






RESUMO 
 
A universidade e a indústria sempre se encontraram ligadas pelas mais diversas relações, 
quer de carácter formal quer de carácter informal. Nas últimas décadas estas relações tem-
se vindo a aprofundar, principalmente no campo da transferência de tecnologia e/ou 
conhecimento, ou na cooperação para Investigação e Desenvolvimento (I&D). Tentar 
perceber esta relação, as motivações e os problemas existentes tem sido objecto de análise 
em muitos dos estudos realizados na actualidade. Esta cooperação e/ou transferência de 
conhecimentos pode tomar diversas formas, e algumas delas são reguladas por um acordo 
formal, com uma definição rigorosa dos objectivos a atingir. Nesta tese, analiso os 
diferentes tipos de contrato e/ou parcerias que têm sido estabelecidos entre a Universidade 
de Aveiro e várias empresas que com ela se tem relacionado desde 1990. O meu objectivo 
é perceber as razões que determinam a escolha, pelas duas partes, de uma relação 
contratual ou de uma relação de parceria. Identifico os diferentes tipos de problemas que 
podem surgir nestas relações de I&D, e as várias formas como estes poderão ser 
prevenidos ou minimizados. Identifico, em particular, os tipos de comportamento 
oportunista que podem ocorrer na relação, que podem ser particularmente sérios quando 
estão envolvidos investimentos em activos específicos; e os tipos de problemas que podem 
surgir na gestão da propriedade intelectual. A principal conclusão desta tese é que os 
contratos estabelecidos entre a Universidade de Aveiro e as empresas são manifestamente 
incompletos, já que em alguns não é sequer apresentado o custo da relação ou a duração da 
mesma. 



 
ABSTRACT 
 
There have been always relationships, of different kinds, between universities and the 
industry, both formal and informal. In the past few decades, these relationships have 
become quite common, mainly those involving technology transfer and research joint 
ventures. To try to understand the nature of these relationships, their rationale and the 
different problems that might arise, has been the subject of many recent studies. Research 
joint ventures and technology transfers can take many forms. Some of them are regulated 
by a formal agreement between the two parties, where the goals to be achieved are 
specified as rigorously as possible. In this thesis, I analyse the different types of contracts 
and/or partnerships that been established between the Universidade de Aveiro and several 
firms, since 1990. My goal is to understand the reasons that justify the choice, by the two 
parties, between a contract and a partnership. I identify the different types of problems that 
can arise in these I&D relationships, and the different ways that can be used to prevent, or 
to minimize, their occurrence. In particular, I identify the type of opportunistic behaviour 
that can occur within the relationship, which can be particularly serious when relation-
specific investments are involved, and the type of problems involving the management of 
industrial property. The principal conclusion of my thesis is that the contracts that have 
been established between Universidade de Aveiro e several firms are very incomplete, 
some of them don’t even specify the cost or the duration of the relationship. 
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1. Introdução 

 

Há muito que os economistas começaram a reconhecer que a acumulação de conhecimento 

pode ser analisada como a acumulação de qualquer outro bem de capital. Por essa razão 

podem ser aplicados princípios económicos à “produção” e “troca” de conhecimento, 

deixando de ser entendido como um bem que apenas pode ser apropriado por cientistas e 

engenheiros. Assim, e embora o conhecimento tenha características próprias, ele pode ser 

produzido e usado na produção de outros bens, e mesmo na sua própria produção, tal como 

qualquer outro bem de capital. Pode ser armazenado e sujeito a depreciação, quando as 

pessoas o deixam de o usar e o “esquecem”; pode mesmo tornar-se obsoleto quando é 

ultrapassado por novo conhecimento que o torna desnecessário, ou inútil1. 

 

No entanto, o conhecimento reveste-se de características particulares que o tornam 

diferente dos outros bens de capital. A produção de conhecimento não toma a forma de 

uma peça física, mas é normalmente apresentado num formato específico (como uma 

patente, um projecto, um programa de software, um manuscrito, etc.) ou num indivíduo em 

particular, ou numa organização. Em qualquer um destes casos surgem externalidades 

positivas, já que o conhecimento produzido pode ser aproveitado por outros com um custo 

muito baixo para o seu criador2, embora neste caso o conhecimento possa não ser 

totalmente apropriável. É por isso um bem não rival, pode ser apropriado, em maior ou 

menor grau, por várias pessoas ao mesmo tempo sem prejudicar o montante disponível 

para cada uma delas.  

 

Há no entanto custos para a apropriação de conhecimento, nomeadamente a assimetria de 

informação: a pessoa interessada em adquirir conhecimento ao indivíduo que o produziu, 

está em desvantagem em relação a este, pois este possui uma maior informação sobre o 

bem. Esta constatação poderá explicar a preferência das empresas normalmente em 

fazerem elas próprias a sua I&D em vez de recorrerem a contratos ou a licenças. 

 

                                                 
1 Luc Soete, 1999. 
2 Esta apropriação não deverá ser gratuita, deve ser assegurado um retorno para o criador, através de patentes, 
direitos de autor, ou qualquer outra forma de preservar os direitos do criador. 
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Outra característica do conhecimento é a sua transformação em informação. É importante 

distinguir estes dois conceitos. O conhecimento tem a ver fundamentalmente com a 

capacidade cognitiva de quem o produz, já que permite aumentar as possibilidades de 

acção física e/ou intelectual de quem o possui. Por informação entende-se o conhecimento 

reduzido e convertido a mensagens que podem ser facilmente comunicadas entre 

indivíduos; ou seja uma mensagem contém informação quando a sua recepção consegue 

causar alguma mudança física ou intelectual em quem a recebe3. Por outras palavras, a 

informação toma a forma de dados estruturados e formatados, que permanecem inertes e 

passivos até serem usados por alguém que tem o conhecimento necessário para os 

interpretar e processar. A transformação de conhecimento em informação é, por isso, uma 

condição necessária para a troca de conhecimento. 

 

Contudo, enquanto o custo para a transmissão de informação é relativamente baixo, 

correspondendo apenas ao custo de fazer algumas cópias e transmiti-las, reproduzir 

conhecimento é um processo mais custoso e complexo, pois na maior parte das vezes as 

capacidades cognitivas não são facilmente articuláveis para serem transmitidas aos outros. 

Estes elementos são tácitos, e a sua transmissão só é possível quando o próprio utilizador 

participa na investigação. Ao contrário, a codificação de conhecimento permite a sua fácil 

transmissão, verificação, armazenamento e reprodução. A codificação consiste em 

transformar o conhecimento em representações simbólicas, para que este possa ser 

armazenado num meio específico. O conhecimento científico codificado possui as 

características de um bem público durável, embora não possa ser considerado um bem 

público puro: não perde validade com o uso ou com a passagem do tempo, pode ser usado 

simultaneamente por várias pessoas, mas não é um bem não exclusivo em sentido estrito, 

pois são tomadas medidas por forma a restringir o acesso aqueles que não possuem o 

“direito” de o usar (patentes, direitos de autor, etc.)4. A codificação tem um papel central 

na economia do conhecimento já que permite a memorização, comunicação e 

aprendizagem futuras, e forma uma base para a criação de novos objectos de 

conhecimento. 

 

                                                 
3 Paul A. David, 2001. 
4 Michael C. Jensen, 1995. 
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O aparecimento de novas tecnologias de informação e comunicação vieram facilitar a 

codificação do conhecimento e a transmissão de informação. Mas estas novas tecnologias 

de informação e conhecimento vieram também alterar a percepção da natureza do processo 

de inovação. Actualmente, a capacidade de inovar é entendida menos como a descoberta 

de novos princípios tecnológicos, e mais como a capacidade de explorar sistematicamente 

os efeitos produzidos por novas combinações e uso de peças existentes no actual stock de 

conhecimento, mais vasto e mais facilmente acessível do que anteriormente.  

 

O anterior sistema de ciência e tecnologia era baseado na dicotomia entre aprendizagem 

deliberada e criação de conhecimento (laboratórios e universidades) e produção e 

consumo, onde a motivação para agir não era para adquirir novo conhecimento mas para 

produzir ou usar outputs efectivos. O colapso total ou parcial desta dicotomia leva ao 

aparecimento de um novo sistema de ciência e tecnologia com uma estrutura de produção 

de conhecimento mais complexa, envolvendo um maior número de organizações de 

natureza diversa com o objectivo específico de produzir conhecimento e fazer 

deliberadamente actividades de investigação.  

 

Não há uma medida universal que possa satisfatoriamente representar o “conhecimento”. 

No seu artigo de 1999 Luc Soete juntou algumas medidas de intensidade de conhecimento, 

e usou-as para comparar o desempenho da UE, dos EUA e do Japão chegando às seguintes 

conclusões: 

 Comparando o investimento em tangíveis (isto é, investimento físico, por exemplo 

em máquinas, instrumentos laboratoriais, etc.) e em conhecimento em percentagem 

do PIB em 1995, conclui-se que o Japão tem o nível mais alto de investimento 

físico mas o mais baixo em investimento em conhecimento. Já os EUA têm o maior 

nível em investimento em conhecimento e o mais baixo em investimento físico. A 

UE fica entre eles. Países como a Itália, Bélgica, Alemanha e Áustria tem um nível 

de investimento em conhecimento mais baixo que a média europeia, enquanto que 

a Suécia, França, Finlândia e Reino Unido registam um nível de investimento em 

conhecimento mais elevado que a média europeia.  
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 Em relação ao investimento em tecnologias de informação e conhecimento em 

1997 só a Suécia apresentava um nível de investimento superior ao dos EUA e só a 

Suécia e o Reino Unido registavam um nível superior ao do Japão. 

 A despesa privada em I&D entre 1981-97 em percentagem do PIB aumentou 

rapidamente nos EUA, enquanto na UE permaneceu mais ou menos constante, 

registando um nível de crescimento na ordem dos 1%. O que se verifica é que os 

EUA estão a investir quase o dobro do investimento privado da UE em I&D, 

enquanto a UE regista um investimento público em I&D superior, sendo 25% 

maior que o registado nos EUA.  

 

Pelos dados aqui apresentados parece que a Europa falhou no seu investimento em 

conhecimento, em particular no investimento em I&D e em tecnologias de informação e 

conhecimento. Parece que a Europa falhou a sua transição para uma economia baseada em 

conhecimento.  

 

Tendo em conta as mudanças que a globalização e uma economia baseada em 

conhecimento estavam a provocar em todos os aspectos da vida quotidiana das pessoas, a 

UE, no Conselho Europeu de Lisboa, em Março de 20005, reconheceu a necessidade da 

reforma da sua economia, através da construção de infra-estruturas dedicadas ao 

conhecimento, da reforma económica e apoio à I&D, e da modernização dos seus sistemas 

educacionais e sociais. Nesse mesmo Conselho, a UE impôs a si própria um novo objectivo 

estratégico para a próxima década: tornar-se a economia baseada em conhecimento mais 

competitiva e dinâmica do mundo, com um crescimento económico sustentável, mais e 

melhores empregos e maior coesão social. Para atingir este objectivo foi delineada uma 

estratégia, denominada de “Estratégia de Lisboa”, um plano de acção de 10 anos, que tinha 

como principais medidas: 

 Preparar a transição para uma sociedade e economia baseada em conhecimento 

através de melhores políticas para a sociedade de informação e para I&D, bem 

como acelerando o processo de reforma estrutural de competitividade e inovação e 

completando o mercado interno; 

                                                 
5 Retirado do site http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_en.html. 
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 Modernizar o modelo social da Europa, investindo nas pessoas e combatendo a 

exclusão social; 

 Manter as perspectivas de crescimento económico favorável, através de políticas 

macroeconómicas apropriadas. 

 

Com esta estratégia, o Conselho Europeu pretendia que a UE tivesse condições de pleno 

emprego e uma maior coesão regional entre os seus membros; e esperava que, aplicando as 

medidas acima descritas em conjunto com um ambiente macroeconómico são, se pudesse 

registar um crescimento económico médio anual de 3%.  

 

No Conselho Europeu de Bruxelas, em Março de 2003, reconheceram-se alguns avanços 

significativos, como por exemplo, a abertura dos mercados energéticos, a criação de um 

espaço aéreo único, a modernização da política de concorrência, pondo em prática um 

mercado financeiro integrado europeu, e o acordo em relação a uma patente Comunitária. 

Foi, no entanto, reconhecido que ainda havia muito a fazer, nomeadamente que os países 

membros deveriam continuar as suas reformas nos três pilares de “Estratégia de Lisboa”: 

económico, social e ambiente.  

 

A transição para uma economia baseada no conhecimento exige um maior investimento em 

I&D, software, tecnologias da informação, telecomunicações, educação e formação. 

