativamente na eficácia desta cooperação. O estudo da TT no DEM é essencial para 

promover a cooperação ou métodos para fazer com que os actuais mecanismos se tornem 

mais eficazes para melhorar a competitividade da Universidade.  

 

1.4.  Objectivos da Investigação 

 

O tema central desta investigação, é o estudo dos agentes que interagem no processo de TT 

enquanto disseminadores de conhecimentos. É importante saber as características das 

organizações envolvidas neste processo de forma a escolher a abordagem mais eficaz, no que 

toca ao auxílio no bom funcionamento e respectivo sucesso da ligação entre os diversos 

agentes responsáveis pela TT. 

 

O objectivo geral deste trabalho consiste na análise da “Transferência de Tecnologia e de 

Conhecimento no âmbito do Departamento de Engenharia Electromecânica na Universidade 

da Beira Interior”. Pretende-se que este documento seja um apoio para a estratégia do DEM e 

da UBI, aquando da necessidade de cooperação com outros agentes nos processos de TT e 

também em trabalhos de I&D e inovações tecnológicas. 

 

Este estudo é um trabalho que se revela fundamental na Engenharia do século XXI, tendo em 

conta que a gestão de processos, recursos materiais e humanos é cada vez mais uma função 

de engenharia. É essencial para o futuro da Engenharia em Portugal que os seus quadros 

tenham sensibilidade para boas práticas de gestão, sendo um conhecimento chave no sucesso 

de projectos de inovação tecnológica. De seguida destacam-se alguns objectivos que se 

pretendem atingir neste estudo, tais como: 

 Analisar os documentos que o DEM possui no que toca à produção científica dos seus 

docentes e investigadores. 

 Analisar se as políticas de TT implementadas no DEM, criam um ambiente favorável à 

geração de um fluxo de relações entre a Universidade e os seus parceiros. 

 Detectar os principais entraves que se colocam aos investigadores e ao próprio DEM 

quando se pretendem divulgar estudos e estabelecer parcerias junto das empresas ou 

das organizações responsáveis pela TT entre Universidades e Empresas. 

 Propor um instrumento específico de transferência de tecnologia e conhecimento 

para que o DEM consiga chegar aos seus parceiros e ao mercado em geral.    
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1.5. Estrutura da Dissertação  

 

A primeira fase do trabalho consiste num levantamento teórico sobre os temas abordados ao 

longo de todo o trabalho. A busca desta bibliografia será feita através de uma pesquisa 

científica a autores e trabalhos de referência na área da Transferência de Tecnologia e 

conhecimento. 

Numa segunda etapa far-se-á um levantamento dos projectos de I&D e TT que o DEM está a 

desenvolver ou simplesmente onde esteja envolvido como parceiro estratégico. Estes dados 

serão essencialmente retirados dos relatórios de actividade do DEM dos anos de 2008, 2009 e 

2010, bem como do relatório de actividades da Faculdade de Engenharias da UBI do ano de 

2010. Com este levantamento de literatura vamos poder verificar em que estado se encontra 

o DEM ao nível da TT, num capítulo onde é descrita a sua estrutura e campo de acção.  

Após a descrição da metodologia a adoptar na parte prática, será feito o tratamento dos 

dados recolhidos, através de uma análise detalhada aos mesmos. Neste seguimento será 

elaborado um estudo de caso, a “GATE2TECH”, que será implementada como instrumento de 

TT do DEM. Para este efeito serão pesquisadas várias base de Dados que contenham 

informações sobre empresas estratégicas para o DEM, de forma a serem seleccionadas cerca 

de 50 para testar o instrumento criado pelo autor de forma a melhorar a Transferência de 

Tecnologia e Conhecimento do DEM. Estes dados sobre essas empresas encontram-se em 

anexo neste documento.  

Por fim, serão apuradas as considerações finais da investigação, algumas recomendações para 

trabalhos futuros e para mudanças que devem ser feitas no DEM a curto ou a médio prazo, de 

forma a tornar o Departamento mais competitivo, inovador e credível na relação com os seus 

parceiros estratégicos.   
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2. Transferência de Tecnologia e Conhecimento 

 
 

Olhando para o estado actual da economia nacional e internacional e na sequência da 

crescente globalização dos mercados, a  UBI estimula os seus alunos e investigadores para a 

importância de divulgarem os seus conhecimentos e tecnologias, não só através da 

modernização dos currículos dos cursos leccionados pelas suas Universidades, como também 

através da organização de um conjunto de actividades que promovam uma cultura de 

empreendedorismo junto dos agentes internos da Universidade, como sejam formações a 

professores, concursos e prémios de estímulo aos trabalhos dos alunos, e apoio à criação de 

start-ups ou spin-offs podendo estas incubar na própria instituição. 

Os novos paradigmas do desenvolvimento nacional e europeu ditam que haja uma maior 

colaboração entre as entidades produtoras de conhecimento e o sector empresarial com vista 

ao crescimento económico e social das regiões e dos países, reforçando, desta forma, a 

competitividade de Portugal e da União Europeia. 

2.1. Introdução ao Capítulo 

 
Nas últimas décadas, a Transferência de Tecnologia e de Conhecimento através da 

comercialização tem merecido a atenção de decisores políticos e Universidades, que 

entenderam ser a via privilegiada de contributo para o desenvolvimento económico e 

diversificação das fontes de financiamento universitário. No entanto, esta forma de 

transferência impõe diversos desafios relacionados com a especificidade do bem que é 

comercializado com as diferenças entre as culturas empresarial e académica.  

Neste capítulo estão reunidos todos os conhecimentos e conceitos teóricos que atribuem a 

este tema um lugar de destaque na investigação da actualidade. 

 

Os principais stakeholders (partes interessadas) da TT, são as Universidades e as Empresas e 

possuem responsabilidades muito importante em todo este processo, uma das quais é 

ultrapassar os vários pontos que tem “arrefecido” esta relação nos últimos anos, logo, ambas 

as partes têm que se adaptar a esta nova fase. 
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2.2. Novas Funções das Universidades 

 
A definição da terceira missão das Universidades é alvo de diversos entendimentos, assentes 

em conceitos básicos e níveis de abrangência ligeiramente distintos.     

O quadro que se segue, é um resumo dos vários processos pelos quais as Universidades têm 

passado ao longo da sua história. Este quadro mostra que as Universidades, mantêm uma 

postura flexível e inovadora, sendo parte activa nas constantes mudanças socioculturais.  

Tabela 2.1 - As missões das Universidades Fonte: Adaptação (Matias, 2009) 

Missões das 
Universidades 

Modalidades tradicionais Modalidades avançadas 

 
Ensino 

 
Universidades com programas de pós-

graduações;  

Universidades com programas de 

doutoramento; Universidades públicas 

com mais de dez programas de 

doutoramentos avaliados como de 

excelência. 

 

Investigação 

 
Investigação tecnológica no estado da 

arte 

Investigação académica de padrão 

internacional; participação em redes de 

investigação internacionais e 

publicações internacionais. 

 
 

 
Terceira missão 

 
Prestação de serviços tecnológicos e 

educacionais, com destaque para cursos 

lato sensu e actividades de consultoria. 

Incubadoras 

Universidade empreendedora: 

Investigação cooperativa, propriedade 

intelectual, spin-off de investigação e 

parques tecnológicos.  

Terceira missão: registo  e 

licenciamento de patentes e spin-off de 

I&D 

 

Em primeiro lugar, prevalecem duas designações distintas (transferência de conhecimento e 

transferência de tecnologia) para identificar, aparentemente, a mesma realidade de 

disseminação de activos originados na Universidade para entidades externas, com intuito de 

geração de benefícios económicos e sociais. 

“Em segundo lugar, também não há consenso quanto à abrangência desta terceira missão: 

alguns autores (Etzkowitz e Leydesdorf, 2000; Mowery e Sampat, 2005; European Commission, 

2006) apresentam-na numa perspectiva essencialmente económica, argumentando que, nas 

economias modernas, as Universidades devem transferir conhecimento para o mercado, 

contribuindo para a geração de inovação, a criação de emprego e a competitividade 

empresarial. Outros (por exemplo, OECD, 1996; Observatory of European University, 2006) 
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utilizam uma definição mais alargada, baseada numa ligação e num contributo mais amplo 

para a economia e sociedade em geral” (Matias, 2009). 

Os governantes têm-se empenhado na concretização da terceira missão das Universidades, 

particularmente na sua dimensão económica e nas vertentes de apropriação e 

comercialização do conhecimento. Com isto, os chefes de Estado visam, por um lado, 

“maximizar o contributo das Universidades para o desenvolvimento económico e, por outro, 

propiciar a diminuição da dependência financeira face ao sector público, mediante o 

envolvimento em actividades geradoras de lucro” (Matias,2009). 

Relativamente a Portugal, o maior passo em termos de medidas legislativa de incentivo à 

terceira missão das Universidades, aconteceu com a introdução do código da propriedade 

intelectual em 2003. Com esta medida o Governo atribuiu a titularidade de patentes à 

organização onde a invenção tenha sido feita durante a execução de contrato de trabalho em 

que a actividade inventiva estivesse prevista (OECD 2002, 2003).  

Neste relatório é ainda referido que o cenário onde a terceira missão tem vindo a ganhar 

relevo é especialmente na dimensão económica, por via do aumento de patentes e 

licenciamento de tecnologia, do reforço das relações Universidade-Indústria e da crescente 

participação de académicos em actividades empreendedoras. Os Estados Unidos são o país 

com resultados mais visíveis nesta matéria (OECD, 2002 e 2003). 

Segundo Etzkowitz et al. (2000), a terceira missão das Universidades encorajou formas 

distintas de prossecução das funções de ensino e investigação. O mesmo autor em 1998 e 

2003 diz ainda que o desenvolvimento de uma relação com a Indústria impulsionou novas 

dinâmicas na investigação universitária, como sejam a sua extensão para o desenvolvimento e 

a introdução de objectivos e práticas de trabalho empresariais.  

A questão central desta missão recai na crescente privatização e mercantilização da ciência, 

que sendo o pilar desta terceira missão, parece não se coadunar com os princípios básicos de 

orientação da ciência moderna: por exemplo, a independência da investigação, o acesso livre 

aos seus resultados ou a progressão académica baseada no mérito científico (Godinho, 2006). 

“Uma outra preocupação prende-se com a possibilidade da mercantilização da ciência 

prejudicar, global ou localmente, os avanços científicos. A este respeito, no entanto, alguns 

estudos recentes demonstram uma correlação positiva entre o envolvimento neste tipo de 

actividades (por exemplo, registo de patentes) e a produtividade científica medida em termos 

de publicações” (Godinho, 2006). 

De uma forma sucinta Matias (2009) refere que a terceira missão da Universidade é 

basicamente a transferência de conhecimento para o mercado e para a sociedade, através de 
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uma ligação ao mundo não académico (Indústria, autoridades públicas e sociedade), numa 

perspectiva de utilidade para a concretização de objectivos de interesse público. Esta missão 

integra, assim, uma dimensão económica (blocos 1,2,3,4 e 5) e outra social (blocos 6,7,8) , 

concretizando-se através de actividades comerciais e não comerciais (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1 – Dimensões e actividade da terceira missão das Universidades (OECD, 2005) 

Na actualidade, muitos investigadores e responsáveis académicos já falam numa outra fase 

das Universidades, ou seja, a quarta missão, também é ligada à Internacionalização. Esta 

ideia tem ganho força em todo o mundo, pois em países desenvolvidos a terceira fase já está 

implementada há mais de uma década, e com o evoluir da cultura a velocidade cruzeiro, faz 

todo o sentido apostar em Internacionalização nas Universidades. 