Enquanto o montante de apoio público na Europa para alguns destes componentes do 

conhecimento, nomeadamente educação e I&D estatal, tem estado mais ou menos em linha 

com o que se tem vindo a passar nos EUA, a despesa feita pelo sector privado tem ficado 

aquém da que se verifica nos EUA. O facto do sector privado na UE ter um investimento 

inferior em I&D ao registado nos EUA pode ser explicado por razões culturais6, ou pela 

“perfomance” dos mercados financeiros europeus ainda muito fragmentados. A UE parece 

ainda não ter conseguido aproveitar as vantagens de um mercado financeiro alargado, já 

que a propensão para correr riscos, a capacidade para providenciar capital às pequenas e 

médias empresas, a capacidade de descobrir novas oportunidades de investimento, estão 

directamente ligadas ao tamanho do mercado financeiro; e por isso parece que a UE deve 

apostar na organização de um mercado financeiro único, menos fragmentado. Mas o 

                                                 
6 Luc Soete, 1999. 
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investimento privado em componentes do conhecimento pode ser incentivado de outras 

formas, por exemplo através de benefícios fiscais a empresas que incorrem em actividades 

de I&D. No entanto, não deve ser esquecido que este investimento em I&D deverá estar de 

acordo com a capacidade de absorção de novos conhecimentos por parte das empresas, 

pois senão de que valerá estar a investir se depois a empresa não tem capacidade para 

utilizar os produtos desse investimento. 

 

Embora as empresas façam a sua própria I&D, elas recorrem por vezes à universidade para 

a desenvolver, através de relações contratuais em que a universidade é contratada pela 

empresa para o desenvolvimento de I&D cumprindo os objectivos fixados pela empresa; 

ou através de relações de parceria, onde a universidade e a empresa trabalham em conjunto 

com vista a alcançar objectivos comuns.  

 

A universidade e as empresas sempre se encontraram ligadas por relações, quer de carácter 

formal quer informal. No entanto, estas relações têm vindo a assumir uma importância 

crescente nas economias capitalistas actuais. A transferência de tecnologia e/ou 

conhecimento é um dos campos onde a cooperação universidade – empresas se tem vindo a 

intensificar e aprofundar. 

 

A missão tradicional das universidades contempla o fornecimento às empresas dos 

graduados que estas necessitam. Mas, actualmente a cooperação universidade – empresas 

assume novas formas, nomeadamente a transferência de tecnologia e/ou conhecimento, ou 

cooperação em I&D. 

 

A transferência de tecnologia e/ou conhecimento das universidades para as empresas pode 

tomar diversas formas: alianças estratégicas, criação de parques científicos, centros de 

investigação interdisciplinar, gabinetes de ligação universidade – empresas, empresas spin 

off académicos. Algumas destas relações são reguladas por contratos entre a universidade e 

as empresas, e outras são feitas num contexto de parceria. 

 

Num contrato de I&D uma entidade A (Principal) contrata uma entidade B (Agente) para 

uma actividade de I&D (desenvolvimento de um novo produto, ou de um novo processo 
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produtivo). Por vezes esta relação pode ser tripartida: a empresa contrata uma entidade B 

que por sua vez irá contratar a universidade. Neste caso a entidade B toma a posição de 

Agente na relação com a empresa, mas é o Principal na relação com a universidade. Nesta 

relação Principal – Agente existe um problema de assimetria de informação, pois o 

Principal tipicamente não observa o “esforço” do Agente. No contexto da teoria da agência 

“esforço” refere-se não só à dedicação à investigação, como também ao volume de 

investimento realizado, ao tempo despendido na investigação, e a outros factores que 

possam influenciar o sucesso da investigação. Dada esta assimetria de informação, se os 

resultados obtidos não forem os esperados inicialmente, o Principal poderá não saber se tal 

se deve a uma má avaliação das capacidades do Agente (este esforça-se mas não consegue 

obter os resultados esperados) – numa perspectiva pré-contratual; ou – numa perspectiva 

pós-contratual – a um comportamento oportunista do Agente (este não se esforça o 

suficiente) ou a factores aleatórios. Contudo, o resultado final pode depender do esforço do 

Agente e de outros factores independentes do comportamento do Principal e do Agente, 

denominados de estado da natureza, que podem ou não ser observados pelo Principal. 

Quando o Principal observa a realização do estado da natureza consegue através da 

observação do resultado final inferir do esforço do Agente. Mas quando o Principal não 

observa a realização do estado da natureza não consegue pela observação do resultado final 

inferir do esforço do Agente, e neste caso o Principal procurará contemplar no contrato 

meios de obrigar o Agente a um nível de esforço adequado. 

 

A teoria da agência, que estuda a relação Principal – Agente, aponta várias soluções para 

minimizar estes comportamentos oportunistas, sendo a mais vulgar a de fixar uma 

remuneração que dependa dos resultados obtidos, embora também se possa apontar como 

solução a realização de auditorias aleatórias. Mas esta relação nem sempre é tão linear, e 

pode resultar em partilhas de risco sub-óptimas. Em vários casos, as actividades de I&D 

são efectuadas em regime de cooperação entre as partes em busca de um objectivo comum. 

Esta relação será denominada de parceria, e pode levantar outros problemas que se 

pretende analisar. 

 

Neste trabalho de investigação proponho-me analisar as relações contratuais e de parceria 

em I&D entre a universidade e as empresas, reportando-se especificamente ao caso da 
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Universidade de Aveiro (UA) e as várias empresas com as quais a UA se tem relacionado 

directa, ou indirectamente, através da Grupunave7, tentando-se perceber as razões que 

levam as entidades envolvidas a escolher entre contrato e parceria, o modo de resolução de 

problemas que poderão levantar-se em cada uma destas modalidades de relacionamento, 

nomeadamente problemas de comportamento oportunista e problemas de partilha de risco, 

e como estes estão a ser prevenidos, bem como explicar (endogenamente) o tipo de 

investimentos realizados, nomeadamente em activos específicos, e os modos de gestão da 

propriedade intelectual. 

 

O presente trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma: na secção 2 descrevem-se 

os principais aspectos da relação Universidade – Empresas na transferência de tecnologia 

e/ou conhecimento, nomeadamente as razões que justificam esta relação, e os problemas 

que podem surgir nesta relação. Na secção 3 apresenta-se um sumário da teoria da agência 

em geral, e na secção 4 aplica-se a teoria da agência ao caso específico dos contratos em 

I&D. A secção 5 apresenta a parte empírica desta tese, onde se aplicam as fundamentações 

teóricas ao caso específico das relações formais, contratuais e de parceria, que a UA tem 

estabelecido com as empresas. Por último, na secção 6 apresentam-se as principais 

conclusões desta tese e algumas sugestões para investigação futura. 

                                                 
7 A Grupunave foi constituída em 1998 pela UA, com o objectivo de facilitar a ligação entre a universidade e 
o tecido empresarial, através da disseminação de novas áreas de conhecimento (desenvolvendo estudos e 
solução técnicas para diversas entidades empresariais), e de apoio a matérias de propriedade industrial e/ou 
intelectual. 
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2. A relação Universidade – Empresas na transferência de tecnologia e/ou 

conhecimento 

 

Nos anos 80, na Europa, verificou-se um aumento das relações de I&D entre a 

universidade e as empresas, em particular as relações contratuais entre estes dois parceiros. 

Esta tendência continuou nos anos 90 como atestam as estatísticas das instituições 

públicas8 acerca dos contratos de investigação assinados com as empresas, ou os 

indicadores relativos à investigação externa das empresas. Contudo esta intensificação da 

relação Universidade – Empresas no domínio particular da I&D, não deve deixar cair no 

esquecimento as colaborações entre estes parceiros que existiram na primeira metade do 

século XX, nomeadamente no domínio farmacêutico e químico. Alguns historiadores 

justificam esta tendência, afirmando que estas relações foram numerosas na primeira 

metade do século XX, mas começaram a atenuar-se durante a década de 30, em 

consequência da instalação de instituições públicas de investigação, e da crença na 

investigação subsidiada por fundos públicos, iniciando um novo ciclo ascendente nos anos 

80.  

 

Estas relações de I&D entre a universidade e as empresas têm sido alvo de estudo de 

diversos ramos da ciência. Alguns estudos centram-se no papel destas relações na 

produção de novos conhecimentos científicos; outros centram-se na construção de recursos 

sócio-técnicos susceptíveis de suportar a difusão e aprendizagem de conhecimentos 

científicos; enquanto outros centram a sua análise no impacto destas relações nas regras 

académicas de divulgação de conhecimento. Para alguns autores, a intensificação das 

relações de I&D entre a universidade e as empresas tem a ver com o aparecimento de uma 

nova forma de produção de conhecimento, já que a produção de conhecimento deixa de 

estar centrada em instituições que só existiam para esse fim, e passa a estar distribuída 

entre instituições heterogéneas como universidades, hospitais, empresas, sociedades de 

investigação, etc.. Estes autores sublinham o carácter cada vez mais comercial do 

conhecimento em detrimento da tecnologia em si só. Outros autores, no entanto, inserem 

estas relações de I&D entre a universidade e as empresas na dinâmica da construção de 

                                                 
8 Retirado do artigo de Maurice Cassier, 2002. Como o objectivo deste artigo era o estudo das relações entre 
as instituições públicas de investigação e as empresas, não é referido o caso das instituições privadas de 
investigação, nomeadamente as universidades privadas. 
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recursos sócio-técnicos, e depois na concorrência no seio destes recursos. Na fase de 

recursos emergentes os actores envolvidos têm interesse na cooperação simplesmente para 

dar a conhecer e desenvolver as suas investigações, e as relações Universidade – Empresas 

que então se observam inserem-se dentro de processos de divulgação e aprendizagem de 

conhecimentos científicos. Na fase de conhecimentos estabilizados, dado que as 

instituições de investigação provavelmente conseguem reaplicar e utilizar novos 

conhecimentos, as ligações que aqui se observam inserem-se numa lógica de concorrência 

entres os dois actores envolvidos: universidade e empresas. Este tipo de análise privilegia 

os processos de criação, tradução e aprendizagem de novos conhecimentos científicos. Por 

fim, outros autores analisam estas relações de I&D entre a universidade e as empresas sob 

o ponto de vista do conflito de interesses de ambas as partes. De uma forma geral, as 

universidades têm, sobretudo, como objectivo a divulgação de novo conhecimento 

científico, através, por exemplo, de publicações em revistas técnicas, enquanto as empresas 

estão mais interessadas na exploração do lucro que o novo conhecimento lhes pode 

proporcionar, o que pode implicar um menor interesse na divulgação desse conhecimento, 

ou a cobrança de um preço pela sua divulgação. Estes autores tentam analisar o impacto 

dos contactos com as empresas e as regras de propriedade industrial das universidades na 

divulgação de novos conhecimentos. 

 

Foi realizado um estudo nos EUA9, com vista a avaliar as relações entre as empresas e os 

laboratórios de investigação públicos, procurando descrever o tipo de relação comercial 

entre as empresas e os laboratórios e a sua relativa frequência, o tipo de I&D realizado por 

cada parte (isto é, investigação básica ou desenvolvimento), e os objectivos das empresas 

quando trabalham com os laboratórios. Este estudo foi feito através de questionário 

enviado a empresas com relações com laboratórios públicos representando 229 projectos 

diferentes, 219 empresas e 27 laboratórios públicos. Nas empresas que responderam ao 

questionário, 14% dos seus empregados estão afectos a I&D pelo que podem ser 

consideradas intensivas em investigação. A recolha de dados acabou em Maio de 1994, e 

as afirmações que a seguir se fazem são tiradas das conclusões deste estudo. 

 

                                                 
9 Este estudo encontra-se documentado no artigo de Barry Bozeman, 1995. 
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Foi pedido às empresas que identificassem o tipo de I&D ou de actividade técnica 

realizada durante a relação: investigação básica é a actividade mais comum para os 

laboratórios (58%) mas, para as empresas, os tipos de I&D mais usuais são a investigação 

aplicada pré-comercial (53%) e desenvolvimento (51%). Investigação aplicada não é uma 

actividade de grande importância nem para os laboratórios nem para as empresas.  

 

Quando questionadas em relação aos objectivos da sua relação com os laboratórios 

públicos, as empresas apontaram três razões mais importantes: investigação estratégica 

pré-comercial (51%), interesse em aceder a recursos únicos detidos pelos laboratórios 

(45%), e o desejo de desenvolver novos produtos e serviços (42%). Surpreendentemente, a 

obtenção de tecnologia e software regista apenas 24% das repostas, o que revela que há 

uma tendência para subestimar o papel comercial dos laboratórios públicos ao atribuir 

como papel principal a transferência de tecnologia.  

 

Em relação às razões que as levam a trabalhar com os laboratórios públicos, as empresas 

apontam como razão principal os conhecimentos e qualidades dos investigadores dos 

laboratórios públicos (61%), e a experiência única dos laboratórios (49%), seguido de 

contactos pessoais com investigadores dos laboratórios públicos (42%).  

 

As empresas também foram inquiridas acerca de quem tomou a iniciativa de contactar os 

laboratórios públicos: os gestores de I&D das empresas e os engenheiros ou investigadores 

da empresa foram apontados como os principais responsáveis pelo início desta relação, 

com 53% e 44% das respostas, respectivamente. Os gestores dos laboratórios públicos e os 

seus investigadores também têm um papel importante no início desta relação registando, 

respectivamente, 41% e 36% das repostas. O pessoal do laboratório afecto à transferência 

de tecnologia tem um papel pouco importante no início desta relação (16%), o que 

significa que, ao contrário do que seria de esperar, este pessoal não tem um papel tão 

activo como teorizado, e vem ao encontro do que foi dito anteriormente acerca da 

transferência de tecnologia. No entanto, esta conclusão não deve ser interpretada como um 

desincentivo à transferência de tecnologia. O início de relações com as empresas não faz 

parte das principais atribuições deste pessoal. Por outro lado, parece que a maior parte das 

relações entre laboratórios e empresas são iniciadas a partir de contactos pessoais e não de 
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uma abertura organizacional. Estes contactos pessoais não só são uma razão importante 

para as interacções comerciais, como também o contacto profissional é apontado como a 

principal experiência anterior com os laboratórios com 54% das respostas.  

 

Embora os benefícios da cooperação Universidade – Empresas em I&D compensem 

claramente os seus problemas, é importante que as universidades estejam atentas aos 

possíveis problemas desta relação e tomem medidas protectoras. Em algumas situações, a 

relação Universidade – Empresas pode comprometer a liberdade da universidade e impedir 

a livre circulação dos resultados de investigação. As empresas podem pressionar os 

investigadores da universidade a seguir em direcções ou desejos da própria empresa, 

levando a situações de conflitos de interesse, e ocupando demasiado tempo dos 

investigadores, que começam a negligenciar as actividades académicas, como ensinar e 

investigar, prejudicando alguns dos valores essenciais do trabalho académico. Devem ser 

de particular preocupação os acordos de confidencialidade que impedem os investigadores 

de publicarem ou divulgarem os resultados da investigação, ou de discutir projectos com 

colegas.  

 

Existem vários problemas que podem surgir em relações Universidade – Empresas, e 

muitas vezes os órgãos de gestão da universidade não estão completamente conscientes 

destes possíveis problemas até o caso se tornar público e se gerar controvérsia à volta do 

mesmo. De seguida faz-se uma pequena descrição dos problemas que podem surgir, 

ilustrados com alguns exemplos reais de relações onde estes ocorreram10. 

 

Um dos problemas tem a ver com a responsabilidade moral dos investigadores, de 

informarem indivíduos directamente envolvidos, ou mesmo o público em geral, dos 

resultados de investigação quando em causa está a saúde, o ambiente, ou outra área de 

grande interesse nacional, mesmo quando assinaram acordos de confidencialidade; pois, 

normalmente, nestas situações as empresas envolvidas impedem esta divulgação alegando 

os referidos acordos, receando consequências negativas a nível comercial, e da sua 

reputação.  

 

                                                 
10 Os exemplos que a seguir se apresentam foram retirados do artigo de Grant Harman, 2002. 

21 



Contratos em Investigação e Desenvolvimento 

Foi o que aconteceu na relação entre uma empresa têxtil e um médico empregado num 

hospital universitário, mas que também tinha compromissos com a faculdade de medicina 

da universidade, que investigava uma doença pulmonar rara que afectava os trabalhadores 

da empresa. Foi estabelecido um acordo de confidencialidade entre as partes, mas dados os 

resultados obtidos, o médico decidiu pela sua publicação e divulgação. Quando o médico 

mostrou aos responsáveis da empresa um rascunho de um artigo que pretendia apresentar 

num encontro médico anual, os responsáveis ficaram alarmados. Por isso, avisaram o 

médico que, por causa do acordo de confidencialidade, ele não era livre de publicar e 

ameaçaram processá-lo se ele prosseguisse nessa sua intenção. No entanto, o médico 

continuou na sua intenção, alegando que no artigo que escrevera, a empresa não estava 

identificada nem tinha usado informação confidencial. De imediato, responsáveis do 

hospital e da universidade foram arrastados para o conflito, e o presidente do hospital 

acabou por ordenar ao médico que retirasse o artigo, alegando que a publicação dos 

resultados podia comprometer seriamente as obrigações legais que, quer ele quer o 

hospital, tinham devido ao acordo de confidencialidade. Nesta altura o assunto torna-se 

público, e colegas do médico da sua universidade e de outras ficaram do seu lado 

argumentando que, dados os riscos para a saúde envolvidos, era importante a disseminação 

dos resultados obtidos. Esta situação forçou o director da faculdade de medicina a 

convocar um comité constituído por membros e administradores da faculdade para 

avaliação da situação. Este comité acabou por reconhecer publicamente a importância do 

trabalho do médico, e apoiou completamente o seu direito de conduzir a pesquisa, e a sua 

liberdade académica para publicação dos resultados. 

 

Outro problema que poderá surgir, é um conflito de interesses das partes envolvidas, 

principalmente em ambientes cuja orientação é basicamente comercial. Foi o que se passou 

com um investigador da Universidade da Florida, que foi acusado pela Florida Comission 

on Ethics de, dado as suas relações contratuais com empresas prisionais privadas, ter 

comprometido o seu dever de objectivamente avaliar o sector prisional privado objecto da 

sua investigação financiada pela Correctional Privatization Commission, através de um 

contrato entre essa instituição e a Universidade da Florida. Isto aconteceu, apesar da 

universidade ter regras claras de como agir em casos de investigação financiada e de 

conflito de interesses. Embora o investigador tenha divulgado, regularmente, e de acordo 
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com o exigido, os seus interesses financeiros, a universidade não conseguiu detectar 

atempadamente o conflito de interesses que veio a existir, ou porque os relatórios não eram 

suficientemente detalhados, ou porque a universidade não os analisou devidamente. 

 

Um assunto particularmente difícil para as universidades e outras instituições de 

investigação, é saber qual deve ser o seu papel quando surge um conflito de interesses 

entre investigadores e uma empresa em particular. Muitas vezes, os investigadores são 

levados a acreditar que foram abandonados pela universidade, que tarda em vir em sua 

defesa. Mas para as universidades, o assunto pode não ser tão claro, dado em especial a 

existência dos acordos de confidencialidade. Foi o que aconteceu no caso acima descrito 

entre a indústria têxtil e o médico, cujo hospital chegou mesmo a proibir o médico da 

publicação dos resultados obtidos, e só mais tarde, quando o assunto se tornou público, é 

que a universidade veio a reconhecer publicamente a importância dos resultados obtidos, e 

a necessidade de continuar a investigação. Esta dificuldade das universidades e instituições 

de investigação de agirem como uma entidade arbitrária entre os investigadores e a 

empresa, leva a que o conflito assuma proporções maiores e se torne mesmo do domínio 

público, o que pode trazer consequências indesejáveis. 

 

Outro assunto que nem sempre recebe a atenção necessária, é a responsabilidade dos 

investigadores quando estes são ameaçados por um processo legal, ou quando estes estão 

tentados a divulgar informação acerca dos resultados obtidos, apesar de terem um acordo 

de confidencialidade com a empresa. Compreensivelmente, muitos investigadores sentem 

uma necessidade urgente de divulgarem resultados que podem afectar a vida de doentes ou 

o público em geral. Por outro lado, parece que é facilmente aceitável a necessidade da 

existência de regras institucionais que obriguem, em primeiro lugar, os investigadores a 

divulgarem por escrito detalhes relevantes, e a não tomarem qualquer atitude até os terem 

discutido com órgãos de gestão relevantes. 

 

Em conclusão, pode ser dito que há necessidade dos órgãos de gestão das universidades e 

outras instituições de investigação assegurarem que as políticas que regem a investigação 

conjunta ou financiada pelas empresas são suficientemente robustas para lidar com 

assuntos como a divulgação de resultados da investigação, ameaça de processo legal contra 
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os investigadores e conflitos de interesse. Há também necessidade de diálogo com os 

responsáveis de investigação, acerca das responsabilidades dos investigadores, e das suas 

instituições, e como devem ser conduzidos assuntos legais e éticos. 

 

Apesar dos problemas que podem aparecer nestas relações entre a universidade e as 

empresas, elas existem, e podem tomar diversas formas, tendo, no entanto, uma 

característica comum: todas envolvem um fluxo de conhecimento cuja extensão exacta é 

incerta. A criação de conhecimento e a sua disseminação são actividades intangíveis 

difíceis de definir, e não existem variáveis estatísticas que transmitam o verdadeiro valor 

da produção de conhecimento e sua disseminação. Apenas se pode ter uma ideia 

aproximada, utilizando por exemplo o número de citações de artigos científicos. Há 

portanto a necessidade de concentrar a análise de transferência de conhecimento em 

indicadores que definem uma dimensão particular do processo. Usando critérios como o 

envolvimento de recursos da universidade, o prazo da relação, o grau de formalização e a 

sequência da interacção, foi possível identificar três tipos de relação envolvendo 

universidade e empresas11: 

 

1. Relações pessoais informais: este grupo compreende as relações que envolvem troca 

de conhecimento entre a empresa e um indivíduo pertencente à universidade, sem envolver 

formalmente a universidade na relação. Neste caso não há uso de recursos da universidade. 

São relações, em geral, de curta de duração, mas que podem ser renovadas ao longo do 

tempo. O grau de formalização é baixo ou mesmo inexistente, e a interacção é indirecta, 

pois após a absorção de conhecimento na universidade a pessoa pode mover-se para a 

empresa onde produz novo conhecimento usando o que trouxe da universidade. Exemplos 

deste tipo de relação: empresas spin off académicos, publicação em conjunto, mobilidade 

de pessoal (entendida como pessoas da empresa que vão à universidade receber formação, 

através da frequência de cursos de pós graduação, ou através da participação em 

congressos ou seminários). 

 

2. Relações pessoais formais: este grupo, em semelhança com o anterior, é baseado em 

relações pessoais, mas envolve acordos formalizados entre a universidade e a empresa, 

                                                 
11 Classificação feita com base no trabalho de Andrea Bonaccorsi e Andrea Piccaluga, 1994. 
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como os estágios de recém licenciados, ou de licenciados em preparação de teses de pós-

graduação, períodos sabáticos dos professores, e conferências feitas por membros de 

empresas na universidade. Nestes casos, podem ser usados os recursos da universidade, 

existe formalização, e são relações com um prazo mais ou menos longo, mas definido à 

partida. 

 

3. Acordos formais direccionados: neste grupo, estão reunidas as relações que 

envolvem a definição de objectivos específicos desde o início da interacção, tais como 

contratos de investigação, formação de empregados da empresa, projectos e programas de 

investigação conjunta (cooperação). O grau de formalização é elevado, são usados recursos 

da universidade, são normalmente relações de longa duração e a interacção é directa pois, 

pelo menos, uma pessoa da empresa vem trabalhar na universidade, ou uma pessoa da 

universidade trabalha na empresa. 

 

A intensidade de fluxo de conhecimento da universidade para a empresa é provavelmente 

mais forte nas interacções que exigem um contacto mais próximo entre os membros da 

empresa e os membros da universidade. É o que normalmente se passa em projectos de 

investigação conjunta, publicação em conjunto, mobilidade ocupacional de investigadores 

académicos, e empresas spin off académicos. Na supervisão conjunta de teses de pós-

graduação, o contacto “cara a cara” é mantido por uma terceira parte, o estudante de pós-

graduação. As conferências de membros duma empresa na universidade, podem incluir 

alguma intensidade de interacção entre a universidade e a empresa, ou nenhuma; e em 

relação aos contratos de investigação, normalmente, estes incluem contactos “cara a cara” 

no início e no final do contrato, mas não durante a sua vigência. 

 

No âmbito deste trabalho de investigação apenas se vai analisar as relações formais entre a 

universidade e as empresas, sejam elas de parceria (projectos de investigação conjunta) ou 

regidas por um contrato, onde a universidade é contratada pela empresa para o 

desenvolvimento de um novo produto e/ou serviço ou de um novo processo de produção 

(ou melhoramento de existentes). 
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As relações entre a universidade e as empresas, sejam elas de parceria ou contratuais, 

inserem-se numa lógica de Principal – Agente. Numa relação contratual o Principal será a 

empresa que contrata a universidade – o Agente – para executar uma determinada tarefa 

em troca de uma remuneração. Na relação de parceria a universidade e a empresa 

trabalham em conjunto, e por isso, são ao mesmo tempo Principal e Agente uma da outra. 