Em todo o mundo, as Universidades investem em Convénios de Intercâmbio. Esse processo 

ganhou até um nome específico: Internacionalização Académica. Um número elevado de 

Instituições de Ensino Superior em todo o mundo passou a oferecer aos alunos a oportunidade 

de estudar no exterior. Na verdade, a procura provocada pela globalização, que exige 

profissionais com visão que ultrapasse as fronteiras dos seus países, é um dos factores que 

motivaram o incremento do intercâmbio.  

1. Recursos 
Humanos

2. Propriedade 
Intelectual

3. Spin offs

4.  Contratos com 
a Indústria

5. Contratos com 
Entidades Publicas

6. Contributo para 
Politicas Públicas

7. Participação 
Cultural e Social 

8. Comunicação 
em Ciência 
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Os programas “Erasmus” e “Inovcontacto” são dois bons exemplos que as Universidades e a 

Indústria têm apresentado. Estes programas pertencem já a uma quarta missão das 

Universidades que consiste em levar os alunos ou recém-licenciados a ter uma experiência 

num país diferente, com hábitos socioculturais diferentes do país de origem. O network foi 

um dos maiores benefícios proporcionados pelo intercâmbio, pois possibilita aos 

intervenientes conhecer novas pessoas, que actuam em diversos sectores e que já estão no 

mercado de trabalho. 

Tanto o meio universitário, como o mercado perceberam que o trabalhador globalizado 

precisa de habilidades e conhecimentos que vão além da mera fluência numa segunda língua. 

Vivenciar outros costumes e outras realidades académicas proporciona vantagens no currículo 

e no quotidiano do seu trabalho. Conhecer outras culturas dá hipóteses a ter uma visão 

multicultural. Ampliar o conhecimento do aluno num outro país possibilita a sua formação 

crítica, a respeito de vários assuntos, que são encarados de formas diferentes nas diversas 

sociedades.  

No que diz respeito a investigações científicas, estas requerem cada vez mais dados 

provenientes de diversos países. E, como as Universidades são as grandes produtoras desses 

estudos, muitos investigadores, alunos de mestrado e, principalmente, de doutoramento, 

participam em trabalhos científicos conjuntos com instituições estrangeiras.   

A internacionalização está a crescer porque passou a ser item importante nas avaliações 

internacionais sobre a qualidade das Universidades. O interesse de manter os intercâmbios 

aumenta de dia para dia em cada Universidade ou instituição ligada ao mundo económico, 

implementando-se a quarta fase das Universidade. 

Etzkowitz (1998) diz-nos que “ as Universidades estão actualmente a atravessar uma segunda 

revolução incorporando o desenvolvimento económico e social como parte da sua missão”. 

Assim sendo, as Universidades têm que definir um estratégia de forma a  se tornarem cada 

vez mais competitivas no mercado global.  

2.3. Conceito e Tipologias  

 

Há diferentes concepções de transferências de tecnologia (TT), variando de uma abordagem 

muito linear para uma perspectiva mais holística. Para este estudo optou-se por uma 

concepção dinâmica de TT que se define como um processo de comunicação, de absorção e 

de aplicação de tecnologia pelo receptor, ocorrendo de forma objectiva e com sucesso. 
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2.3.1. Tecnologia  

 

Sábato (1978) define tecnologia como um conjunto ordenado de todos os conhecimentos 

sistematizados na produção, distribuição e uso de bens e serviços. O referido autor oferece 

uma definição abrangente de transferência reportando-a a um processo activo, no qual a 

tecnologia ultrapassa as fronteiras de duas entidades, sejam estes países, organizações ou até 

mesmo pessoas, dependendo do ponto de vista do observador. 

O panorama da investigação científica em Portugal sofreu, nos últimos quinze anos, uma 

transformação fundamental. Neste processo, destaca-se a criação, em 1995, pela primeira 

vez em Portugal, do Ministério para a Ciência e Tecnologia, a definição do Governo de uma 

visão estratégica e a decisão de conferir prioridade elevada à I&D. Estes factores 

contribuíram para o reforço e desenvolvimento do Sistema de Ciência e Tecnologia. Em 1996, 

introduziu-se um processo de avaliação sistemático (de três em três anos) baseado em painéis 

internacionais, independentes, e numa cooperação e participação internacional mais activa. 

Esta abordagem permitiu aumentar o conhecimento internacional da tecnologia produzida em 

Portugal e, consequentemente, a reputação internacional da nossa comunidade científica. 

A importância da tecnologia está relacionada com os aspectos da competitividade de uma 

empresa, um sector ou uma região, na disputa de mercados cada vez mais abertos e que se 

movem rapidamente. Os avanços da tecnologia, segundo o Professor Borges Gouveia, que se 

verificam ao longo dos anos e continuam a verificar-se, constituem uma fonte importante de 

mudanças na economia mundial e, consequentemente, na sociedade actual. Quer ao nível do 

processo produtivo, tendo em vista a crescente pressão para a automação e flexibilização dos 

processos, quer ao nível do produto, distinguem-se três linhas orientadoras que constituem 

uma perspectiva de evolução futura que se baseiam na Miniaturização, na Funcionalidade e 

na Reciclagem, (Gouveia, 2003). 

Resende (2009), classificou, sob a perspectiva estratégica, as tecnologias na seguinte 

tipologia. 

a) – Tecnologias de base são aquelas tecnologias-chave do passado, que actualmente 

estão ao alcance de qualquer empresa do sector. Não constituem uma 

ferramenta estratégica. 

b) – Tecnologias-chave são as que sustentam a posição competitiva actual da 

empresa. São, por isso mesmo, as principais responsáveis pela obtenção de 

benefícios e pelo aumento da produtividade da empresa. 
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c) – Tecnologias emergentes são as que se encontram na primeira fase de aplicação na 

Indústria, demonstrando um elevado potencial de desenvolvimento acompanhado 

por um alto nível de incerteza. Podem tornar-se, a curto prazo, em tecnologias-

chave da empresa, razão pela qual deverão ser fortemente consideradas pelo 

planeamento estratégico. 

Esta tipologia permitirá às empresas a definição de prioridades na escolha das diferentes 

opções tecnológicas. A empresa deverá controlar todas as suas tecnologias-chave, conhecer, 

pelo menos, uma das tecnologias emergentes no seu sector de actividade, reduzir o apoio às 

suas tecnologias de base e dar preferência às tecnologias emergentes com períodos de 

desenvolvimento mais curtos. 

Apesar de existirem outras classificações para as tecnologias, a apresentada anteriormente 

esclarece bem o que se pretende no presente trabalho para o  contexto das relações de 

transferência de tecnologia. 

A tecnologia está sujeita a uma série de limitações que condicionam o seu desenvolvimento. 

De acordo com Resende (2009) essas limitações podem classificar-se como: 

 Limitações derivadas da estrutura do mundo material, definida pela lógica e 

pelas leis científicas, afectando os processos e os equipamentos de fabrico; 

 Limitações derivadas dos recursos intelectuais, pela situação actual do 

conhecimento científico e do saber tecnológico; 

 Limitações derivadas da quantidade e qualidade dos recursos materiais 

disponíveis, afectando as matérias-primas e componentes intermédios; 

 Limitações derivadas das condições sociais identificadas através de restrições 

políticas e jurídicas, com impacto directo na disponibilidade e motivação dos 

recursos humanos. 

O rápido desenvolvimento científico e tecnológico do país é, a partir de agora, uma 

prioridade nacional e os objectivos são definidos com vista a recuperar a distância que nos 

separa dos países desenvolvidos. Esta abordagem traduz-se num conjunto de valores para os 

indicadores habitualmente utilizados na medição do desenvolvimento tecnológico dos países. 

Existe, assim, uma intenção política de reforçar a estrutura da Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia (FCT) como instituição de referência e garante do sistema de avaliação e 

financiamento, capaz de atrair competências de avaliação e gestão de ciência e tecnologia de 

nível internacional, enquanto fundação do Estado. 
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2.3.2. Inovação  

 
Segundo Gouveia (2003), “Inovação é qualquer mudança proveitosa”. Esta definição, que vem 

do inglês (Innovation is any profitable change), está relacionada com o sucesso no mercado, 

com melhoria e com mudança. Inovação também segundo Gouveia (2003) é sinónimo de 

produzir, assimilar e explorar com êxito a novidade nos domínios económico e social. A 

inovação traz consigo soluções inéditas para os problemas e permite responder às 

necessidades das pessoas e da sociedade. Segundo Resende (2009) a inovação também é: 

 Renovação e alargamento da gama de produtos e serviços e dos mercados 

associados; 

 Criação de novos métodos de produção, de aprovisionamento e de distribuição  

 Introdução de alterações na gestão, na organização do trabalho e nas 

condições de trabalho, bem como nas qualificações dos trabalhadores. 

Enquanto força motriz da vantagem competitiva, segundo a OCDE (2005), a inovação arrasta 

consigo as empresas em direcção a objectivos ambiciosos no longo prazo. Esta conduz à 

renovação das estruturas industriais, e é ela que dá origem a novos sectores de actividade 

económica. 

Na óptica dos resultados do processo de inovação e de acordo com o Manual de Oslo (OCDE, 

2005), os tipos de inovação podem ser classificados da seguinte forma na tabela 2.3.2. 

Tabela 2.3.2 - Tipos de Inovação 

Fonte: Adaptado do Manual de Oslo (OCDE, 2005) 

Produtos 
Colocação no mercado de produtos novos ou aprimorados, resultantes do uso de 

novo conhecimento, mudanças de equipamento e/ou de organização da produção. 

Processos 
Adopção de métodos de novos produtos, resultantes do uso de novos 

conhecimentos, mudanças de equipamento e/ou de organização da produção.  

Em marketing 
Renovação de procedimentos e métodos de organizar empresas, fornecedores, 

produção e comercialização de bens e serviços. 

Organizacional 
Renovação de procedimentos e métodos de organizar empresas, fornecedores, 

produção e comercialização de bens e serviços. 

 

Radical 

Introdução de um novo produto, processo ou renovação da forma de organização da 

produção que pode resultar em ruptura estrutural com o padrão tecnológico até 

então utilizado, dar origem a novas industrias, sectores ou mercados. 

Incremental 
Introdução numa empresa, sem alteração da sua estrutura, de qualquer tipo de 

melhoria do produto, processo ou organização  da produção. 

Tecnológica Introdução de produtos e processos tecnologicamente novos. 
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2.3.3. Transferência de Tecnologia 

 
A “transferência de tecnologia tem sido também definida como um processo de transferência 

de descobertas científicas e tecnologias desenvolvidas em projectos académicos ou em 

laboratórios ou agências governamentais, para a comunidade industrial e não governamental” 

Resende (2009). O mesmo autor refere que a meta tem sido a optimização da competitividade 

dos países no mercado mundial, assegurando que as inovações tecnológicas de seus 

laboratórios beneficiem os contribuintes e as inúmeras Indústrias que compõem sua base 

industrial e um caminho fundamental para os países em desenvolvimento responderem aos 

desafios e exigências postos hoje pelo mercado crescentemente global (Resende, 2009). 

Bessant e Rush (1993), definem transferência de tecnologia como um conjunto de actividades 

e processos por meio do qual uma tecnologia (embutida ou „personificada‟ nos produtos, em 

novos processos ou ainda em forma explicitada de conhecimentos, habilidades, direitos 

legais, etc.) é passada de um usuário a outro, também podendo ser indivíduos, organizações 

ou países. 

Rogers (1995), entende a transferência de tecnologia como o processo em que uma inovação 

é comunicada através de um sistema social e como o estudo do fluxograma da tecnologia, 

desde que é criada até à sua adopção para implementação e verificação de eventuais efeitos. 

Estes conceitos de transferência de tecnologia requerem, de alguma forma, a aprendizagem e 

adaptação por parte da organização receptora, que pode ocorrer pelo fazer ou pelo uso (o 

que tem sido abordado nas teorias de learning by doing - aprender fazendo – e learning by 

using - aprender usando) ou pelo estudo dos documentos técnicos e da literatura científica e 

tecnológica, em relação a uma determinada tecnologia ou transferência tecnológica. Isto 

inclui a aquisição de conhecimento experimental (empírico, pragmático), habilidades pessoais 

e técnicas, criatividade e perícias, ideias técnicas, documentos, informações e dados, 

equipamento, protótipos, designs e códigos computacionais. 