Este tipo de relação levanta alguns problemas que irão ser analisados na próxima secção. 
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3. A relação Principal – Agente 

 

Neste modelo económico existem dois intervenientes: o interveniente que detém 

informação relevante para o bem-estar comum – o Agente – e o interveniente que não 

detém informação – o Principal. Assim, esta relação pode ser vista como um jogo de 

Stackelberg onde o líder é denominado de Principal (o indivíduo que propõe o contrato), e 

o seguidor é denominado de Agente (indivíduo que aceita ou rejeita o contrato). Tanto o 

Principal como o Agente podem ser indivíduos, instituições, organizações, ou centros de 

decisão.   

 

Esta relação é normalmente formalizada por um contrato, que pode ter forma legal ou não. 

O objectivo deste contrato é que o Agente tome decisões / acções que vão de encontro aos 

interesses do Principal. Este contrato, assinado por ambas as partes irá, na sua forma mais 

simples, especificar os pagamentos que o Principal irá fazer ao Agente, podendo estes 

dependerem ou não dos resultados obtidos. Tipicamente, assume-se que é o Principal que 

desenha o contrato e que o oferece ao Agente, e este, depois de analisar o contrato, apenas 

tem de decidir se o aceita ou rejeita. O Agente irá aceitar o contrato que lhe é proposto 

sempre que a utilidade esperada que retira do mesmo é superior à utilidade esperada que 

teria se rejeitasse o contrato12. A este nível de utilidade do Agente chama-se “utilidade de 

reserva”. 

 

Neste modelo não se assume a possibilidade de uma contra proposta do Agente, muito 

embora o modelo pudesse ser facilmente generalizado para incluir esta hipótese, entrando-

se então no domínio dos jogos de negociação. 

 

Se o Agente decide não assinar o contrato, a relação não existe. Se o Agente aceita o 

contrato, persegue o seu interesse pessoal, tomando decisões e escolhendo acções que 

maximizem a sua utilidade esperada, podendo estas decisões e acções ser contrárias aos 

objectivos do Principal. 

 

                                                 
12 Em caso de igualdade, assume-se que o Agente aceita o contrato. 
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Pelo que foi exposto, pode-se facilmente concluir que os interesses dos dois intervenientes 

podem estar em conflito: o que para um é um custo, é para o outro um proveito. O salário 

que é pago ao Agente é um proveito para este mas um custo para o Principal, da mesma 

forma que o esforço feito pelo Agente é um custo para este mas um proveito para o 

Principal, assumindo uma produtividade marginal do esforço positiva. Claro que ambos 

esperam ganhar com a relação que assumiram voluntariamente. Caso contrário, estaríamos 

perante um jogo de soma nula (ou negativa).  

 

O contrato só se pode basear em variáveis verificáveis, pois só assim o cumprimento do 

contrato poderá ser verificado por uma entidade independente, o que poderá ser necessário 

para o tornar credível, sobretudo num contexto de relação não repetida13. 

 

É por causa da necessidade das variáveis serem verificáveis, que a informação tem um 

papel crucial nesta relação. Se a informação fosse perfeita14, simétrica15 e com um custo 

suficientemente baixo, então seria possível estabelecer um contrato onde estariam 

definidas todas as contingências possíveis e os respectivos comportamentos por ambas as 

partes. Mas tal raramente acontece: o Agente possui informação sobre as suas decisões / 

acções após a assinatura do contrato que o Principal desconhece, e esta vantagem permite o 

desvio das suas acções para a satisfação dos seus próprios interesses em detrimento do 

interesse do Principal. Por outras palavras, o Agente pode optar por seguir um 

comportamento oportunista pós – contratual. Este problema poderá ser ultrapassado, ainda 

que só parcialmente, se o Principal estabelecer no contrato formas de o minimizar, por 

exemplo estabelecendo a remuneração do Agente em função dos resultados, obrigando o 

Agente a entregar relatórios de progresso dos trabalhos, etc. 

 

Assim, pretende-se analisar as relações contratuais entre dois intervenientes nas quais um 

deles detém informação relevante que o outro desconhece. 

                                                 
13 Quando se está perante relações repetidas a verificação por uma entidade independente é menos essencial, 
já que os intervenientes têm um menor incentivo a terem um comportamento oportunista, uma vez que este 
poderá ser alvo de punição no período seguinte. Esta punição será uma ameaça ainda mais credível quando se 
está em presença de relações infinitamente repetidas.  
14 A informação é perfeita quando o interveniente consegue observar a realização de todas as variáveis 
relevantes para a relação. 
15 A informação diz-se simétrica quando os dois intervenientes na relação têm acesso à mesma informação, 
isto é, nenhum interveniente detêm informação privada relevante para a relação. 
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Há dois problemas levantados pela assimetria de informação. A selecção adversa16 é um 

problema pré-contratual e aparece quando o Agente detém informação sobre as suas 

próprias características que são relevantes para a realização do contrato, e que o Principal 

desconhece. O risco moral17 é um problema pós-contratual e existe porque não é possível 

ao Principal observar o esforço do Agente, nem a realização do estado da natureza18. Esta 

distinção é importante, já que se pretende com este trabalho, analisar as relações 

contratuais entre a universidade e as empresas, os problemas que poderão existir, e as 

formas de os ultrapassar. 

 

Pelo facto da informação ser imperfeita e assimétrica não é possível alcançar uma solução 

“first best”, embora esta se encontre teorizada. Qualquer informação adicional sobre o 

comportamento do Agente ou sobre o estado da natureza pode ajudar a melhorar o 

contrato, não sendo possível, de qualquer forma, obter uma solução “first best”; sendo 

apenas possível alcançar uma solução “second best”. 

 

 

Modelo Base19

 

Assume-se uma relação bilateral entre agentes económicos, que poderão ser indivíduos, 

instituições ou empresas. Esta relação é estabelecida através de um contrato. Cabe ao 

Principal o desenho do contrato e o Agente, após analisar o contrato, apenas tem de decidir 

se o aceita ou rejeita.  
                                                 
16 A selecção adversa é um problema pré-contratual e existe porque o Principal não consegue distinguir os 
diferentes tipos de Agente existentes no mercado. Em caso extremo a selecção adversa leva a que só os 
Agentes de má qualidade permaneçam no mercado, já que o contrato que o Principal oferece não é suficiente 
para manter os Agentes de boa qualidade no mercado. Um exemplo deste tipo de problema é o que existe nos 
mercados de veículos em segunda mão. O vendedor – Agente – conhece mais sobre as características dos 
carros que o comprador – Principal. Por causa desta assimetria de informação, o Principal não está disposto a 
pagar um preço elevado pelo carro cujas características desconhece, e pelo preço que está disposto a pagar 
acaba por comprar um carro de pior qualidade. 
Note-se que no âmbito deste trabalho não é possível verificar se existiu ou não Selecção Adversa, já que se 
vai trabalhar sobre os contratos já realizados.  
17 O Risco Moral é um problema pós-contratual e existe porque o Principal não consegue observar o esforço 
do Agente nem a realização do estado da natureza. O Agente sabendo que o Principal não tem acesso a esta 
informação, pode decidir fazer um esforço baixo, que poderá ser interpretado pelo Principal como um estado 
da natureza menos favorável. 
18 Definido na secção 1, pág. 16. 
19 Com base no trabalho de Inés Macho Stadler, 2001. 
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Tipicamente, assume-se que tanto o Agente como o Principal satisfazem a hipótese da 

utilidade esperada de Von Neumann & Morgenstern20. 

 

Esta relação tem como objectivo a obtenção de um determinado resultado cujo valor 

monetário vai ser representado por x. O conjunto de resultados possíveis vai ser 

denominado por X. O resultado final depende do esforço do Agente, que vai ser 

representado por e e de uma variável aleatória, y. Pode-se escrever a probabilidade 

condicional do resultado xi em relação ao esforço e, da seguinte forma: 

 

( )epexxob ii ==Pr  para i∈I com I um conjunto finito; { } IiixX ∈=  

 

Se  e  então não é possível fixar um determinado resultado 

para um determinado nível de esforço. 

( ) iepi ∀<≤ 10 , ( )∑
=

=
Ii

i ep 1

 

A função benefício para o Principal é representada por: ( )wxB ,  onde w representa o 

salário pago ao Agente. A utilidade do Principal não depende directamente do esforço do 

agente nem do estado da natureza (que determina o valor da variável aleatória y), mas 

indirectamente através do resultado da tarefa contratada ao Agente, isto é: . ( )( )wyexB ,,

 

A função utilidade do Agente é representada pela função U(w,e) que no caso linear pode 

ser escrita da seguinte forma: ( ) ( ) ( )evwuewU −=, , com u’(w)>0 e v’(e)<0. 

 

Existe portanto um conflito de interesses entre o Agente e o Principal: 

0>
∂
∂

x
B  ou seja, um maior resultado leva a um maior beneficio do Principal. 

0>
∂
∂

ye
x  assume-se que para um dado estado da natureza quanto maior for o 

esforço do Agente maior será o resultado. 

                                                 
20 Ver Bengt Holmstrom, 1979. 
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Destas duas expressões pode-se escrever: 0>
yde

dB  mas 0<
∂
∂

e
U  e daí o conflito de 

interesses entre o Principal e o Agente. 

 

O contrato é uma forma de compatibilizar os interesses do Agente e do Principal, e neste 

sentido o salário que o Principal paga ao Agente é uma forma de o compensar do esforço 

que a sua relação com o Principal exige. Logo, uma parte daquilo que o Principal ganha é 

transferida para o Agente. 

 

Nos modelos que a seguir se apresentam assume-se que o Principal conhece a função 

utilidade do Agente e o seu nível de utilidade reserva. Esta é decerto, uma hipótese forte. 

 

a) Informação Simétrica e Completa – Solução “first best” 

 

Situação em que o Principal e o Agente têm a mesma informação sobre as variáveis 

relevantes, nomeadamente, o esforço do Agente é informação pública. 

 

Dado que o esforço é uma variável conhecida, a remuneração paga ao Agente pode 

depender directamente do seu esforço. Nesse caso o problema de maximização do 

Principal será: 

( )
( ) ( )( )∑

=

n

i
ii

ew
ewxBepMax

1

,  

s.a. , com U( ) ( )( ) *, Uevewu ≥ * o nível de utilidade reserva do Agente. 

 

Numa solução como a apresentada o risco é totalmente suportado pelo Principal, o que 

poderá levantar problemas, isto é, se o Principal for avesso ao risco a solução ficará aquém 

da eficiência de Pareto. 

 

De forma a resolver este problema, a remuneração paga ao Agente poderá depender do 

resultado obtido: ( ixeww , )=  e nesse caso há uma partilha do risco. 
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No caso em que a remuneração do Agente depende do resultado, o problema do Principal 

pode ser representado por: 

( ){ }⎣ ⎦
( ) ( )( )∑

=

−
=

n

i
iii

xwe
xwxBepMax

nii 1, ,...,1

 

( ) ( )( ) ( )∑
=

≥−
n

i
ii Uevxwuepas

1

*..  

novamente, U* é o nível de utilidade de reserva. É com este nível de utilidade que o Agente 

compara o nível de utilidade esperada que obtém do contrato que lhe é proposto, por forma 

a decidir se aceita ou rejeita o contrato. Se a utilidade esperada que obtém do contrato é 

superior a este nível de utilidade então o Agente aceita o contrato, caso contrário rejeita-o. 

 

O problema do Principal é maximizar o excedente que obtém da relação com o Agente, 

sujeito à restrição que o Agente aceita o contrato. A esta condição é dado o nome de 

condição de participação. 

 

Neste problema de maximização assume-se que o Principal consegue observar o esforço do 

Agente. Mas na realidade esta variável não é tipicamente observável pelo Principal, 

criando-se assim assimetria de informação entre as duas partes. 

 

b) Assimetria de Informação – Solução “second best” 

 

b1) Risco Moral 

 

É uma situação pós-contratual, e existe quando as acções do Agente não podem ser 

verificadas, ou então quando o Agente recebe informação privada após o início da relação 

contratual. Risco Moral existe quando o Agente tenta esconder um baixo esforço atrás de 

um estado da natureza menos favorável. Para que este problema exista é condição que o 

Principal não observe o esforço do Agente mas também que o Principal não observe a 

realização do estado da natureza. 
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Como o esforço não é uma variável verificável, não pode ser directamente incluída no 

contrato e, portanto, o pagamento ao Agente não pode depender do seu nível de esforço, 

mas dependerá sim do resultado final: ( )ixw . 