A transferência tecnológica é entendida como a soma dessas actividades que conduzem à 

adopção de novas técnicas de desenvolvimento de produtos e serviços. Como tal, ela inclui a 

disseminação de informações através das publicações de pesquisa, de consultoria, do ensino 

avançado, das feiras científicas, tecnológicas e comerciais, dos seminários, cursos e 

workshops. 

Cysne (2003) considera que embora se tenha notado uma tendência na utilização de outras 

terminologias com o sentido de TT, como desenvolvimento de tecnologia, uso de tecnologia, 

colaboração tecnológica, elas não contribuem para aumentar o entendimento do significado 
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de transferência de tecnologia. Este engloba um campo tão amplo de actividades impossível 

de ser captado numa definição geral de TT, muito embora mais fácil de ser expresso por 

definições operacionais e melhor explicitado em mecanismos específicos de transferência. 

Segundo (Etzkowitz 1998) a Transferência de Tecnologia é um fluxo bidireccional da 

Universidade para a Indústria e vice-versa, com diferentes graus e formas de envolvimento 

académico:  

1. O produto é originário na Universidade, mas o seu desenvolvimento é realizado por 

uma empresa já existente.  

2. O conhecimento académico é utilizado para melhorar um produto comercial já 

existente. 

3. A Universidade é a fonte dos produtos comerciais e o investigador académico torna-

se directamente envolvido na sua comercialização através do estabelecimento de 

uma nova empresa. Nos últimos anos, uma interacção não linear recursiva entre 

teoria e prática, Universidade e Indústria, individual e grupo de investigação tem se 

tornado uma alternativa ao modo académico tradicional.  

2.3.4.   As Empresas na Nova Fase da TT. 

 

As evidências mostram que somente empresas que compreendem claramente as suas próprias 

competências e necessidades tecnológicas, conseguem estabelecer ligações maduras e 

duradouras com a Universidade e obter ganhos reais com estas ligações (Resende,2009). 

 

Etzkowitz (1998) “Na perspectiva industrial, as relações com as Universidades 

têm sido vistas principalmente como uma fonte de capital humano, futuros trabalhadores e, 

secundariamente, como fonte de conhecimento útil para o seu desenvolvimento. Nessa visão, 

o que a Indústria quer e precisa é de investigadores académicos e de conhecimento de 

pesquisa básica; portanto, as Universidades devem concentrar se nas suas missões tradicionais 

de investigação e educação, a sua função original.” 

 

De acordo com Alessio (2004), “os benefícios para a empresa empreender relações inter-        

-organizacionais com a Universidade” são: 

  

 Obter informações do estado-da-arte; 

 Contratação de recursos humanos altamente qualificados já habilitados em 

actividades de pesquisa em tecnologias no estado-da-arte; 
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 Dar ao pessoal investigador interno a oportunidade de trocas de alto nível 

científico e estimular a criatividade dos recursos humanos internos de I&D 

através da exposição à investigação académica; 

 Tornar o acesso mais difícil aos concorrentes; 

 Estimular o desenvolvimento de modelagem matemática para as actividades de 

criação e solução de problemas; 

 Obter acesso a recursos universitários, como: laboratórios, instrumentação e 

bibliotecas; 

 Alcançar a escala de gestão eficiente de facilidades de pesquisa; 

 Obter acesso rápido a novas áreas do conhecimento. 

 

2.3.5.   Relação Universidade – Empresa / Indústria.  

 
Em Portugal, o relacionamento entre Universidade e Empresas tem sido conduzido por 

instrumentos políticos de interacção em áreas específicas como a científica, a tecnologia, a 

financeira e a de produção, supervisionados quase sempre pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT), e, principalmente, através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

(FCT). Há uma boa interacção entre Universidade-Empresa, Instituições ligadas a 

Transferência de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos, Centros Técnicos de Formação, 

Centros de Serviços Técnicos e Institutos Tecnológicos e também empresas ligadas a Inovação. 

Na área de produção destacam-se os Parques Tecnológicos e, na financeira, as entidades de 

capital de risco já começam a aparecer como soluções para as empresas com projectos que 

englobam transferência de tecnologia e parcerias com Universidades. 

Silveira (2004) faz uma abordagem sobre os prós e contras que fazem as Universidades e as 

Indústrias questionarem-se sobre se devem ou não cooperar num determinado projecto.  

A tomada de decisão pode ser definida como um processo de escolha que identifica soluções, 

avalia os cursos de acção e implementa o plano preferido para a resolução do problema. Esta 

tomada de decisão por parte das empresas é um processo demorado, muito reflectido que se 

baseia numa série de mecanismos de interacção, que viabilizam a aquisição de tecnologia por 

parte das empresas, que são citados a seguir (Silveira 2004):  

a) cooperação com Universidade;  

b) relações pessoais informais;  

c) relações pessoais e institucionais formais, quando a Universidade não é envolvida; ~ 

d) relações pessoais formais, com convénios entre as Universidades e as empresas; 

e) envolvimento de uma instituição de intermediação;  

f) convénios formais com objecto definido;  

g) criação de estruturas especiais 
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As etapas que constituem o processo de cooperação em TT podem ser constituídas pelas 

seguintes etapas:  

a) identificação e diagnóstico do problema; 

b) elaboração de soluções alternativas;  

c) avaliação das alternativas;  

d) realização da escolha;  

e) implementação da decisão;   

f) avaliação da decisão.  

 

Estas etapas devem ser apoiadas por fluxo de informações constante, criando o “feedback” 

necessário para as etapas subsequentes. 

 

2.4. Processo de Transferência 

 

 

Relativamente às entidades integrantes do processo de transferência de tecnologia, Siegel, 

Waldman e Link (2003) destacam os cientistas universitários, as Organizações de 

Transferência de Tecnologia [OTT] e o empreendedor empresarial como os principais 

stakeholders (partes interessadas) desse processo envolvendo Universidades e empresas. 

Assim, para que a transferência de tecnologia entre os stakeholders possa ser viabilizada, seis 

meios são apontados por Reisman (2004):  

1. Troca de informações, como publicações em periódicos;  

2. Vendas, que podem ser, por exemplo, de equipamentos;  

3. Acordos de cooperação, como a co-produção, a co-pesquisa e o co-planeamento;  

4. Licenciamento; 

5. Franquia; 

6. joint-venture (articulação do risco) 

Segundo Siegel o diagrama do processo TT entre uma determinada Universidade e uma 

Indústria deve processar-se da seguinte forma: 
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Figura 2.4 – Diagrama de TT numa Universidade 

 

Face ao exposto e do ponto de vista de Rogers (2002) é importante conhecer as práticas que 

poderiam potenciar aperfeiçoamentos na TT. Rogers aponta cinco estratégias de grande 

importância na TT, afirma mesmo ser as “estratégias potencialmente mais importantes” 

(Rogers,2002) São elas: 

 Criação de uma unidade boundary-spanner na estrutura das instituições de 

I&D; 

 Mover as pessoas (investigadores) de forma a transferir as suas tecnologias; 

 Formar redes de relacionamento entre instituições de I&D e agentes 

receptores das tecnologias; 

 Gerir e encorajar a criação de spin-offs de base tecnológica; 

 Organizar conferências de criação de consenso para desenvolver um guia de 

orientação da tecnologia (estratégia comummente aceite na área da saúde). 
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2.4.1. Membros da Transferência de Tecnologia 

 
Siegel (2003), apresenta uma tabela onde resume interessados no processo de TT, o seu papel 

no processo e os motivos que os levam a estar envolvidos no processo.  

Tabela 2.4.1 – Membros do Processo de TT 

Interessados Acção 
Principais 
motivo(s) 

Motivos 
secundários 

Perspectivas 

 
 

 
 
 

Cientista 

Universitário 

Descoberta de 
novos 

conhecimentos 

Reconhecimento 
dentro da 

comunidade 
científica, 
publicações e 
prémios 

Ganhos financeiros 
e um desejo de 

obter novas 
formas de 
financiamento 
para investigações 

futuras, bolsas e 
equipamentos 
para laboratórios 

Científica 

 
 

Gabinetes de TT 

Trabalha com 
membros do corpo 

docente e 
negoceia com 
empresas / 
empresários  

Proteger a 
propriedade 

intelectual da 
Universidade  do 
mercado 

Facilitar a difusão 
de tecnologia e o 

financiamento das 
investigações 

Burocracia 

 

Empresa/Empresá
rio 

Comercialização 

de uma nova 
tecnologia 

Ganho financeiro  Manter o controlo 

da propriedade 
tecnológica 

Orgânicas 

empresariais  

 

2.4.2. Mecanismos / Formas de TT 

 

Silva M. J. (2003) descreve de uma forma simples e muito objectiva os principais canais de 

transmissão do conhecimento destas instituições para a economia em geral e para as 

empresas em particular, assim sendo temos: 

• Formação dos Estudantes - considerado o principal canal de transferência de 

conhecimentos, permite a difusão do conhecimento apreendido nas Universidades e 

outras Instituições de Ensino Superior. Os indivíduos formados nestas Instituições 

também podem ser intermediários na relação entre estas instituições e a empresa 

ou organismo onde trabalham, estabelecendo a “ponte” entre o mundo académico e 

o mundo empresarial (Simões, 1997; Fritsch e Schwirten, 1999). 

• Realização de pesquisa contratada - centra-se fundamentalmente na produção de 

conhecimentos científicos rapidamente comercializáveis, pelo que está muito 

dependente de considerações económicas (Kaufmann e Tödtling, 2001). 
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• Realização de serviços relacionados com inovação, tais como, testes, consultoria e 

formação pessoal. Estes serviços são solicitados pelas empresas, algumas vezes por 

iniciativa das empresas em causa, outras por exigências dos clientes, mas 

geralmente em áreas onde as capacidades da empresa se revelam insuficientes 

(Simões, 1997). 

• Projectos conjuntos de I&D entre empresas privadas e instituições de conhecimento 

visam a realização de três tipos de actividade: 

- Desenvolvimento de actividades de investigação aplicada tendentes à 

resolução de problemas técnicos ou tecnológicos; 

- Actividades de desenvolvimento experimental, tendo como objectivo a 

elaboração de protótipos; 

- Desenvolvimento de investigação fundamental tendo em vista avanços 

tecnológicos; este tipo de projectos conjuntos de investigação é muito raro, dado que 

as empresas “não estão dispostas a suportar os elevados riscos sem uma clara 

definição de perspectivas” (Marques e Silva, 2000: 15). 

 

Em Portugal a realização de projectos conjuntos de I&D é encarada com alguma reserva 

(Simões, 1997). O mesmo autor acrescenta que “tal participação parece ser utilizada pelas 

empresas, mais como um meio de melhorarem a sua imagem e credibilidade e/ou como um 

instrumento de abertura de “janelas de oportunidade” sobre desenvolvimentos tecnológicos 

futuros; raramente é vista como uma fonte imediata de tecnologia ou como um mecanismo de 

solução de problemas tecnológicos presentes” (Simões, 1997: 231). 

• Troca informal de conhecimentos - apresentada em diversas investigações como o 

mecanismo mais frequente de relacionamento com as Universidades e as instituições 

de conhecimento em geral (Fritsch e Schwirten, 1999: Simões, 1997). Estas ligações 

decorrentes, frequentemente, de conhecimentos estabelecidos com antigos alunos 

que perduram após a conclusão dos cursos. Os contactos informais também resultam 

de abordagens feitas pelos organismos universitários às empresas para participarem 

e determinados projectos conjuntos. 