 

A relação Principal – Agente neste caso pode ser representada da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

Principal desenha 
o contrato e 
oferece-o ao 
Agente 

Agente 
aceita ou 
rejeita 

Se o Agente 
aceita, o Agente 
decide o nível de 
esforço (não 
verificável) 

Resultados: 
Principal e 
Agente realizam 
os seus ganhos 

Estádio I Estádio II Estádio III 

Para se caracterizar o contrato óptimo a oferecer ao Agente, tem que se resolver o jogo 

representado neste esquema. Para tal é necessário a resolução deste jogo por indução à 

retaguarda de forma a caracterizar o conjunto de equilíbrios perfeitos no sub – jogo.  

 

No último estádio o Agente escolhe o nível de esforço: 

( ) ( )( ) (
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−∈ ∑
=≥

n

i
ii

e
e

evxwuepMaxe
10

argˆ )  

 

A esta condição dá-se o nome de condição incentivo compatível. Uma vez o contrato 

assinado e dado que o nível de esforço não é observável, o Agente irá escolher o nível de 

esforço que maximiza a sua utilidade esperada. 

 

No segundo estádio do jogo, dado o esforço óptimo a escolher pelo Agente, o Agente 

decide se aceita ou rejeita o contrato que lhe é proposto pelo Principal. O contrato será 

aceite pelo Agente sse: 

( ) ( )( ) ( ) *

1
Uevxwuep i

n

i
i ≥−∑

=

, em que esta desigualdade é denominada como “condição de 

participação”. 
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No primeiro estádio do jogo, o Principal desenha o contrato antecipando o comportamento 

do Agente. O problema do Principal é: 

( ){ }
( ) ( )( )∑

=

−
=

n

i
iiixw

xwxBepMax
nii 1,...,1

 

( ) ( )( ) ( )∑
=

≥−
n

i
ii Uevxwuepas

1

*..  (Condição de Participação) 

( ) ( )( ) (
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−∈ ∑
=

n

i
iie

evxwuepMaxe
1ˆ

ˆˆarg  ) (Condição de Incentivo Compatível) 

 

Podemos então definir um contrato como um vector ( ){ } Iiixw ∈  

 

Uma forma de minorar o problema de Risco Moral é oferecer ao Agente uma remuneração 

que dependa directamente do resultado obtido, como foi apresentado acima. Há, no 

entanto, outras formas de minorar este problema. A realização de auditorias aleatórias, a 

obrigatoriedade de apresentar relatórios periódicos podem ser formas que obriguem o 

Agente a ter um comportamento que vá de encontro aos objectivos do Principal. Uma 

relação continuada pode também ajudar a minorar o problema de Risco Moral, já que 

quando a mesma situação se repete ao longo do tempo os efeitos da incerteza diminuem e 

um comportamento oportunista é mais facilmente detectável. 

 

b2) Selecção Adversa 

 

É um problema pré-contratual e surge porque o Agente detém informação privada que o 

Principal desconhece. Este problema está presente não só quando a vantagem da 

informação detida pelo Agente diz respeito às suas características individuais, mas também 

quando existe informação assimétrica relacionada com qualquer outra variável relevante 

considerada no contrato. 

 

Quando o Agente possui mais informação que o Principal, esta informação só será revelada 

se for no interesse do Agente fazê-lo.  
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Assuma-se um Principal neutro ao risco que pretende contratar um Agente, de entre vários, 

para uma determinada acção / decisão. Os Agentes podem ser de dois tipos, e o Principal 

não os consegue distinguir. A diferença entre estes dois tipos de Agente reside na sua 

utilidade em relação ao esforço, isto é: 

Agente tipo 1: v(e) 

Agente tipo 2: kv(e) com k>1 

 

Para um mesmo nível de esforço o Agente tipo 1 obtém uma desutilidade inferior ao 

Agente de tipo 2. Assim, o Principal terá de oferecer uma remuneração superior ao Agente 

tipo 2. 

 

No caso linear a função utilidade de cada tipo de Agente é dada por: 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) (ekvwuewU

evwuewU
−=

−=

,
,

2

1

)
 

Se o Principal conseguir distinguir entre os dois tipos de Agente, escolheria o Agente tipo 

1 e o problema de selecção adversa não existiria. O problema do Principal seria: 

 

( )
( ) weMax

we
−∏

,
, onde ( ) ( )∑=∏ ii xepe  

s. a.    ( ) ( ) *Uevwu ≥−

 

O contrato óptimo a oferecer a um Agente tipo 1 é: 

( ) ( )
( ) ( )

( )*1

*1
*1'

**1*1

'
'
wu
eve

Uevwu

=∏

=−
 

(Condição de Participação) 

(Condição de Eficiência) 

 

O contrato óptimo para um Agente tipo 2 seria: 

( ) ( )
( ) ( )

( )*2

*2
*2'

**2*2

'
'
wu
ekve

Uekvwu

=∏

=−
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Em caso de assimetria de informação, nomeadamente na presença do problema de selecção 

adversa, não é óptimo para o Principal oferecer os contratos ( ) ( ){ }*2*2*1*1 ,;, wewe  porque se 

os Agentes pudessem escolher livremente todos escolheriam o contrato ( )*2*2 , we , 

independentemente do seu tipo. Note-se que: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) **2*2*2*2*2*21 , UekvwuevwuewU =−>−=  

 

O nível de utilidade que o Agente tipo 1 retira com um contrato ( )*1*1 , we  é U* que é 

inferior ao nível de utilidade que o Agente tipo 1 obtém quando o contrato é ( )*2*2 , we . 

 

Para que esta situação não aconteça o Principal tem de oferecer outros contratos que 

permitam identificar os Agentes. 

 

O problema do Principal é maximizar o seu benefício esperado, tendo em conta as 

restrições que fazem com que o Agente escolha o contrato que foi desenhado para o seu 

tipo. Isto é: 

( ) ( )[ ] ( )[ ] ( ) ( )[ ]2211

,,,
1

2211
weqweqMax

wewe
−∏−+−∏  onde q é a probabilidade do Agente ser tipo 1. 

s.a.       

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( 1122

2211

*22

*11

ekvwuekvwu
evwuevwu

Uekvwu
Uevwu

−≥−

−≥−

≥−

≥−

)

 

 

As duas primeiras condições asseguram que os dois tipos de Agente aceitam o contrato 

(condições de participação), enquanto que as duas últimas condições (condições incentivo 

compatível) servem para assegurar que cada tipo de Agente está individualmente mais 

interessado em aceitar o contrato que foi desenhado para o seu tipo que o contrato 

desenhado para o outro tipo de Agente. 

 

Como foi dito, a assimetria de informação pode levar a problemas de oportunismo, 

nomeadamente os problemas de selecção adversa e risco moral, em que uma das partes – o 

Agente – tenta atingir os seus objectivos pessoais, em detrimento dos objectivos traçados 

pela outra parte – o Principal. Estes problemas também podem acontecer nas relações entre 
36 



Contratos em Investigação e Desenvolvimento 

a universidade e as empresas. A relação de parceria pode ser, à partida, uma forma de 

minorar a existência de comportamentos oportunistas, uma vez que as partes trabalham em 

conjunto e há uma maior possibilidade de controlo mútuo. Na secção seguinte aplica-se a 

teoria da agência aos contratos em investigação e desenvolvimento, tratando 

especificamente a gestão da propriedade intelectual dos resultados obtidos. 
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4. Contratos em Investigação e Desenvolvimento 

 

Num contrato de I&D confia-se a realização de uma tarefa a um parceiro e espera-se que 

este a realize o melhor possível. A este problema a teoria dos contratos aponta uma solução 

geral: o dispositivo usado deverá incentivar as partes a fazer o máximo esforço. 

 

No entanto as partes envolvidas neste contrato não têm os mesmos objectivos. A empresa 

procura maximizar o seu lucro. O objectivo da universidade é maximizar a sua “renda 

científica” (que pode ser entendida como o número de publicações, o número de 

doutoramentos, etc.). Esta diferença de objectivos pode levar a que a universidade conduza 

a investigação prosseguindo os seus objectivos em detrimento dos objectivos da empresa, 

levando a um conflito de interesses que se pretende evitar. 

 

Por outro lado, a I&D reveste-se de características particulares que tornam a elaboração de 

contratos completos21 bastante difícil. 

 

 As actividades de I&D comportam um elevado grau de incerteza. Embora se 

possam definir objectivos a atingir no início de um projecto de investigação, estes 

podem ser facilmente alterados com o decorrer da investigação e dos resultados 

obtidos. Estes podem levar a investigação noutro sentido completamente diferente 

do inicial, podem provocar alterações no modelo analítico, etc. Assim, torna-se 

incerto o cumprir dos objectivos planeados inicialmente, embora seja possível a 

renegociação do contrato no decorrer da investigação, embora com um custo mais 

ou menos significativo, e assim alterar os objectivos previstos inicialmente, tendo 

em conta os resultados obtidos até então. 

 

 Vários estudos mostram que a I&D não produz apenas novas informações, produz 

também novos conhecimentos, mais ou menos tácitos, o que pode provocar uma 

alteração nas competências da organização. Os conhecimentos podem ser 

codificados ou tácitos. Quando os conhecimentos são codificados estes são tão 

                                                 
21 Um contrato seria completo se fosse possível a descrição de todas as contingências possíveis, e para cada 
uma delas se definisse o comportamento do Agente. Note-se que, se tal fosse possível, o contrato, para além 
de extenso, teria um custo bastante elevado, provavelmente proibitivo. 
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clarificados e articulados que poderão ser expressos numa linguagem particular e 

ser facilmente guardados. Logo a codificação tem um papel central na economia do 

conhecimento, pois ajuda a memorização, a comunicação e a aprendizagem, e 

permite a criação de uma base para o aprofundamento de novos conhecimentos. 

Quando os conhecimentos são tácitos, os processos de transferência são mais 

complexos, tais como transmissão oral ou participação no trabalho desenvolvido 

pelos investigadores. Os conhecimentos tácitos podem provocar uma mudança 

organizacional, uma vez que a transferência de conhecimento poderá requerer uma 

transferência de pessoal. 

 

 A entrega das actividades de I&D a entidades externas é difícil pois podem existir 

comportamentos oportunistas.  

 

Existem três problemas: primeiramente problema de incentivos e informação assimétrica; 

em segundo lugar problemas de coordenação técnica e transferência de conhecimentos, e 

em terceiro lugar problemas de cooperação e criação de recursos, no sentido em que 

quando a relação é iniciada nenhum dos intervenientes conhece com exactidão o montante 

de recursos necessário para se obter sucesso. Embora se encontrem fortemente interligados 

quando se observa a realidade, teoricamente não existe um quadro de análise único22. 

 

O primeiro problema é objecto da teoria da agência. Há uma entidade A (Principal) que 

contrata uma entidade B (Agente) para uma actividade de I&D. Mas existe um problema 

de assimetria de informação nesta relação, uma vez que o Agente detém informação 

privada relevante para a relação, que o Principal desconhece. Logo, se os resultados 

obtidos não forem os esperados inicialmente, o Principal não saberá se tal se deve a uma 

má avaliação das capacidades do Agente (este esforça-se mas não consegue obter os 

resultados esperados), ou a um comportamento oportunista do Agente (para que este 

comportamento exista é condição que o Principal não observe nem o esforço do Agente 

nem a concretização do estado da natureza, já que só assim o Agente poderá esconder o 

seu baixo esforço atrás de um estado da natureza menos favorável). O objectivo da teoria 

                                                 
22 Pierre-Benoît Joly, 1998 
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da agência, como foi visto na secção anterior, é o de limitar estes efeitos, selecção adversa 

e risco moral, através de contratos eficientes.  

 

O problema do Principal é de oferecer um contrato ao Agente que o desincentive a adoptar 

um comportamento oportunista. De entre as soluções apontadas, a mais comum é de 

oferecer ao Agente uma remuneração em função do resultado obtido. Note-se, no entanto, 

que esta solução se pode afastar da eficiência de Pareto, uma vez que todo o risco é 

transferido para o Agente, que se for avesso ao risco pode não aceitar o contrato. Existem 

outras soluções, como a realização de auditorias aleatórias, e a obrigatoriedade do Agente 

apresentar relatórios periódicos.   

 

No entanto as actividades de I&D raramente se inserem nesta lógica de Principal/Agente. 

O que se tem vindo a observar com uma maior frequência são situações de cooperação 

onde os dois intervenientes trabalham em conjunto na busca de um objectivo comum; e 

neste caso deixa de existir uma lógica de Principal – Agente pois cada um deles será ao 

mesmo tempo Principal e Agente em relação ao outro. Embora esta relação de cooperação 

possa minorar os problemas, estes não desaparecem. 