A estes mecanismos podemos acrescentar ainda as seguintes referência de Resende (2009): 

 Intercâmbio académico, conferências e publicações 

 Prestação de serviços, assistência técnica e Aconselhamento 

 Cursos de extensão e especialização universitária 

 Utilização de meios das instituições públicas 

 Consultoria para a instituição de I&D 
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 Consultoria por pessoal da instituição de I&D 

 Programas de intercâmbio de pessoal 

 Contratos (investigação por encomenda) 

 Contratos com partilha de custos 

 Prémios e Auxílios educativos 

 Acordo de I&D cooperativo 

 Licenciamento de Propriedade intelectual 

 Acordo de teste comercial 

 Incubadoras de Empresas 

 Pré-Empresas 

 Empresas start-ups e spin-offs académicas 

Dentro de todos estes mecanismos destacam-se as Spin-off e o Licenciamento. 

( I )  Spin-off  

 
O processo de spin-off é entendido por Clarysse (2005) como uma sucessão de etapas, ao 

longo das quais um determinado conhecimento académico é transformado num produto ou 

serviço comercializável.  

 

 

Figura 2.4.2 – Processo de uma Spin-off 

Validação da ideia de Negócio Validação da expectativa de crescimento 

Projectos de 

investigação 

Desenvolvimento técnico em 

interacção com o mercado 

Desenvolvimento 

do negócio 

INVENÇÃO TRANSIÇÃO INOVAÇÃO 

Fases do Processo Spin-off 

Fonte: Elaboração própria baseada em  Clarysse et al., 2005 
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A primeira etapa consiste na produção de activos no seio de projectos de investigação, a 

partir dos quais são geradas ideias, sugestões e propostas de negócio para potencial 

exploração comercial (Matias, 2009). 

Na fase seguinte, a ideia é testada de um ponto de vista técnico, de propriedade intelectual e 

de negócio (Degrooff e Roberts, 2004) e, caso o conceito se revele viável, transformada num 

projecto de negócio coerente. Esta etapa inclui a avaliação da propriedade industrial e o seu 

desenvolvimento tecnológico (protótipo) e comercial (plano de negócios), (Matias, 2009). 

Na terceira fase, inicia-se a exploração comercial da oportunidade de negócio, em que a base 

de recursos da empresa (incluindo financiamento, capital humano, infraestruturas, contactos 

com fornecedores, clientes e parceiros), (Matias, 2009). 

A duração, os recursos e as competências associados a cada fase variam significativamente 

segundo a natureza do conhecimento, o apoio prestado pela Universidade e a aprendizagem 

ao longo do processo (Matias, 2009). De igual modo, a evolução da ideia de negócio implica 

interacções entre quatro grupos de interveniente (o criador do conhecimento/tecnologia, o 

empreendedor, a instituição de origem e o investidor), as quais podem influenciar 

significativamente o sucesso dos spin-offs (Roberts e Malone, 1996). 

 

( II ) Licenciamento 

 

O licenciamento é um instrumento de comercialização utilizado apenas no caso de 

conhecimento protegido por modalidades de propriedade industrial (por exemplo, patentes). 

As licenças são direitos legais que permitem a utilização da propriedade industrial da 

Universidade, mediante uma contrapartida (Matias, 2009). 

Num acordo de licenciamento, geralmente a Universidade autoriza a utilização de uma parte 

da sua propriedade intelectual mediante cobrança de um pagamento inicial e recebimento de 

pagamentos subsequentes de royalties. Este sistema tem a vantagem de permitir à 

Universidade capitalizar a tecnologia e possibilitar que os investigadores prossigam as suas 

actividades de investigação, sem comprometerem largos períodos de tempo com questões 

comerciais (Lockett et al., 2003). 

Todavia, a opção pelo licenciamento está sujeita a dois constrangimentos: a natureza do 

conhecimento pode impedir a patente e, assim, evitar que seja transferível via 

licenciamento; por outro lado, as Universidades podem não ser capazes de capturar o valor 

total da sua tecnologia através de um acordo de licenciamento (Lockett et al., 2003). 
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2.4.3. Operacionalização da TT  

 

Para descrever a forma como a Universidade pode ordenar internamente o processo de 

Transferência de conhecimento, apresenta-se em seguida um diagrama claro que sintetize 

todas as fases deste processo. 

 

Figura 2.4.3. – Processo completo de TT 

Identificar Fontes Internas de Conhecimento 

Inicio do 

Processo 

SER ENS DEP UID LAB PE BOLS 

Dissertações 
Teses 

Ensino 

Avançado 

Pesquisa 
Aplicada 

Patentes 

Registos 
Consultadoria 

Comercializar 

Não 

Banco de 

Dados 

Sim 

Assessoria  

Jurídica 

Desenvolvimento 

do projecto 
Testes de 

Viabilidade 

Fonte: Elaboração Própria 

Legenda: ENS – Ensino , DEP – Departamento, 
UID – Unidade de I&D, LAB – Laboratório, PE – 

Parceiros Externos, BOLS-  Bolsas, SER- Serviços 
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3. Enquadramento da  TT no DEM 

 
O DEM é um departamento importante dentro da Universidade da Beira Interior, não só por 

ser um dos mais antigos da instituição mas também por ser um dos grandes responsáveis no 

que toca a publicações científicas e Transferência de Conhecimentos das mais diversa formas. 

 

Neste capítulo far-se-á uma exposição dos diversos dados recolhidos, sobre o DEM, as suas 

actividades a sua massa crítica e acima de tudo as suas parcerias, publicações e relações que 

possui com a Indústria e os mais diversos parceiros, relativamente à Transferência de 

Tecnologia. 

 

3.1. Introdução ao Capítulo 

 
De acordo com Silva (2009) a missão do DEM é clara, pois além de leccionar três ciclos de 

ensino na sua área científica tem ainda a seu cargo o apoio ao desenvolvimento científico e 

tecnológico e a divulgação da cultura nos domínios que lhe são próprios, compreendidos na 

missão da Universidade, sendo-lhe reconhecidas competências nas áreas científicas de:  

1. Mecânica e Termodinâmica; 

2. Instrumentação Automação e Controlo;  

3. Electrotecnia e Electrónica. 

Os objectivos do DEM são difíceis e ambiciosos, pois com as adversidades financeiras, 

políticas, geográficas e culturais que o rodeia, não é de todo possível produzir muito mais do 

que o que se tem produzido, a nível científico, nos últimos anos. No que toca a uma relação 

mais curta com a Indústria e o mercado empresarial a situação torna-se ainda mais 

complicada devido a entraves acrescidos de falta de motivação geral que assombra esta 

relação.   

Neste capítulo através do levantamento bibliográfico efectuado regista-se uma pequena ideia 

do que se faz no DEM a nível de TT e de I&D, não só I&D efectuado por docentes e em 

parceria com alunos de Mestrado e Doutoramento, bem como dos grupos de investigação 

acreditados.  
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3.2. Departamento de Engenharia Electromecânica (DEM)   

 

Nesta fase é importante referir que o DEM está vocacionado para o ensino, investigação e 

prestação de serviços. Assim sendo, o DEM, para levar a bom porto a sua vocação conta com 

um corpo docente com elevado grau de especialização, é constituído por 29 docentes, dos 

quais 27 são Doutorados: 

 

a) 2 Professores Catedráticos; 

b) 4 Professores Associados com Agregação; 

c) 21 Professores Auxiliares 

d) 2 professores Assistentes.  

 

Todos os docentes são também investigadores.  As suas actividades de investigação são 

desenvolvidas em diversos centros, avaliados internacionalmente, e financiados pela 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Silva, 2010); a saber: 

 

 CAST - Centre for Aerospace Science and Technologies; 

 Unidade de I&D de Detecção Remota; 

 Centro de Accionamentos e Sistemas Eléctricos (CASE); 

 Unidade de Investigação em Materiais Têxteis e Papeleiros; 

 Centro de Materiais e Tecnologias Construtivas; 

 Laboratório de Comunicações e Multimédia - Instituto de Telecomunicações. 

 

 

O Departamento de Engenharia Electromecânica é um dos cinco departamentos que 

constituem a Faculdade de Engenharia e só por si possui 16 laboratórios que “abrangem 

valências tão diversas como Electrotécnia, Maquinas Eléctricas e Electrónica de Potência, 

Instrumentação e Aquisição de Dados, Telecomunicações, Automação e Controlo (incluindo 

planeamento e controlo de sistemas de energia eléctrica), CAD/CAM, Prototipagem e Design 

do Produto, Mecânica dos Materiais, Energética e Maquinas Térmicas, Termodinâmica e 

Transmissão de Calor, Hidrodinâmica, Mecânica dos Fluidos e Maquinas Hidráulicas, Sistemas 

Mecânicos, cobrindo assim as principais áreas científicas dos cursos coordenadas pelo 

Departamento”, Silva (2010). 
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O DEM lecciona três ciclos de Ensino: 

 

Licenciatura ( 1º ciclo ) 

  

 Engenharia Electromecânica; 

 Engenharia Electrotécnica e de Computadores  

 Design Industrial. 

 

Os Mestrados (2º ciclo) em: 

 

 Engenharia Electromecânica; 

 Design Industrial Tecnológico; 

 Engenharia e Gestão Industrial; 

 Engenharia Electrotécnica e de Computadores (ramo de Sistemas Bionicos e ramo de 

Automação e Electrónica); 

 Engenharia Mecânica (ramo de Energia Aplicada e ramo de Construção Automóvel). 

 

Os Doutoramentos (3º ciclos) em: 

 

 Engenharia Electrotécnica e de computadores; 

 Engenharia Mecânica; 

 Engenharia e Gestão Industrial. 

 

 

Traduzindo isto em números o DEM coordena mais de 300 unidades curriculares, com a os 

recursos humanos acima referidos, tendo, à data deste registo, cerca de 420 alunos, 

distinguidos da seguinte forma: 

 

a)  263 de 1º ciclo; 

b) 128 de 2º ciclo; 

c)  29 de 3º ciclo. 
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3.3. Análise SOWT do DEM 

 

 
Não menos importante num trabalho deste género é a elaboração de uma análise SOWT para 

um melhor enquadramento da realidade que vivemos nos dias que correm no DEM a nível do 

seu potencial no processo de transferência de tecnologia. 

 

Tabela 3.3. – Análise SOWT do DEM (Elaboração Própria) 

 

  
Pontos Fortes 

 
Pontos Fracos 

 

 

Ambiente 

Interno 

 

 

 Condições de Ensino 

 Mais de 90% dos docentes 

são doutorados 

 Ambiente académico 

 Proximidade Aluno-Professor 

 Unidades de investigação 

avaliados com muito bom ou 

excelente 

 

 

 Posição geográfica 

 Fontes de Financiamentos  

 Visibilidade no exterior 

 Falta de técnicos especializados 

 

  

Oportunidades 

 

Ameaças 

 

 

Ambiente 

Externo 

 

 

 Financiamento publico 

 Necessidade de TT para 

aproveitar o financiamento 

privado. 

 Maior abertura da 

Universidade à sociedade 

 Implementação do Bolonha 

2. 

 Aumento do número de 

alunos 

 

 Políticas governamentais 

 Redução no financiamento de I&D 

 Crises socioculturais   

 Falta de condições financeiras das 

famílias pode impedir os alunos de 

estudar 

 

 

 

3.4. Fluxograma do DEM 

 

O fluxograma abaixo indicado revela a forma como é feita actualmente a TT no DEM. Ou 

simplesmente de, como está dividido o DEM, nas suas funções de gestão e liderança. 
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Figura 3.4.2 – Fluxograma da TT no DEM (Elaboração Própria) 
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3.5. Síntese 

 

Em jeito de conclusão no que respeita a este pequeno capítulo, pode dizer-se que o DEM está 

em constante evolução realizando trabalhos em áreas conceituadas, não só em Portugal mas 

também no exterior. 

 

É um Departamento com recursos humanos jovens e com quadros bastante qualificados, 

fortemente motivados e com ambição para o futuro.  