 

Esta cooperação remete-nos para o segundo problema: a transferência de conhecimentos. 

Contrariamente à informação codificada, os conhecimentos não são de fácil transmissão, 

principalmente quando são tácitos. Assim torna-se necessário encontrar dispositivos de 

coordenação complexos que sejam capazes de assegurar a transferência de conhecimentos.  

 

Mas é necessário também ter em conta a especificidade das competências. Remete-se neste 

ponto para a teoria dos custos de transacção, onde a especificidade dos activos tem um 

papel primordial: os custos de terminar o contrato serão tão mais elevados quanto mais 

elevada for a especificidade do activo. Mas no caso da I&D a especificidade pode não ser 

um dado, ela pode ser o resultado de um processo.  

 

Se as competências são específicas, as partes em princípio terão competências 

complementares, e ter-se-á uma divisão do trabalho que levará a uma co-especialização das 
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suas competências. Neste caso o problema da transferência de conhecimentos está 

parcialmente resolvido. 

 

Se as competências forem gerais é necessário distinguir entre conhecimentos codificados e 

tácitos. No caso de conhecimentos tácitos a transferência de conhecimentos impõe uma 

circulação de recursos heterogéneos entre os dois intervenientes na relação. Quando os 

conhecimentos são codificados não existem problemas de transferência de conhecimentos, 

e o seu carácter geral possibilita um mais fácil controlo externo e de medição dos 

resultados. 

   

Outro ponto importante na análise destes contratos é que as formas de coordenação não são 

independentes das relações sociais pré-existentes entre as partes. As relações marcadas 

pela confiança caracterizam-se pela sequência de transacções entre as partes onde a 

duração não é definida. Uma boa reputação tem um papel idêntico ao da confiança. A 

reputação é um mecanismo importante para assegurar a lealdade das partes. Aplicando a 

teoria dos jogos, demonstra-se que a introdução da reputação em jogos repetidos pode 

mudar o comportamento de cada agente em cada período, podendo-o levar a adoptar um 

comportamento que maximize o bem-estar comum. 

 

Em relação ao terceiro problema, o da criação de recursos, pode-se dizer que também este 

pode ser objecto da teoria da agência. Aquando da negociação do contrato, não é possível 

determinar com exactidão o montante de recursos necessário ao sucesso, e ao longo da 

vigência do contrato, porque o Agente que possui mais informação que o Principal, 

poderão ser gastos mais recursos do que os necessários, em proveito dos objectivos 

pessoais do Agente (Risco Moral). Por esta razão, o Principal deverá incluir no contrato 

formas que previnam este comportamento oportunista, e que levem a uma afectação dos 

recursos eficiente. 

 

Mas a existência de contratos de I&D não se justifica, apenas, pela necessidade do 

Principal evitar que o Agente adopte comportamentos oportunistas, que o afastem dos 

objectivos traçados inicialmente pelo Principal. As actividades de I&D podem levar a 
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resultados inovadores, sobre os quais seja necessário atribuir direitos de propriedade 

intelectual.  

 

 

 

 

4.1. A atribuição de direitos de propriedade em contratos de I&D 

  

A atribuição de direitos de propriedade sobre os resultados obtidos é uma das principais 

razões que sustentam a existência de um contrato escrito entre as partes envolvidas. O 

problema da apropriação dos resultados da investigação realizada por uma universidade a 

pedido de uma empresa, ou o resultado de uma investigação conjunta utilizando recursos e 

conhecimentos de ambas as partes, é um dos aspectos mais importantes aquando da 

negociação do contrato de investigação. Aquando da negociação do contrato de 

investigação, devem ser discutidas duas questões essenciais: o objecto do contrato a 

transferir para a empresa, e a fixação dos direitos da universidade23.  

 

A delimitação do domínio de investigação do contrato deve ser uma das preocupações dos 

órgãos de gestão, quer das empresas quer das universidades. A inclusão de um anexo 

científico, que descreve o programa de investigação e os recursos a mobilizar, é obrigatório 

e a sua elaboração deve ser cuidadosa e feita com o máximo de rigor. Uma má definição do 

domínio de investigação, pode levar a empresa a reivindicar os trabalhos realizados, 

exigindo que a universidade refaça a investigação procurando resultados que vão de 

encontro às suas necessidades, alegando que tal estava descrito no anexo. Por outro lado, a 

universidade poderá ser tentada a diminuir os esforços de investigação, ou vender o mesmo 

trabalho a diferentes parceiros. Esta má definição poderá mesmo levar a litígios que se 

pretendem evitar. Assim, a elaboração do anexo científico deve ser feita pelos 

investigadores, em conjunto com os gestores que negoceiam o contrato, para que o objecto 

técnico inserido no contrato preserve o património científico da universidade e da empresa. 

É importante que a universidade e a empresa preservem a possibilidade de negociar com 

                                                 
23 Maurice Cassier, 2002 
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outros parceiros, noutros domínios de investigação, ou de desenvolverem a sua própria 

pesquisa em campos não concorrentes com o do contrato. 

 

O outro ponto-chave na negociação do contrato, é a definição de direitos de propriedade 

dos resultados obtidos, e a definição clara de que quaisquer direitos que a universidade já 

possua no campo de investigação do contrato continuam sua propriedade, 

independentemente dos resultados obtidos com a investigação feita no âmbito do contrato.  

 

Como se sabe, a missão tradicional da universidade é o ensino, e a investigação 

fundamental. Contudo, a falta de recursos financeiros levou a universidade a procurar 

outras formas de financiamento, nomeadamente a realização de investigação aplicada a 

pedido das empresas. Esta falta de recursos financeiros aliada com a falta de vocação 

comercial das universidades, são as principais razões que justificam a atribuição de direitos 

de propriedade intelectual às empresas, que possuem os meios financeiros e a vocação 

comercial para os defenderem e explorarem. No entanto, a transferência total dos direitos 

de propriedade para as empresas, pode levantar alguns problemas: se a empresa decidir não 

aproveitar os conhecimentos e/ou tecnologia pondo-a de lado e tornando-a obsoleta, a 

universidade, como não é proprietária dos resultados, pode ficar prejudicada; o património 

da universidade pode ser lesado uma vez que os direitos de propriedade sobre os resultados 

não são seus, embora a investigação fosse feita usando os seus recursos; e as royalties 

recebidas pela universidade podem ser inadequadas. 

 

Estas razões levaram a universidade a procurar assegurar a propriedade intelectual sobre os 

resultados obtidos, nomeadamente através da co-propriedade. A co-propriedade dos 

direitos de propriedade é justificado por: ser a melhor forma de valorizar o património 

científico da universidade; ser possível um melhor controlo do registo e exploração de 

direitos de propriedade. 

 

Há, no entanto, situações em que a co-propriedade dos resultados pode não ser 

aconselhável: quando os resultados obtidos representam apenas um elemento numa 

tecnologia global já detida pela empresa, como por exemplo na indústria aeroespacial, e 

pelos quais a empresa pagou uma quantia elevada; ou quando o montante pago à 
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universidade é de tal forma elevado que não vale a pena perder este financiamento para se 

ter a co-propriedade dos resultados.  

 

Todavia, em certos contratos, parece que a co-propriedade é a forma mais justa de 

atribuição de direitos de propriedade. Por exemplo, imagine-se um contrato, cujo objecto é 

a classificação de uma colecção privada de materiais biológicos. A empresa fornece os 

exemplares para análise pela universidade, que lhe garante confidencialidade e os devolve 

no fim da análise. Os resultados obtidos são propriedade da empresa, e em caso de 

possibilidade de registar patente, esta será pertença da empresa. Se os resultados forem 

publicados pela universidade, a empresa terá direito a uma primeira leitura e ao primeiro 

uso dos dados. Mas pode-se dar o caso em que a universidade aplica o seu conhecimento e 

tecnologias já protegidas num material biológico fornecido pela empresa. Neste caso, o que 

parece ser mais justo é a existência de uma co-propriedade do produto obtido, uma vez que 

a universidade forneceu as tecnologias e os conhecimentos específicos que são sua 

propriedade, e permitiram o desenvolvimento do produto final, mas a empresa forneceu o 

material biológico que constitui a base da investigação e do produto final que lhe pertence.  

 

Por outro lado, podem existir instituições de investigação que preferem não negociar a co-

propriedade, alegando que não têm fundos para registar os direitos da sua parte, ou que não 

têm possibilidade de os defender em caso de alguém os piratear, preferindo assim que a 

propriedade industrial seja totalmente transferida para as empresas. 

 

Mas a protecção de propriedade intelectual não está limitada ao registo de direitos de 

propriedade (patentes, por exemplo). Os próprios contratos são um meio de garantir esta 

protecção através das suas cláusulas de confidencialidade; e por isso são complementares 

aos direitos de propriedade de diversas formas. Os contratos de colaboração entre 

universidades e empresas privadas permitem definir direitos de acesso exclusivo a 

materiais e dados da própria empresa; permitem também proteger conhecimentos que 

surgem e que não podem ser registados como patentes; estabelecem direitos de primeira 

leitura e primeiro uso dos resultados obtidos.  

 

44 



Contratos em Investigação e Desenvolvimento 

De seguida, apresenta-se um modelo analítico que discute a atribuição dos direitos de 

propriedade sobre os resultados de investigação.  

 

 

Modelo analítico24

 

Uma unidade de investigação (UI) faz investigação para um cliente (C). Esta UI pode 

pertencer ou não à mesma empresa que C, e não possui recursos independentes para pagar 

salários, equipamento, etc., e portanto tem de recorrer a investimento externo. Como o 

mercado de capitais não é perfeito pode ser difícil para a UI conseguir financiamento para 

investigação cujo resultado final é, muitas vezes, incerto. Por esta razão, a UI procura este 

financiamento junto de empresas para quem faz investigação. 

 

O valor da inovação para C é V>0. A probabilidade de descoberta, p(e,E), depende do 

esforço de UI, e, e do nível de investimento de C, E. O nível mínimo de esforço de UI, isto 

é, o nível de esforço induzido pela curiosidade intelectual dos investigadores, do seu ego, 

da perspectiva de evolução na carreira, é 0, o que corresponde ao nível mínimo de 

investimento de C. O nível de esforço é uma variável não observável e por isso não pode 

ser contratada, em relação ao investimento estuda-se dois casos distintos: no primeiro E 

assume um valor monetário e portanto pode ser contratado; no segundo caso E é não 

contratável.  

 

Assume-se que: ( ) ( ) ( )EreqEep +=, ; ambas as partes são neutras ao risco e o seu nível de 

utilidade reserva é 0.  

 

A primeira hipótese do modelo é que UI não tem recursos iniciais, e o seu rendimento não 

pode ser negativo. 

 

 

 

 

                                                 
24 Baseado no trabalho de Phillipe Aghion e Jean Tirole, 1994 

45 



Contratos em Investigação e Desenvolvimento 

Postas estas condições a solução “first best” é dada pelo seguinte problema de 

maximização: 

( )
( ){ }EeVEepMax

Ee
−−,

,
 

 

A segunda hipótese do modelo é que a natureza exacta da inovação não pode ser definida 

ex ante. Sendo assim o contrato apenas especifica a distribuição dos direitos de 

propriedade de uma possível inovação, uma regra de partilha da receita verificável obtida 

por UI, e o montante verificável de investimento de C.  

 

Estuda-se dois casos distintos: no primeiro, os direitos de propriedade pertencem a C então 

este pode utilizar livremente a inovação e UI não recebe qualquer receita pela sua 

inovação; no segundo, UI tem os direitos de propriedade de uma possível inovação, e 

portanto UI e C negoceiam a partilha do lucro desta inovação. 

 

Considere-se em primeiro o caso em que o C possui os direitos de propriedade. Neste caso 

UI nada recebe por inovar e portanto o seu esforço é 0. Por outro lado, C tem grandes 

incentivos ao investimento. Maximiza ( )[ ]EVEp −,0  e escolhe E=E*(V). As utilidades dos 

agentes são: 

0=UIU  

( )( ) ( )VEVVEpUC
**,0 −=  

 

Se ao contrário os direitos de propriedade pertencerem a UI, então cada um dos agentes 

recebe V/2 em caso de inovação. UI vai maximizar ( )[ ]eVEep −2/,  e escolhe e=e*(V/2). 