 

À data desta investigação registam-se inúmeros trabalhos de I&D, uma grande parte 

financiados por fundos públicos ou comunitários, o que permite verificar a existência de uma 

vontade crescente em apostar fortemente no reavivar do espírito crítico e empreendedor dos 

membros do DEM, sejam eles alunos ou docentes, o que é sem dúvida, uma aposta na 

modernização, que coloca o DEM na linha da frente, no que concerne a projectos pioneiros 

nesta área.  
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4. Metodologia  

 

4.1. Objectivos da Investigação  

 

 

No seguimento da revisão bibliográfica efectuada, nos capítulos anteriores, cedo se percebe 

que o futuro das Universidades e das Empresas passa pelo aprofundamento da relação entre 

ambas. Com a aproximação entre estas duas organizações todos saem a ganhar, não só as 

próprias Universidades e Empresas, mas também todos os agentes do meio envolvente, desde 

a sociedade civil, aos parceiros económicos e todo o sistema político. 

 

Assim, é importante trabalhar no sentido de estabelecer caminhos que aproximem as 

Universidades das Empresas e vice-versa. Este estudo vem nesse sentido, escolhendo uma 

Universidade (UBI) e mais concretamente um dos seus departamentos que mais 

responsabilidades tem nesta aproximação às empresas. O Departamento de Engenharia 

Electromecânica (DEM) da Universidade da Beira Interior não foi escolhido por acaso, pois é 

importante definir uma estratégia de aproximação da UBI ao mercado e isso passa muito pelo 

melhoramento (ou criação) de modelos e mecanismos de transferência das suas tecnologias e 

conhecimentos para junto das empresas e dos parceiros estratégicos.  

 

Neste sentido o presente estudo pretende conhecer os mecanismos que o DEM possui no que 

toca à forma como faz a transferência das suas tecnologia e conhecimentos. Assim sendo este 

estudo tem como objectivos principais os que a seguir se expõem: 

 

 Analisar os documentos que o DEM possui no que toca à produção científica dos seus 

docentes e investigadores. 

 Analisar se as políticas de TT implementadas no DEM, criam um ambiente favorável à 

geração de um fluxo de relações entre a Universidade e os seus parceiros. 

 Detectar os principais entraves que se colocam aos investigadores e ao próprio DEM 

quando se pretendem divulgar estudos e estabelecer parcerias junto das empresas ou 

das organizações responsáveis pela TT entre Universidades e Empresas. 

 Propor um instrumento específico de transferência de tecnologia e conhecimento 

para que o DEM consiga chegar aos seus parceiros e ao mercado em geral.    
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4.2. Esquematização de uma Metodologia de Investigação 

 

Após serem enunciados os objectivos do trabalho, revela-se necessário definir uma 

metodologia adequada aos memos de forma a poderem ser concretizados. O início do estudo 

começou pelo levantamento rigoroso da bibliografia que serve de base a todo o trabalho. Em 

seguida temos um série de etapas que passa desde a revisão dos conceitos que fundamentam 

o tema da investigação, seguindo para uma recolha e análise documental dos documentos que 

o DEM possui, e que darão uma ideia pormenorizada sobre o potencial científico e tecnológico 

do departamento. Feito isto é tempo de propor um instrumento que possa ajudar o 

departamento na divulgação dos seus estudos e tecnologias e promover a transferência da 

tecnologia e do conhecimento gerado no seio do próprio departamento. 

 

Segundo Gil (1999) as investigações exploratórias são desenvolvidas com o fim de 

proporcionar uma visão geral de tipo aproximativo, acerca de determinado facto. Este tipo de 

investigação é adequado quando o tema de investigação escolhido se encontra pouco 

explorado, tornando-se difícil a formulação de hipóteses operacionalizáveis. No presente 

trabalho aplicar-se-á a investigação exploratória, tendo como objectivo proporcionar uma 

visão global e aproximada da realidade. 

 

Na vertente da observação directa, do trabalho em causa, procedeu-se ao levantamento de 

dados através dos Relatórios de Actividade do DEM, devido ao facto de estes relatórios terem 

mais informação do que um possível questionário que pudesse ser elaborado para recolha 

desses dados. Outros dos factos porque se optou por utilizar a análise documental e obter a 

informação necessária a partir dos relatórios, deve-se ao facto de que o público alvo para a 

realização deste estudo se reduzir a um universo de pequena dimensão (29 docentes) e como 

tal, se não houvesse uma afluência muito significativa na participação, os resultados seriam 

escassos e pouco realista no que toca á caracterização da TT no DEM. Por fim, outro facto a 

salientar que levou a optar pela análise documental em vez do questionário deve-se a que 

estes relatórios incidem sobre os últimos três anos (2008, 2009 e 2010), permitindo o acesso a 

dados actualizados e a uma análise do que se faz a nível de TT no DEM e, ainda, permite ver a 

evolução que tem vindo a ser realizada neste campo. 

 

A figura que se segue apresenta um esquema do processo de investigação que vai ser seguido 

neste trabalho de forma a conseguir concretizar os objectivos propostos.      
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Figura 4.2. – Metodologia da Investigação  

Fonte: Adaptado de Pereira (2006) e Pietrovski (2002) 
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4.3. Método de Estudo/Estudo de Caso 

 

O estudo de caso é definido por Yin (1990) como uma investigação empírica que observa um 

fenómeno contemporâneo dentro do seu contexto de vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenómeno e o contexto não estão claramente definidos. 

 

Do ponto de vista metodológico Yin (1990) estabelece que a investigação de estudo de caso 

enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais variáveis de interesse 

do que pontos de dados, e, como resultado, baseia-se em várias fontes de evidências, onde os 

dados precisam convergir num formato de triângulo, e, como outro resultado, beneficia-se do 

desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a recolha e análise de dados. 

 

Segundo Godoy (2005) uma investigação desenvolvida sobre essa metodologia pode ser 

elaborada a partir de diferentes perspectivas, onde o investigador deve estar atento para que 

as suas escolhas estejam alinhadas ao problema da investigação. Dentro desse contexto, Yin 

(2001) classifica os estudos de caso segundo o seu conteúdo e objectivo final em: 

 

1. estudo de caso descritivo, onde é feito um relato detalhado de um fenómeno social 

que envolve a sua configuração, estrutura, actividades, mudanças no tempo e 

relacionamento com outros fenómenos; 

2. estudo de caso interpretativo, onde se busca encontrar padrões nos dados e 

desenvolver categorias conceituais para ilustrar, confirmar ou opor-se às suposições 

teóricas;  

3. estudo de caso avaliativo, onde a geração de dados e informações é obtida de forma 

cuidadosa, empírica e sistemática, com o objectivo de apreciar o mérito e julgar os 

resultados e a efectividade de um programa. 

 

No estudo de caso apresentado recorrer-se-á a uma investigação do tipo interpretativo, a qual 

determina a ocorrência de um princípio ou teoria. O projecto GATE2TECH foi o estudo de caso 

escolhido, e o instrumento utilizado para apoiar o DEM na transferência das suas tecnologias e 

dos seus conhecimentos. Um dos factores que levaram à escolha deste estudo de caso, 

prendem-se com o facto, do projecto GATE2TECH ter sido concebido para abordar a própria 

temática e a necessidade de haver novos mecanismos de transferência de tecnologia e 

conhecimento que se adaptassem à nova realidade do meio empresarial e do meio 

académico. O autor do presente trabalho abarcou o desafio de criar e implementar o projecto 

GATE2TECH.     
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5. Análise de dados e Resultados 

 

5.1. Tratamentos de Dados 

 

 

Os dados que em seguida se irão tratar foram recolhidos dos relatórios de actividades do DEM, 

dos anos de 2008,2009 e 2010 (RA-DEM-FEUBI 2008, RA-DEM-FEUBI 2009 e RA-DEM-FEUBI 2010) 

bem como do relatório de actividades da Faculdade de Engenharias da Universidade da Beira 

Interior (RA-FEUBI 2010). Destes relatórios foram retirados os conteúdos que estavam de 

alguma forma ligados ao potencial do DEM ao nível da Produção de conhecimento e do 

seguimento que depois é dado a esse conhecimento, ou seja, a Transferência de Tecnologia e 

Conhecimento do DEM na Universidade da Beira Interior. 

 

Os dados nas tabelas foram agrupados por temas e não por anos, ou seja, foi escolhido um 

tema, depois fez-se a pesquisa nos relatórios, de forma a concentrar os dados dos três anos, 

desse tema, na mesma tabela. A partir destas tabelas serão elaborados dois gráficos, (um de 

barras e outro de linhas de referência) para melhor se perceberem os dados que depois serão 

tratados e comentados, possibilitando, também uma análise evolutiva dos mesmos. Os temas 

abordados são essencialmente os referidos abaixo.  

 

 Actividade Científica 

 Trabalhos publicados 

 Participação em comissões científicas 

 Orientações Científicas 

 Prestação de Serviços 

 Apoio em projectos de I&D  

 

São estes os temas mais relevantes quando os Departamentos ou Faculdades são avaliados por 

entidades externas e internacionais. Contudo, existem outros pontos que se consideram 

importantes para a Transferência de Tecnologia e Conhecimento de uma Universidade que 

detêm no seu seio departamentos com potencial inovador. Assim sendo temos os seguintes 

valores para os diversos tipos de actividade científica: 
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Tabela 5.1 – Actividade Científica 

 

 
Actividade Científica 

 
Ano de 
2008 

Ano de 
2009 

Ano de 
2010 

Coordenação de Projectos de Investigação 

Internacionais 
4 6 9 

 
Participação em Projectos de Investigação 

Internacionais 
 

5 2 7 

Coordenação de Projectos de Investigação Nacionais 
 

8 6 10 

Participação em Projectos de Investigação Nacionais 4 9 4 

 

 
 

 
Gráfico 5.1a – Actividade Científica do DEM. 

 

 
 

Gráfico 5.1b – Actividade Científica do DEM.  
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Analisando o gráfico da actividade científica do DEM observa-se que de uma forma geral, os 

valores têm vindo a aumentar. Analisando os gráficos pode-se constatar que: 

 A coordenação dos projectos de investigação internacional aumentou 50% em 2009 

face ao ano de 2008, sofrendo no ano seguinte o mesmo aumento. 

 A participação em projectos de investigação internacionais sofre um decréscimo de 

150% de 2008 para 2009, revertendo os valores em 2010 com um aumento de 250%. 

 No que toca à coordenação de projectos de investigação internacionais diminuíram 

1/3 de 2008 para 2009, aumentando 2/3 de 2009 para 2010. 

 A participação em projectos de investigação sofreu um aumento constante de 125% 

de 2008 para 2010. 

 

Tabela 5.2 – Trabalhos Publicação em Revistas. 

 

 

Publicação em Revistas 

 Ano de 2008 Ano de 2009 Ano de 2010 

Revistas Internacionais ISI 1 16 (IF:1,436) 39 (IF:0,829) 

Revistas Internacionais não ISI 0 11 7 

Revistas Nacionais 3 9 7 

 

 
 
 

 
Gráfico 5.2a – Trabalhos Publicados em Revista. 
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Gráfico 5.2b – Trabalhos Publicados em Revista. 

 
 

Os trabalhos publicados são um dos factores mais importantes, senão o mais importante no 

que toca à avaliação de uma Universidade e das suas unidades de investigação. De entre estes 

trabalhos publicados existem alguns que se destacam pelo factor de impacto que a 

publicações tem em revistas científicas nomeadamente os artigos publicados em revistas 

pertencentes à ISI Web of knowledge.  

 

Assim sendo é com muita satisfação que se olha para os valores que se têm verificado ao 

longo destes três anos no DEM. Para além do DEM ter aumentado em 60 % o numero total de 

publicações em revistas de 2009 para 2010. No que toca a publicações ISI houve um aumento 

de mais de 125%. Em 2009 as publicações ISI eram cerca de 45 % de todas as publicações em 

revistas e em 2010 são cerca de 74 % de todas as publicações em revistas desse ano. 

 

Observa-se que o DEM tem vindo a aumentar as suas publicações ISI, mas não se pode deixar 

de referir que o factor de impacto (factor que depende do número de citações do artigo e do 

autor) diminuiu de 1,436 em 2009 para 0,829 em 2010. Este valor é o factor de impacto médio 

de todas as publicações, o que quer dizer que se por um lado o DEM está num bom caminho 

ao aumentar as suas publicações ISI por outro lado a qualidade desses trabalhos publicados 

tem vindo a diminuir. 
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Tabela 5.3 – Outros Trabalhos Publicados  

 

Outros Trabalhos Publicados 

 Ano de 2008 Ano de 2009 Ano de 2010 

Livros e Capítulos de Livros 1 10 4 

 
Actas de Congressos Internacionais 

52 45 73 

 
Actas de Congressos Nacionais 

9 62 8 

 

Relatórios 
5 20 8 

Textos Pedagógicos 7 15 16 

 

 

 
Gráfico 5.3a – Outros Trabalhos Publicados do DEM. 

 

 
 

Gráfico 5.3b – Outros Trabalhos Publicados do DEM. 
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Para além das publicações em revistas existem outros trabalhos que desempenham um papel 

importante na avaliação e prestígio da investigação do DEM. Do Gráfico acima destacam-se as 

actas em congressos internacionais que, apesar de terem um decréscimo de 15,5% em 2009, 

aumentaram aproximadamente 62% em 2010.  

  

A publicação de Livros ou capítulos de livros, bem como a publicação de textos pedagógicos 

são dois campos muito importantes para a evolução do ensino de uma Universidade. Estas 

publicações trazem reconhecimento público, dos parceiros institucionais e também das 

organizações ligadas ás áreas onde a publicação está inserida.   

 

Os valores dos restantes itens que estão apresentados no gráfico são valores sem grandes 

oscilações durante o período de estudo.  

 

 

Tabela 5.12 - Participação em Júris de Provas Académicas 
 

Júris de Provas Académicas 

 Ano de 2008 Ano de 2009 Ano de 2010 

Catedra 0 2 2 

Agregação - Arguência 5 7 0 

Agregação - Vogal 0 0 2 

Associado 0 1 3 

Nomeação Definitiva 0 3 4 

Doutoramento – Arguência 9 8 5 

Doutoramento – Vogal 6 8 13 

Mestrado 45 77 139 
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Gráfico 5.4a – Participação em Júris de Provas Académicas 
 

 
 

Gráfico 5.4b – Participação em Júris de Provas Académicas 
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No seguimentos dos gráficos acima, referentes à participação dos quadros do DEM em júris 

das mais diversas provas académicas, realçamos apenas o aumento de 71% de júris de Provas 

de mestrado do ano de 2008 para 2009 e o aumento de 80,5% do ano de 2009 para 2010.   

  

Os restantes valores, dos diferentes júris de provas académicas, expostos no gráfico, são 

valores normais e sem grandes oscilações nos três anos de estudo.  

   

   

Tabela 5.20 – Participação em Comissões Científicas 

 

 

Participação em Comissões Científicas 

 
Ano de 
2008 

Ano de 
2009 

Ano de 
2010 

Revistas Internacionais - 26 33 

 
Conferências Internacionais 

- 32 19 

 
Conferências Nacionais 

- 7 1 

 
Comissões de Organização 

Internacionais 

- 4 4 

 
Comissões de Organização Nacionais 

- 8 2 

 

 
 

Gráfico 5.5a – Participação em Comissões Científicas 
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Gráfico 5.5b – Participação em Comissões Científicas 

 

 

Neste gráfico verifica-se novamente uma política de internacionalização, onde se tenta ao 

máximo estar em actividades científicas internacionais, estar onde os melhores estão. Neste 

âmbito, realça-se no DEM as Conferências Internacionais de Engenharia organizadas de 2 em 2 

anos, que conta já com grandes nomes do mundo inteiro. 

 

No que aos dados diz respeito, destaca-se: 

 As comissões de organização mantém-se constantes para o ano de 2009 e 2010. 

 A participação em comissões científicas de revistas internacionais aumentou 

aproximadamente 27% de 2009 para 2010. 

 A participação em comissões científicas de conferências internacionais sofreu um 

decréscimo de 68% no mesmo período. 

 
Tabela 5.25 – Orientações Científicas 

 

Orientações Científicas 

 Ano de 2008 Ano de 2009 Ano de 2010 

Pós-doutoramento 0 1 2 

Doutoramento 19 28 36 

Mestrado 79 73 41 

Outras 19 6 26 
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Gráfico 5.6a – Orientações Científica  

 

 

 
 

Gráfico 5.6b – Orientações Científicas 
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Colocando estes dados em números tem-se: 

 Decréscimo constante de 8% (de 2008 a 2009) e 78% (de 2009 a 2010) nas orientações de 

Mestrados. 

 Aumento constante de 47,4% (2008 a 2009) e 28,6% (de 2009 a 2010) nas orientações de 

Doutoramentos. 

 Aumento inconstante de 36,8% (de 2008 a 2010) de outras orientações (bolseiros de 

investigação, outros projectos académicos e projectos externos de I&D).  

 Os valores referentes a orientações de pós-graduações ainda são muito reduzidos. 

 

Tabela 5.7 – Outras Actividades. 
 

Outras Actividades 

 Ano de 2008 Ano de 2009 Ano de 2010 

Missões, Cursos e Estágios 7 15 59 

 
Prémios, Distinções e 

Qualificações 
Profissionais 

2 5 3 

 
Pedido de Patentes e 

Protótipos 
2 2 5 

 

 
 
 

 
 

Gráfico 5.7a – Missões , Prémios e Pedidos de Patentes 
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Gráfico 5.7b – Missões , Prémios e Pedidos de Patentes 
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opinião pública.    
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No que toca à participação em projectos conjuntos com a sociedade e com a Indústria, a UBI 

e mais especificamente o DEM têm um contributo pouco significativo. Isto pode dever-se ao 

facto de a UBI estar inserida numa região com um tecido empresarial reduzido, onde as 

Empresas têm muitas dificuldades em competir lado a lado com empresas concorrentes de 

outras regiões com melhores acessibilidades, condições de vida, maior poder de compra, com 

uma mentalidade mais consumista, entre outros motivos.  

  

O DEM procura fazer algumas parcerias com empresas, em prestação de serviços quando é 

solicitado e, também, na ajuda no desenvolvimento de determinados produtos ou actividades 

de I&D. 

 

Actualmente já se começam a desenvolver parcerias que trazem para a UBI bolsas de 

investigação financiadas por empresas para desenvolver determinados projectos na área de 

energética e sustentabilidade bem como nas telecomunicações, como é o caso da parceria 

com a GALP e com a PT. 

  

Um ponto forte do DEM são os cursos que os docentes frequentam para enriquecimento 

pessoal e profissional, que os mantêm em constante adaptação às novas tecnologias e a novos 

métodos que podem fazer com que esses docentes tragam valor acrescentado paras as suas 

aulas e para as suas investigações. 

  

A grande maioria dos docentes do DEM pertence a unidades de investigação da própria 

Universidade, fazendo um trabalho importante na investigação que é produzia no DEM. Mas o 

DEM também já possuir docentes/investigadores inscritos em unidades de investigação ou 

sociedades profissionais externas, algumas das quais internacionais o que faz com que a 

imagem da UBI seja reconhecida além fronteiras.  



       Transferência de Tecnologia e do Conhecimento no âmbito do 

 Departamento de Engenharia Electromecânica 

 50 

6. Estudo de Caso “GATE2TECH” 

 

O estudo de caso refere-se ao projecto GATE2TECH, o qual pode ser considerado como um 

instrumento de transferência de tecnologia e de conhecimento, dado que assume com 

principal objectivo a divulgação da tecnologia desenvolvida no Departamento de 

Electromecânica da Universidade da Beira Interior, o que pode servir de impulsionador para 

atrair parceiros empresariais vocacionados para o trabalho de cooperação. Quanto às 

restantes entidades que apoiam este projecto, têm a oportunidade de entrar em novos 

mercados, podendo daí atrair novos clientes de elevado prestigio e potencial. Estes parceiros 

poderão ver ainda a sua imagem valorizada por estarem associados a um projecto pioneiro e 

inovador com um enorme potencial, mas que não deixa de ser um investimento de risco que 

só os mais visionários poderão abraçar. 

 

Este projecto fará do DEM e da UBI uma referência em comunicação de ciência e 

transferência de tecnologia e conhecimento que certamente não passará ao lado dos órgãos 

de comunicação social não só nacionais mas também internacionais. 

 

6.1. Apresentação do Projecto  

 

Este projecto com sede na cidade da Covilhã, distrito de Castelo Branco, surge para colmatar 

uma lacuna aberta no mercado das TIC. Sendo um projecto moderno e inovador intitula-se, 

GATE2TECH-magazine é, de uma forma geral, uma revista que pretende divulgar tecnologia e 

conhecimento, desenvolvidos no DEM, e por antigos alunos que estão agora a dar os seus 

primeiros passos no mercado de trabalho e no meio empresarial. 

 

O projecto assume como objectivo cimeiro a divulgação da tecnologia desenvolvida no DEM. 

Posteriormente o projecto abraçará novas metas. O seu progresso está dividido em três fases. 

A primeira fase é fazer a divulgação das tecnologias e conhecimentos do DEM, podendo servir 

de impulsionador para atrair parceiros empresariais vocacionados para a cooperação. A esta 

fase chamamos “Protótipo”. Numa segunda fase, o GATE2TECH amplia o seu campo de acção 

passando a divulgar para o mercado, as tecnologias de toda a Universidade da Beira Interior, 

sendo intitulada de “Pré Série”. Na terceira fase, e já com o mercado nacional conquistado, 

acrescentamos as tecnologias produzidas em todas (se possível) as Universidades Portuguesas. 

Esta última fase é a chamada fase “Série”, como se pode ver no diagrama a baixo. 
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   Figura 6.1. – Fases do Projecto GATE2TECH 

 

Para estas três fases serem possíveis, a Equipa da GATE2TECH trabalha em estreita 

articulação com o Instituto Coordenador da Investigação (ICI) da UBI, bem como com o 

Gabinete de Apoio a Projectos e Promoção da Investigação (GAPPI) (Gabinete de Propriedade 

Intelectual). Já existe um acordo com a Reitoria da UBI para pagamentos dos portes de 

correio dos exemplares que serão cedidos às empresas. 

 

Para implementação dos trabalhos decorrentes deste vasto conjunto de parceiros é essencial 

um órgão facilitador, o CIEBI, Centro de Inovação Empresarial da Beira Interior, sediado na 

UBI, e pertencente à rede BIC (Business & Innovation Centres). 

 

Este projecto tem como mercado alvo: empresas, instituições de ensino superior, entidades 

públicas (tais como câmaras municipais) e meios de comunicação social, não só nacionais 

como internacionais, sendo um projecto em versão bilingue (PT e ING). Será acompanhado 

nas suas diversas fases por pessoas conceituadas nas áreas abordadas que darão pareceres e 

corrigirão conteúdos caso seja necessário, de forma a manter as notícias perceptíveis. 

 

O nome GATE2TECH surge com dois propósitos muitos concretos, um é o facto de ser um 

nome em língua Inglesa o que abre logo uma perspectiva de internacionalização da 

transferência de Tecnologia, outro é o significado do próprio nome “Porta para a Tecnologia”, 

é um título simples e que consegue passar toda a mensagem daquilo que o projecto pretende 

ser.  

 

 

3ª Fase - Série
Todas as Universidades Portuguesas  

2ª Fase - Pré Série
Tecnologias de toda a UBI

1ª Fase - Protótipo
Tecnologias do DEM
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O logótipo desenvolvido pelo autor deste estudo, é simples e apelativo. É uma marca 

registada no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), Processo N.º 483150. 