As utilidades são: 
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Como se determina então quem deve possuir o direito de propriedade? É óbvio que 

UIUI UU >~  e portanto UI prefere ter os direitos de propriedade. Se o esforço de UI é de tal 
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forma importante que CC UU >~  então os direitos de propriedade pertencem a UI. Se, pelo 

UU <contrário, CC
~  então os direitos de propriedade serão do agente que tiver um maior 

poder negocial ex ante aso, se for UI a ter um maior poder negocial então apenas 

deverá ter o direito de propriedade se tal for eficiente, isto é, CUICUI UUUU +>+

. Neste c
~~ . Se tal 

não se passar, ou seja, se for eficiente o detentor dos direitos de propriedade ser C, então 

UI deve abdicar dos direitos de propriedade em favor de C ma de 

dinheiro. Mas se o maior poder negocial pertencer a C então os direitos de propriedade 

pertencerão sempre a C, independentemente de tal ser eficiente ou não, uma vez que UI 

não tem meios monetários para compensar C. Neste caso pode-se ter uma solução 

ineficiente no equilíbrio. 

 

Em conclusão pode-se diz

 em troca de uma so

er que a distribuição dos direitos de propriedade depende de dois 

ctores: 

idade de investigação quando a sua eficiência marginal em relação ao esforço é 

 

e investigação que detém o 

 

Mas, n ue um cliente ou pode existir mais do que uma 

inovação. Nestes casos existe mais do que um direito de propriedade para distribuir. A 

aso 1: Inovações Múltiplas 

fa

 Sub investimento de ambas as partes, isto é, os direitos de propriedade pertencem à 

un

superior à do cliente em relação ao seu investimento.  

O poder negocial ex ante de ambas as partes. A distribuição dos direitos de 

propriedade é sempre eficiente quando é a unidade d

maior poder negocial. Mas a restrição monetária da unidade de investigação pode 

induzir, ineficientemente, o cliente a deter os direitos de propriedade quando é este 

que detém o maior poder negocial. 

a prática a inovação pode ter mais q

quem deve pertencer os direitos de propriedade nestes casos? 

 

 

 

 

C
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Considerando o caso de apenas um cliente, assuma-se que o esforço e e o investimento E 

ertencem a um subconjunto  de tipos de inovação. Com probabilidade xt, com 

Tt

p +ℜ⊆T

∑ =tx 1, a inovação t com valor V
∈ t é a inovação relevante. Assume-se também que a 

probabilidade condicional da descoberta da inovação t é dado por: ( ) ( ) ( )EtreqtEep +=,, , 

 escolhidos antes das partes saberem qual das inovações é a relevante. Note-se, 

no entanto, que o tipo de inovação é uma variável contratável.  

 

Seja t

sendo e e E

α  a percentagem do valor da inovação tipo t que fica para UI. Dadas estas condições 

 problema de maximização do cliente é: o

( )∑
∈

s.a. 

−
Tt

Vx α1max  tt

tt

Tt
UIttt VVx

αα

α

≤≤

≥∑
∈

0
 

onde  se C consome a inovação e 1=tα2/1=tα  se um cliente alternativo consome a 

inovação. 

para este problema satisfaz para um qualquer 

 

A solução Tt ∈0 : 

t 00 =⇒> tt                                 C detêm direitos de propriedade α

tttt αα =⇒< 0                               UI detêm direitos de propriedade 

000 0 tttt αα ≤≤⇒=                      C e UI partilham os direitos de propriedade 

 

Mas esta questão pode vestimento 

 produzem uma sequência temporal de inovações de valor actual Vt no qual a eficiência 

 ser vista de outra forma: assuma-se que o esforço e e o in

E

marginal do cliente diminui ao longo do tempo: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0',,, <+= thErtheqtEep . Sendo 

tα  a percentagem do valor da inovação descoberta no período t que cabe a UI, o problema 

de maximização de C pode ser representado por: 

. ( )s.a ( )∑ −
t

tt Vth
t

α
α

1max  

        ∑ ≥
t

RUtt VVα  
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A solu obção a este pr lema satisfaz para qualquer t0  

=⇒> tt 0                   C detêm os direitos de propriedade 0 tα

10 =⇒< ttt α                   UI detêm os direitos de propriedade 

 

 

aso 2: Utilizadores múltiplos 

ntrato entre UI e C1 poderá, ex post, ser vendida a um 

liente C2 bem como a C1. C1 e C2 não concorrem a nível de mercado de produto. Seja V1 e 

C

 

Uma inovação objecto de um co

c

V2 as suas avaliações da inovação produzida, onde V1 poderá reflectir algum investimento 

não contratável por C1 o que aumenta a sua propensão a pagar pela inovação. 

 

 

 e 2αSe 1α  representarem a parte de V1 e V2 que é atribuída a UI, o contrato óptimo será 

11max VV

representado por: 

( ) ( ){ }2211 αα −+−  

s.a. 
10,

2
10 21

2211

≤≤≤≤

≥+

αα

αα UIVVV
 

 

Na presença de utilizadores múltiplos ou inovações múltiplas, os direitos de propriedade 

evem ser divididos entre o cliente e a unidade de investigação. Cada um deve obter d

direitos de propriedade naquelas actividades nas quais tem uma vantagem comparativa na 

criação de valor. 
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5. Estudo Empírico 

 

5.1. Formulação de hipóteses 

 

A transferência de tecnologia e/ou conhecimento entre a universidade e as empresas pode 

revestir diversas formas, mas neste trabalho de investigação estou particularmente 

interessada nos contratos e relações de parceria entre estas duas entidades. É por isso 

importante distinguir desde já o que se entende por contrato e por parceria. “Contrato” é 

uma relação em que a universidade é contratada pela empresa para o desenvolvimento de 

um novo produto ou de um novo processo de produção (ou introdução de melhorias nos 

existentes) sem que exista um contacto permanente entre as partes. Isto significa que num 

contrato existe um contacto inicial onde se define o objecto, os objectivos, o prazo, os 

custos da relação, e um contacto final onde a universidade entrega à empresa o objecto do 

contrato recebendo a remuneração estabelecida inicialmente. Ao contrário, numa 

“parceria” há um contacto, quase ou mesmo, permanente entre a universidade e a empresa, 

já que estas trabalham em conjunto para atingir um objectivo comum.  

 

Um dos pontos fulcrais deste trabalho de investigação é perceber o que estabelece esta 

dicotomia, isto é, o que leva a universidade e as empresas a optarem por um contrato ou 

por uma relação de parceria.  

 

Uma das razões que pode explicar esta escolha é a transformação do conhecimento em 

informação e a sua transmissão. O conhecimento dá aos seus detentores a capacidade para 

acções intelectuais e/ou físicas, enquanto a informação toma a forma de dados estruturados 

que permanecem inertes até serem usados por alguém com o conhecimento necessário à 

sua interpretação e processamento. Como já foi referido, a transmissão de conhecimento é 

custosa, e o seu custo depende de vários factores como a natureza do conhecimento, o 

ambiente organizacional, e outros e por isso não existe um custo fixo para esta transmissão. 

Transmissão, no sentido em que está ser usado, significa transferência efectiva e não 

apenas comunicação. Ou seja, assume-se que o indivíduo que recebe o conhecimento o 

consegue entender de forma a poder trabalhar nele. Por isso a transmissão de conhecimento 

envolve para além de meios físicos, como apontamentos, livros, ficheiros de computador, a 
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capacidade mental do indivíduo em armazenar e processar dados, e por essa razão o 

processo de transmissão não é instantâneo, o indivíduo demora tempo a processar dados e 

a poder usá-los na criação de novo conhecimento.   

 

Mas o conhecimento pode ser codificado, isto é, pode ser reduzido a representações 

simbólicas que são facilmente armazenadas num meio específico. Este processo facilita a 

transmissão, verificação, armazenagem e reprodução da informação tornando a aquisição 

de conhecimento menos custosa. No entanto, nem sempre é possível a codificação do 

conhecimento. Há conhecimento, denominado de tácito, que pela sua natureza só se pode 

transmitir quando o indivíduo que o vai usar participa activamente na investigação.  

 

Hipótese 1: Quando as partes esperam resultados tácitos recorrem a uma 

relação de parceria. 

 

 

Como se sabe, a relação contratual entre a universidade e as empresas pode ter alguns 

problemas, nomeadamente os causados pelo facto da informação ser assimétrica e 

incompleta, que podem originar comportamentos oportunistas que se pretende evitar. A 

perspectiva de uma relação continuada pode atenuar a tendência a comportamentos 

oportunistas. Nestes casos, a falta de confiança de um actual ou potencial parceiro a longo 

prazo pode contrabalançar os ganhos que a curto prazo se teria tendo um comportamento 

oportunista. No entanto, o verdadeiro alcance da confiança como barreira à existência de 

comportamentos oportunistas depende de vários factores, como o valor da relação futura, a 

facilidade em detectar comportamentos oportunistas e o tempo de resposta a um 

comportamento oportunista após este ter sido detectado. Quando a confiança é insuficiente 

para atenuar comportamentos oportunistas os intervenientes tendem a assinar um contrato 

que seja o mais rigoroso e extenso possível de forma a poder ser usado em tribunal em 

caso de conflito. Caso contrário, quando existe uma relação de confiança, os intervenientes 

tendem a descurar o contrato tornando-o menos rigoroso e menos extenso na descrição das 

obrigações, responsabilidades e direitos de cada uma das partes.  
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Pelo que foi dito, parece que, em caso de confiança mútua, a relação mais provável é a 

pareceria, já que, neste tipo de relação há, normalmente, uma menor preocupação na 

descrição das obrigações, responsabilidades e direitos de cada uma das partes. No entanto, 

a parceria permite um maior controlo mútuo, pois as partes trabalham em conjunto, e por 

essa razão o documento que rege a relação não tem de ser tão rigoroso.  

 

Hipótese 2: Em caso de confiança mútua (aqui entendida como a existência de 

uma relação continuada) o tipo de relação escolhida é o contrato. 

 

 

O risco moral é outro problema causado pela informação assimétrica e incompleta, e surge 

quando, após o início do contrato, as acções do Agente não podem ser verificadas, ou 

quando este recebe informação privada essencial ao contrato, ou seja, existe quando o 

Agente tenta esconder um esforço baixo atrás de um estado da natureza menos favorável. 

Para que este problema exista é condição que o Principal não observe o esforço do Agente 

mas também que o Principal não observe a realização do estado da natureza. Caso 

contrário, se o Principal conseguir observar a realização do estado da natureza, é-lhe 

possível, através da observação do resultado final, inferir do esforço do Agente. Existem 

algumas formas de minorar este comportamento oportunista. A solução que é apontada 

com maior frequência é a do Principal oferecer ao Agente uma remuneração que dependa 

do resultado final obtido. No entanto, esta solução é “second-best”, pois transfere para o 

Agente todo o risco, o que significa que, se o Agente for avesso ao risco, pode não aceitar 

o contrato. Outras formas de minorar este problema são: a realização de auditorias 

aleatórias por parte do Principal, e a obrigatoriedade do Agente apresentar relatórios 

periódicos25.  

 

Hipótese 3: Nos contratos são indicados meios de controlo do trabalho 

desenvolvido; entendidos como a apresentação de relatórios periódicos, a 

realização de auditorias aleatórias e/ou a remuneração do Agente variável em 

função dos resultados obtidos; enquanto em relações de parceria não há essa 

                                                 
25 Em presença de informação assimétrica e incompleta não é possível obter uma solução “first-best”. No 
entanto, as outras formas de minorar o problema de Risco Moral permitem uma partilha de risco, não 
obrigando o Agente a suportar todo o risco como no caso da remuneração em função do resultado. 
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preocupação pois as partes trabalham em conjunto, e há possibilidade de maior 

controlo mútuo. 

 

 

Estas relações podem obrigar a investimentos que têm um valor para a relação maior que o 

valor que têm fora dela. O investimento em activos específicos pode incentivar a existência 

de comportamentos oportunistas, porque, como tem um valor inferior na melhor alternativa 

possível, isolam as partes de oportunidades alternativas e geram quasi rendas apropriáveis 

que resultam da diferença entre o valor dos activos na relação e o valor na sua melhor 

alternativa; e esta situação pode dar origem a um jogo em que cada parte tenta maximizar a 

sua quasi renda. A existência de investimento em activos específicos pode, em casos 

extremos, levar a uma integração vertical entre as duas partes (e.g. a empresa contrata a 

equipa universitária). É, por isso, necessário que, em presença de investimento em activos 

específicos significativo, os contratos sejam mais detalhados e mais rigorosos, como forma 

de evitar comportamentos oportunistas. No entanto, a confiança também pode ser um meio 

de impedir estes comportamentos oportunistas.  

 

Hipótese 4: Na presença de investimentos em activos específicos significativos 

a relação escolhida é a parceria, uma vez que, embora o documento possa ser 

menos rigoroso, as partes trabalham em conjunto, o que permite um maior 

controlo mútuo. 