 

 

A Tua Revista Tecnológica | Your Tech Magazine 

 

Figura 6.1.1. – Logótipo da GATE2TECH (Elaboração Própria) 

 

Para um projecto desta envergadura tenha sucesso é necessário implementa-lo de 

uma forma ponderada para que possa ter umas raízes fortes. A equipa deste projecto é 

formada por pessoas com competências multifacetadas e com formações académicas 

diferenciadas. Deste modo, cada elemento dá o seu contributo na área em que é mais 

competente, conforme se revela nas funções atribuídas a cada elemento da equipa:  

 

Director: Amílcar Baptista (Finalista de Mestrado Eng. Electromecânica UBI) 

Director Adjunto: Lurdes Rocha (Aluna de Ciências da Comunicação UBI)  

Subdirector: Vanessa Monteiro (Finalista de Mestrado em Marketing UBI)  

Editor: Cátia Durão (Aluna de Ciências da Comunicação UBI)   

Relações Publicas e Imagem: Filipe Aparício (Aluno de Design Industrial UBI) e Vera 

Ferreira (Licenciada Em Design Industrial UBI) 

Paginação: Renato costa (Aluno de Design Industrial UBI) 

Coordenador Científico: Filipe Quinaz (Finalista de Doutoramento em Eng. 

Informática UBI)                 

 Redacção e investigação: Ana Lúcia Pais, Ana Duarte, Ana Eugénia, Ariana Meireles, 

Marisa Rodrigues, Marlene Ferreira, Raquel Loureiro (Alunas de Ciências da Comunicação UBI), 

Filipe Pinto (Alunos de Eng. Electromecânica UBI)  

 

6.2. Instrumento de Transferência de Tecnologia 

 

 
Entre outras formas de divulgação da tecnologia e do conhecimento, neste projecto, salienta-

se: o panfleto e a revista. O panfleto “ GATE2UBI” que já teve cinco edições e têm-se 

revelado um sucesso na divulgação de tecnologias e notícias da instituição na academia, 

contribuído para a difusão da tecnologia e do conhecimento e, também, para cativar e unir a 

comunidade académica através das notícias publicadas.  
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Figura 6.2.1. – Capa da terceira edição do GATE2UBI (criação própria). 

 

 

 

O segundo instrumento de transferência de tecnologia e do conhecimento consiste na 

GATE2TECH-magazine é, de uma forma geral, uma revista que pretende divulgar a tecnologia 

e conhecimento do DEM-UBI, não só dos seus Investigadores e Unidades de I&D, bem como 

tecnologias de antigos alunos que agora estão no mercado de trabalho ou no meio 

empresarial. Este projecto tem como mercado alvo empresas, instituições de ensino 

estratégicas, entidades públicas, e meios de comunicação social nacionais e internacionais. 

Um dos pontos fortes desta revista é o facto de ter as notícias escritas em português e ter ao 

lado a tradução em língua Inglesa. Este projecto terá uma vertente em papel mas também 

será disponibilizada para consulta e venda on-line no seu site.  
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Figura 6.2.2. – Capa da primeira edição da GATE2TECH (criação própria) 

 

 

A disseminação, difusão e promoção dos panfletos e da revista é feita em várias fases e de 

várias formas. Nesta fase inicial existem dois vídeos promocionais na internet. Estes vídeos 

estão disponíveis no youtube, mas também em blogs, no facebook em dezenas de páginas, 

emails, entre outros. 
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Figura – 6.2.3. – Imagem dos dois vídeos da GATE2TECH no Youtube (criação Própria). 

 

 

Na fase seguinte será feita a promoção no site, em meios de comunicação regional, em 

diversas plataforma de difusão de vídeos, em blogues, etc. A visibilidade ao projecto vai 

atrair mais olhares sobre o seu conteúdo difundido assim, o nome do DEM e da própria UBI 

junto dos mercados. O Projecto já possui um Site inovador onde concentrará toda a 

informação dos seus produtos, sendo actualizado regularmente possibilitando que os 

cibernautas possam seguir o projecto de perto.    

 

www.Gate2tech-magazine.com 

 

O facto da revista GATE2TECH já ter sido apresentada oficialmente fez com que o projecto 

tenha ganho já uma dimensão considerável na região. Os poucos minutos de reportagem que a 

RTP1 fez sobre o projecto deram já um impulso para o contacto com todo o país. Tendo o 

produto sido lançado no inicio deste mê, já recebeu as primeiras críticas por parte do 

público-alvo. O Feedback recebido foi positivo e já se começaram a estabelecer contactos 

mais próximos com empresas da região.  

 

6.3. Análise SWOT da GATE2TECH 

 

A elaboração de uma análise SWOT é fundamental para um melhor enquadramento do 

projecto no contexto em que se insere.  
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Figura 6.3. – Análise SWOT do DEM 

 

6.4. Comentário Final 

 

A GATE2TECH é uma TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) e surge por forma a 

colmatar uma lacuna existente no mercado, que passa pela falta de mecanismos que 

permitam a transferência de tecnologia e de divulgação dos estudos e de conhecimentos 

junto de empresas e dos parceiros, potenciando o valor acrescentado que essas tecnologias 

possam aportar para os investigadores e para o mercado. 
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Surgindo como um projecto Inovador a GATE2TECH-magazine reune estudos, tecnologias, 

opiniões, entrevistas e reportagens de temas ligados ao DEM de modo a levar junto do 

mercado os estudos científicos que os investigadores produzem, as condições que possui, as 

suas áreas fortes, por forma de dar a conhecer o que de melhor se faz e se poderá fazer no 

âmbito da geração da tecnologia e sua difusão ao exterior.     

 

Como este projecto é um projecto para levar às empresas, no anexo “A” (Empresas que o 

projecto GATE2TECH pretende atingir com ao GATE2TECH-magazine) encontrasse uma lista 

de Empresas para onde a Revista em formato de papel vai ser enviada. A escolha destas 

empresas foi elaborado, pelo autor do projecto, seguindo uma estratégia que passe por 

abranger mais do que um sector tecnológico e, também, mais do que uma região do país. 
 

De salientar que é um projecto que participou em 2011 no concurso europeu de ideias de 

negocio inovadoras (Player), recebendo uma Menção honrosa por ter vencido o concurso a 

nível nacional, ficando em terceiro lugar a nível europeu entre cerca de 3800 projectos a 

concurso. 
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7. Considerações Finais 

 

7.1. Contributo Original  

 

Nos dias que correm é cada vez mais importante que um departamento universitário tenha 

um forte potencial de produção de tecnologia e conhecimento, mas é tanto ou mais 

importante que esse departamento saiba transferir essa tecnologia que cria ou possui. A 

verdade é que ter tecnologia por si só não enriquece nem trás apoios. É fundamental saber 

levar esta tecnologia aos mercados seja qual for o segmento em que uma determinada 

tecnologia se encontre. É também essencial que a tecnologia transferida proporcione retorno 

para a instituição, quer sobre a forma de benefícios económicos, quer ao nível do 

reconhecimento público e de prestígio. 

  

No início desta Dissertação vários objectivos foram propostos, entre os quais desenvolver um 

estudo que fosse posto em prática, de forma a ser um instrumento utilizado pelo DEM para 

divulgar as suas tecnologias e os seus conhecimentos. 

 

No que toca à produção científica do DEM nos últimos três anos (2008, 2009 e 2010) constata-

se um crescimento acentuado do número de publicações científicas. A entrada do Processo 

que Bolonha, os novos modelos de avaliação da actividade docente e de investigação, bem 

como a conjuntura económica actual são três aspectos muito importantes para a mudança de 

estratégia que se tem vindo a verificar em todo o sistema científico e tecnológico nacional. 

 

No caso específico do DEM foram avaliados os processos de transferência de tecnologia 

existentes, verificando-se que seria importante criar um instrumento que potenciasse a 

transferência de tecnologia quer do DEM, quer da Universidade da Beira Interior, pelo que foi 

desenvolvido um projecto específico. Esse projecto consiste na criação da GATE2TECH, que 

pretende divulgar tecnologias de diversas formas. Para essa divulgação foram criados até este 

momento dois produtos, o GATE2UBI e o GATE2TECH-magazine. O último está mais evoluído e 

já no mercado, podendo o DEM utiliza-lo para chegar ao mercado, sem qualquer custo 

associado, portanto de uma forma gratuita. Como foi visto nos vários produtos, a GATE2TECH 

também divulga e promove as empresas de antigos alunos do Departamento como é o caso da 

Waydip e da Ivigisoft, levando o seu nome e o dos seus produtos a outros sectores de mercado 

e às empresas das suas áreas. 
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7.2. Trabalhos Futuros  

 

Para trabalhos futuros estão já projectados mais dois produtos/serviços que poderão ter um 

impacto muito visível na transferência de tecnologia e conhecimento. Dois desses produtos 

que já se encontram na fase final de planeamento e concepção são:  

 GATE2TV   

 GATE2RADIO 

Como o próprio nome indica, GATE2TV um é um programa de Televisão, sendo o seu 

conteúdo: estudos, actividades e tecnologias efectuados pelas Universidades (numa primeira 

fase apenas DEM-UBI), começando por ser um protótipo de 10 minutos e, posteriormente, 

passará a ser um programa completo. Por seu lado o GATE2RADIO pretende seguir a mesma 

estratégia mas neste caso aplicada à rádio. Este encontra-se numa fase mais avançada pois 

inicia-se já no próximo ano lectivo (2011/2012), com um programa de 1 hora em directo na 

rádio da UBI (RUBI). 

No que toca ao melhoramento do GATE2UBI serão feitos varias mudanças gráficas e de modos 

de apresentação e exposição de conteúdos, de resto não se prevêem muitas mais mudanças a 

curto médio prazo, visto ter passado já toda a fase de implementação e conquista do seu 

mercado alvo, estando já a caminho da sua sexta edição. 

A GATE2TECH-magazine é de todos os produtos que a curto médio prazo mais vantagem trará 

ao DEM na difusão das suas tecnologias e conhecimentos no mercado. Visto a primeira edição 

estar já no mercado, existe já um feedback por parte dos leitores desta, com aspectos a 

melhorar e convictos que existem também novas tecnologias que podem ser divulgadas na 

revista. Os diferentes trabalhos que podem ser desenvolvidos, futuramente, na GATE2TECH-

magazine de forma a que esta possa ser uma ferramenta de excelência para efectuar a  TT 

são:  

 Identificar e mapear o potencial tecnológico existente na UBI 

 Procurar apoios para o projecto 

 Aumentar o leque de empresas e entidades que se pretendem atingir no mercado. 

 Fazer um levantamento sério e rigoroso dos conteúdos a publicar. 

 Realização de um marketing e grafismo de qualidade máxima. 

 Manter em grande nível a componente informática e de trabalho Web. 

 Atingir mais pormenorizadamente o mercado que tem, de alguma forma, uma ligação 

directa à UBI (Universidades, empresas e outras entidades).  

 Registar e proteger o projecto (o registo no INPI não basta). 



       Transferência de Tecnologia e do Conhecimento no âmbito do 

 Departamento de Engenharia Electromecânica 

 60 

 Fazer no mínimo 2 publicações por ano. 

 Elaborar estratégias para cativar a atenção dos media. 

 Participar em actividades que tragam prestígio e valor à GATE2TECH e ao DEM. 

 Alargar os parceiros internos. 

 Fazer um estudo mais intensivo na procura de empresas com antigos alunos da UBI. 

 Estabelecer protocolos com entidades estratégicas para a Transferência de Tecnologia 

da UBI. 

 Participar em vários concursos de inovação e empreendedorismo com os produtos 

GATE2TECH. 

 Inovar constantemente, como por exemplo criando um código de barras electrónico a 

incorporar na revista, para que o leitor, através do seu telemóvel possa ver o vídeo da 

notícia que está a ler na revista.  

 

Em relação ao recolha e tratamento de dados por parte dos relatórios de actividades do DEM 

é necessário recolher e valorizar mais o trabalho que é realizado em parceria com empresas, 

seja a prestação de serviços com empresas e a cooperação em projectos de I&D. Se isso for 

feito, haverá futuramente mais dados concretos que poderão ser analisados e tratados no 

âmbito da temática da Transferência de Tecnologia e Conhecimento.  
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Anexo A : 

Empresas que o projecto GATE2TECH pretende atingir com a 

GATE2TECH-magazine 
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Empresas que o projecto GATE2TECH pretende atingir com a 

GATE2TECH-magazine 

 
 

Sector das Tecnologias  
 

 

Nome Localidade Email 

Altran Lisboa ferran.amago@altran.pt 

Ambientecorrecto - 

Equipamentos de 

Correcção Ambiental, 

Lda 

Oliveira do Hospital  

ATX Sotware, S.A. Tecnologias 

arquitecturais e de re-

engenharia 

support@atxtechnologies.co.uk 

BES – Banco Espírito 

Santo 

Lisboa info@bes.pt 

Bial Delegação Lisboa info@bial.com 

Bimet, Lda 

(Reengenharia de 

Processos) 

Parque de Ciência e 
Tecnologia da Covilhã, 
SA 

275 957 000 

Bitzer - Compressores 

para o Frio, S.A 

Castelo Branco mail@bitzer.pt 

BMW Portugal   info@bmw.pt  

Chep  Oeiras  

Cigest – Centro de 

Investigação em 

Gestão 

Ameixoeira informacoes@isg.pt 

Cisco Systems Portugal  Porto Salvo info-pt@cisco.com 

Computer One – 

Tecnologias de 

Informação em 

Portugal 

Linda-a-Velha comercial@computerone.pt 

Confeb - Consultores 

de Engenharia, Lda 

Castelo Branco confeb@mail.telepac.pt  

Criavision - Sistemas 

de Visão Artificial e 

Rastreabilidade 

Parque de Ciência e 

Tecnologia da Covilhã, 

SA 

275 957 017 
  

Critical Software  Coimbra info@criticalsoftware.com 

Datinfor – IT B2B 

Solutions  

Lisboa contactcenter@datinfor.com  

Delphi Automóveis 

Systems - Portugal, S.A 

Lisboa  

Dinefer - Engenharia e 

Sistemas S.A 

Castelo Branco joao.conceicao@dinefer.eu  

mailto:ferran.amago@altran.pt
mailto:support@atxtechnologies.co.uk
mailto:info@bes.pt
mailto:info@bial.com
mailto:mail@bitzer.pt
mailto:info@bmw.pt
mailto:informacoes@isg.pt
mailto:info-pt@cisco.com
mailto:comercial@computerone.pt
mailto:confeb@mail.telepac.pt
mailto:info@criticalsoftware.com
mailto:contactcenter@datinfor.com
mailto:joao.conceicao@dinefer.eu
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Edisoft Soft, S.A. Monte da Caparica edisoft@edisoft.pt 

ENAT - Comércio 

Equipamentos e 

Energias Naturais, Lda 

Guarda guarda@enat.pt 

EDS Portugal– 

Electronic Data System 

Castelo Branco marketing@sybase.pt 

Epson Portugal Lisboa epson@epson.pt  

Everis Portugal  Lisboa portugal.geral@everis.com 

Fujitsu Siemens Lisboa suporte.pc@fujitsu.pt 

Infosistema 
(Desenvolvimento de 
Software)  
 

 

Parque de Ciência e 

Tecnologia da Covilhã, 

SA 

 

275 957 000 

Inovaprime Lisboa +351 210134380 

Intergraph Portugal Lisboa  info-portugal@intergraph.com  

Mainroad - líder em 

Tecnologias da 

Informação  

Lisboa info@mainroad.pt 

Mitsubishi Motors Lisboa  

Mercedes-Benz Lisboa info_mbp@daimler.com  

Portugal Telecom Lisboa media@telecom.pt 

PT Inovação Aveiro sales@ptinovacao.pt  

SolarEarth, Lda 
(Energias Renováveis)  

Parque de Ciência e 

Tecnologia da Covilhã, 

SA 

solarearth@solarearth.pt 

Sonatrix  Parque de Ciência e 

Tecnologia da Covilhã, 

SA 

geral@sonatrix.pt 

Schenker, S.A  

 

Parque Industrial - 

Lote 6 

6200-027 Covilhã 

anibal.alves@dbschenker.com 

Timestamp – Sistemas 

de Informação, S.A. 

Lisboa timestamp@timestamp.pt 

Urbitraço - 

Arquitectura e 

Engenharia, Lda 

Av. Da Anil, Nº1 Loja 

4, Covilhã 

275325086 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:edisoft@edisoft.pt?subject=EDISOFT
mailto:guarda@enat.pt
mailto:marketing@sybase.pt
mailto:epson@epson.pt
mailto:portugal.geral@everis.com
mailto:suporte.pc@fujitsu.pt
mailto:info-portugal@intergraph.com
mailto:info@mainroad.pt
mailto:media@telecom.pt
mailto:sales@ptinovacao.pt
mailto:solarearth@solarearth.pt
mailto:geral@sonatrix.pt
mailto:anibal.alves@dbschenker.com
mailto:timestamp@timestamp.pt


       Transferência de Tecnologia e do Conhecimento no âmbito do 

 Departamento de Engenharia Electromecânica 

 68 

Sector das telecomunicações  
 
 
 

Alcatel – Lucent Portugal Cascais alu.portugal@alcatel-
lucent.com  

Acitel4 - Serviço de 

Telecomunicações S.A 

Lisboa acitel@acitel.pt   

BizDirect – soluções de TI Lisboa info@bizdirect.pt 

BPI Lisboa bpinet@mail.bancobpi.
pt. 

Barclays Bank Lisboa 218438470  

Caixa Geral de Depósitos Lisboa 91 405 24 24 

Compta - soluções na área 
das TIC 

Algés  info@compta.pt 
 

Contactus – Consultoria 

em Sistema de Informação 

Lisboa 213 170 69 

Convex – Consultoria e 

Integração de Sistemas 

Porto info@convex.pt 

Netual-Multimedia e 
Telecomunicações, Lda 

Aveiro 213 126 200 

Santander Totta Aveiro 234377870 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alu.portugal@alcatel-lucent.com
mailto:alu.portugal@alcatel-lucent.com
mailto:acitel@acitel.pt
mailto:info@bizdirect.pt
mailto:bpinet@mail.bancobpi.pt
mailto:bpinet@mail.bancobpi.pt
mailto:info@compta.pt
mailto:info@convex.pt
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Sector informático 
 

 

Algardata S.A. IT 

Solutions 

Lisboa comercial@algardata.pt 

ATM informática - 

Soluções e Sistemas, 

S.A. 

Lisboa geral@atminformatica.pt 

Aviquipo – Material e 

Equipamento 

Informático 

Oeiras geral@aviquipo.pt 

CapGemini Portugal – 

Serviços de Consultoria 

e informática, S.A. 

Lisboa geral.pt@capgemini.com 

CIL – Centro de 

Informática, S.A.  

Linda-a-Velha comercial@cil.pt 

DLI – Distribuiçao e 

Logistica para a 

informática, S.A. 

  

Informática El Corte 

Ingles 

Lisboa servico_clientes@elcorteingles.

pt 

INSA Portugal– 

Engenharia de Software 

Avançado 

Lisboa 98 852 15 00 

JP Sá Couto, S.A. marketing@por.sas.com  

Lexmark Portugal  Algés 21 420 03 60 

Liberty Seguros Lisboa geral@libertyseguros.pt   

Microfil - Tecnologias 

de Informação 

Lisboa info@microfil.pt 

Microsoft Portugal Lisboa clientes@microsoft.com 

Mind Source Lisboa info@mindsource.pt 

Olympus Portugal Lisboa medical@olympus.pt 

 

ROFF 

Parkurbis - Parque da 
Ciência e Tecnologia da 

Covilhã 

+351 21 839 34 10 

SAP Portugal Porto Salvo (Oeiras) info.portugal@sap.com 

SAS Portugal – líder em 

software analítico  

Lisboa  

Toshiba Information 

Systems Portugal 

Porto Salvo (Oeiras) contacto@toshiba.pt 

Xerox Portugal 
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No âmbito empresarial a GATE2TECH pretende aliar-se a instituições com caracteres distintos 

e das mais variadas áreas de investigação. 

 

A nível local as empresas de grande interesse para a GATE2TECH estão inseridas nas áreas das 

tecnologias como:  

 

 Infosistema (Desenvolvimento de Software). Empresa que contribui para que Grandes 

e Médias empresas implementem estratégias de crescimento através da tecnologia, 

com soluções críticas e robustas ao seu negócio. A sua maior actuação concentra-se 

nos sectores da Banca de Investimento, Banca de Retalho, Seguros e Administração 

Pública; 

 

 Sonatrix. Empresa responsável pelo desenvolvimento de sistemas de segurança e 

novas Tecnologias e prestação de serviços de informática. 

 

 Criavision - Sistemas de Visão Artificial e Rastreabilidade desenvolve e promove 

soluções de inspecção, automação e rastreabilidade para os vários segmentos 

industriais, garantindo a qualidade dos componentes envolvidos e da sua máxima 

eficiência e adequação às necessidades específicas de cada cliente; 

 

 Bimet, Lda (Reengenharia de Processos Produtivos). Empresa responsável pela 

Manutenção Curativa e Preventiva, implementação Inovação em Estruturas Metálicas, 

implementação de novos processos auditorias de conservação e eficiência energética; 

 

 Schenker, S.A.. O grupo Schenker é um dos líderes mundiais no fornecimento de 

serviços integrados de logística, realiza transacções comerciais e industriais de forma 

global – via terrestre, aérea e marítima e serviços logísticos associados. Com vendas 

anuais de 8 biliões de Euros, cerca de 39.000 colaboradores em mais de 100 países e 

de 1.100 escritórios no mundo. 

 

 Roff, SDF, Lda. O objectivo desta empresa é dar resposta a solicitações de criação de 

novas soluções nas áreas de programação em SAP, bem como construir de raiz uma 

equipa residente de programadores em soluções SAP. 

A Roff foi considera este ano como uma das melhores empresas para trabalhar em 

Portugal. 
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A GATE2TECH não pretende divulgar a sua revista só a nível local, mas também a nível 

nacional e internacional, cujo objectivo prende-se em trabalhar com as melhores empresas 

em Portugal e futuramente alargar a sua quota de mercado para território internacional. 

 

As empresas de grande interesse a nível nacional são:  

 

 Cisco Systems Portugal; 

 

 Microsoft Portugal. A Microsoft desenvolve, fabrica, licencia, presta assistência e 

desenvolve consultoria de natureza tecnológica a uma vasta gama de produtos de 

software para uma grande variedade de dispositivos informáticos; 

 

 Chep. Esta empresa gere a logística da cadeia de abastecimento de paletes e 

contentores para clientes nos sectores de bens de consumo, produtos agrícolas, 

carnes, materiais de construção, bebidas, matérias-primas e Indústria da 

petroquímica e automóvel. A CHEP oferece aos seus clientes um serviço de 

excepcional qualidade, uma plataforma que permite reduzir os danos nos produtos 

dos clientes e garantir uma solução logística ambientalmente sustentável. 

 
 Everis Portugal. A everis é uma consultora multinacional que oferece soluções de 

negócio, estratégia, desenvolvimento e manutenção de aplicações tecnológicas e 

outsourcing. A consultora desenvolve a sua actividade nos sectores das 

telecomunicações, Indústria, utilities & energia, banca, seguros, administração 

pública, media e saúde. Actualmente, a everis tem escritórios em 13 países e conta 

com mais de 9.000 profissionais. 

 