 

Hipótese 4A: Nas relações onde exista confiança mútua e o investimento em 

activos específicos é significativo o tipo de relação escolhida é o contrato. 

 

 

A propriedade intelectual dos resultados de investigação é um dos aspectos cruciais a ter 

em conta aquando da negociação do contrato, cuja existência é por si só uma forma de 

proteger a propriedade ao incluir cláusulas de confidencialidade, e direitos de primeiro uso 

dos resultados obtidos. No entanto, registar a propriedade de um resultado obtido significa 

ter meios financeiros para defender a propriedade industrial, e ter vocação comercial para a 

explorar. Como se sabe, a vocação tradicional das universidades é o ensino, a I&D 

53 



Contratos em Investigação e Desenvolvimento 

fundamental e não aplicada. No entanto, os orçamentos baixos obrigaram a universidade a 

procurar novas fontes de rendimento, tendo por isso começado a surgir, cada vez com mais 

frequência, relações com as empresas, nomeadamente através da realização de I&D 

aplicada financiada por estas. Todavia, estas novas actividades da universidade podem não 

ser suficientes para garantir à universidade os meios necessários para a exploração 

comercial de algumas das suas invenções. Por isso, defende-se que a propriedade deve 

pertencer à empresa que possui meios financeiros e comerciais eficazes para a explorar. A 

co-propriedade é uma forma de garantir à universidade reconhecimento pelo uso de 

conhecimento e eventualmente de tecnologias que lhe pertencem, e ao mesmo tempo 

garante uma exploração comercial eficaz e uma defesa efectiva se tal for necessário. Nas 

relações de parceria, em que a empresa e a universidade trabalham em conjunto para a 

obtenção de um objectivo comum, parece ser mais justo a co-propriedade dos resultados, 

enquanto que num contrato, em que a universidade está a ser paga pela empresa para 

desenvolver um determinado produto ou serviço, o direito de propriedade poderá pertencer 

à empresa já que a universidade recebe a sua remuneração. 

 

Hipótese 5: Em relações contratuais a propriedade intelectual dos resultados 

pertencerá à empresa, que paga à universidade para desenvolver um 

determinado produto ou serviço. 

 

 

 

 

5.2. Metodologia 

 

Todas as hipóteses formuladas classificam a população em termos de dois atributos e por 

isso o que se pretende testar na hipótese nula é a independência entre possuir esses dois 

atributos, utilizando para isso tabelas de contingência. 

 

Em termos gerais suponha-se que se está preocupado com dois atributos, A e B. Assume-se 

que há r categorias para A e c categorias para B, o que dá um total de rc classificações 
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cruzadas. Estas classificações podem ser dispostas numa tabela com r linhas e c colunas, 

denominada de tabela de contingência, com o seguinte aspecto: 

 

Tabela n.º 1: Tabela de contingência no caso geral 

 BB1 BB2 ... BBc Totais 

A1 O11 (Ê11) O12 (Ê12) ... O1c (Ê1c) R1

A2 O21 (Ê21) O22 (Ê22) ... O2c (Ê2c) R2

... ... ... ... ... ... 

Ar Or1 (Êr1) Or2 (Êr2) ... Orc (Êrc) Rr

Totais C1 C2 ... Cc n 

 

onde Oij corresponde ao valor observado para a categoria i de A e categoria j de B e Êij o 

valor esperado para a categoria i de A e j de B. 

 

Pretende-se testar: 

H0: Independência entre os dois atributos na população 

 

Para isso é necessário calcular o valor esperado das observações, pressupondo H0 

verdadeira, que é dado por: 

n
CR

E ji
ij =ˆ   

onde Ri e Cj correspondem aos totais de linha e coluna respectivamente. 

 

O teste da hipótese nula de independência entre os dois atributos é baseado na magnitude 

da discrepância entre o valor observado e o valor esperado partindo do pressuposto que a 

hipótese nula é verdadeira. Demonstra-se que, para amostras moderadamente grandes26, a 

variável aleatória 
( )

ij

ijij
c

j

r

i E

EO
ˆ

ˆ
ˆ

2

11

2 −
= ∑∑

==

χ  tem uma distribuição Chi-quadrado com (r-

1)(c-1) graus de liberdade. A hipótese nula será rejeitada sempre que exista uma 

discrepância absoluta grande entre o valor observado e o valor esperado. A regra do teste é: 

 
                                                 
26 A aproximação é boa se cada um dos valores esperados (Êij) for no mínimo 5. 
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Rejeitar H0 se 
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No presente trabalho todas as hipóteses a testar apresentam dois atributos para A e dois 

atributos para B pelo que, usando um nível de significância de 10%, a regra do teste será: 

 

Rejeitar H0 se 
( )

71,2ˆ

ˆ 2

11

>
−

∑∑
== ij

ijij
c

j

r

i E
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5.3. Resultados obtidos 

 

Como já foi referido este trabalho tem como objectivo analisar as relações entre a UA e as 

empresas em I&D reguladas pela assinatura de um contrato ou um protocolo, utilizando as 

tabelas de contingência e a distribuição de Chi-quadrado. Mas antes de se passar à 

apresentação dos resultados obtidos importa referir a distinção que a UA faz entre 

Protocolo e Contrato: 

 

«1. Tipo de documento 

Sempre que se pretenda estabelecer uma colaboração com outra entidade, pública ou 

privada, dever-se-á formalizá-la através de um protocolo e, se necessário, através de um 

contrato: 

- Se houver, numa primeira fase, apenas uma colaboração de carácter genérico, ou 

uma intenção de cooperação futura, através da prestação de serviços, poder-se-á 

celebrar apenas um protocolo; 

- Se, e quando, a colaboração se traduzir numa dada prestação de serviços, além da 

obrigatoriedade de celebração do protocolo atrás referido, haverá lugar à 
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celebração – sempre que possível em simultâneo com o protocolo – de um contrato 

regulador dos serviços a prestar ou das actividades a desenvolver.»27 

 

Tendo em conta esta distinção reclassificou-se a matriz de relações entre a UA e as 

empresas, partindo dos seguintes pressupostos:28

 

 Os contratos celebrados no âmbito de protocolos de cooperação são considerados 

parcerias, e neste caso apenas são considerados para análise os contratos posteriores 

ao protocolo de cooperação. 

 

 A relação 12 da matriz observada com a Digitalis Distribuição e Gestão 

Informática, Lda, foi eliminada uma vez que não se trata de I&D. 

 

 A relação estabelecida com a Caima Indústria de Celulose, SA (relação 17 da 

matriz observada) foi considerada parceria pois o contrato vem no seguimento de 

um protocolo geral de colaboração. 

 

 A relação com a Celbi, SA (relação 18 da matriz observada) foi considerada 

contrato, uma vez que embora surja no seguimento de um contrato de investigação 

anterior não é mencionada a colaboração entre as duas entidades. 

 

 A relação 25 da matriz observada com a empresa Fratelli Carli S.p.a. of Imperia 

Italia foi considerada parceria uma vez que surge no seguimento da relação de 

parceria estabelecida anteriormente entre a empresa e o departamento de química 

da UA. 

 

 As relações com as empresas Pascoal e Filhos, SA (relação 35A da matriz 

observada) e Oliveira e Irmão, SA (relações 42A e 42B da matriz observada) foram 

classificadas de contrato, mesmo tendo sido estabelecidas no âmbito do protocolo 
                                                 
27 Retirado do Regulamento de Prestação de Serviços, de Investigação & Desenvolvimento por contrato e de 
transferência de tecnologia e conhecimento da UA, que se encontra no anexo 1. 
28 As matrizes são apresentadas em anexo: no anexo 2 a observada com a terminologia usada pela UA, e no 
anexo 3 a de estudo com a reclassificação separando os contratos e as parcerias tendo em conta a distinção já 
apresentada. 
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assinado anteriormente, já que quer no texto do protocolo quer no texto dos 

contratos nada é dito acerca de cooperação entre as duas entidades envolvidas. 

 

 As relações estabelecidas com a Grupunave Inovação e Serviços, Lda são parcerias 

embora seja utilizado a figura jurídica de contrato já que é dito explicitamente no 

texto do contrato “colaborar com a Grupunave...”. 

 

Após esta reclassificação ficou-se com 46 relações para análise estatística, das quais 14 

foram classificadas como contratos e 32 como parcerias. 

 

 

Teste de Hipóteses: 

 

Hipótese 1: Quando as partes esperam resultados tácitos recorrem a uma 

relação de parceria. 

 

A hipótese nula a testar é a de independência entre os atributos, isto é, o tipo de 

conhecimento esperado não afecta o tipo de relação escolhida pelas duas entidades. 

 

Para efeitos deste teste, e dado que essa informação não se encontrava no texto dos 

contratos e protocolos analisados, considerou-se que o conhecimento esperado era tácito 

sempre que estivesse definida uma interacção entre as partes, por exemplo visitas mensais 

às instalações de uma das partes, constituição de equipas de investigação mistas, 

faseamento da investigação ocorrendo uma fase na UA e outra fase na empresa, ou quando 

no protocolo ou contrato algo indicava cooperação entre as partes (projectos comuns, apoio 

ao departamento de I&D da empresa, etc.). Nas relações em que não estava definido 

qualquer tipo de interacção entre as partes o conhecimento esperado foi considerado 

codificado. 
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Partindo deste pressuposto construiu-se a seguinte tabela de contingência: 

Tabela n.º 2: Tabela de contingência para a hipótese 1 

 Conhecimento 

codificado 

Conhecimento 

tácito 

Totais 

Parceria 20 (21,57) 12 (10,43) 32 

Contrato 11 (9,43) 3 (4,57) 14 

Totais 31 15 46 

 

Como  não se rejeita a hipótese nula, aceitando-se a 

independência entre o tipo de conhecimento esperado e o tipo de relação escolhida pelas 

partes. 

( ) 71,215,1ˆ 2
%10,1

2 =<= χχ

 

 

Hipótese 2: Em caso de confiança mútua (aqui entendida como a existência de 

uma relação continuada) o tipo de relação escolhida é o contrato. 

 

A hipótese nula a testar é a independência entre a frequência da relação e o tipo de relação 

escolhida. Para efeitos deste teste considerou-se que: 

 

 Existe confiança mútua quando a relação entre as duas entidades é superior a uma. 

 

 Nos casos dos contratos que se seguem ao protocolo de colaboração foi 

considerado que o primeiro era a primeira relação (por isso registado na coluna 1) e 

os seguintes seriam relações repetidas (registados na coluna >1). 

 

 As relações 12 e 14 da matriz de estudo não foram consideradas uma vez que não 

indicavam o horizonte temporal em que ocorreram. No entanto, como se sabe da 

relação existente entre a Durit Metalurgia Portuguesa do Tungsténio, Lda e a UA 

ao classificar a relação 13 considerou-se uma relação repetida e por isso foi 

registada na coluna >1. 
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Tabela n.º 3: Tabela de contingência para a hipótese 2 

 1 >1 Totais 

Parceria 23 (22,55) 8 (8,45) 31 

Contrato 9 (9,45) 4 (3,55) 13 

Totais 32 12 44 

 

( ) 71,211,0ˆ 2
%10,1

2 =<= χχ , por isso aceita-se a hipótese nula de independência entre os 

atributos em estudo, não sendo por isso possível concluir da ligação entre a existência de 

confiança mútua e o tipo de relação escolhida. Todavia, não deve ser esquecido que na 

realização deste teste apenas se está a considerar as ligações entre as duas entidades que 

estão formalmente documentadas através da assinatura de um contrato ou de um protocolo, 

podendo existir outras relações informais e pessoais que justifiquem a escolha da relação 

que não se consegue detectar pelos dados que se analisou. 

 

 

Hipótese 3: Nos contratos são indicados meios de controlo do trabalho 

desenvolvido; entendidos como a apresentação de relatórios periódicos, a 

realização de auditorias aleatórias e/ou a remuneração do Agente variável em 

função dos resultados obtidos; enquanto em relações de parceria não há essa 

preocupação pois as partes trabalham em conjunto, e há possibilidade de 

maior controlo mútuo. 

 

Tabela n.º 4: Tabela de contingência para a hipótese 3 

 Existem meios de 

controlo 

Não existem 

meios de controlo 

Totais 

Parceria 10 (9,04) 22 (22,96) 32 

Contrato 3 (3,96) 11 (10,04) 14 

Totais 13 33 46 

 

A hipótese nula é independência entre a existência de meios de controlo do trabalho 

realizado dado o tipo de relação escolhido. Como  não é ( ) 71,247,0ˆ 2
%10,1

2 =<= χχ

possível rejeitar a hipótese nula aceitando-se por isso, para um nível de significância de 
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10%, a independência entre a existência dos meios de controlo e o tipo de relação 

escolhido.  

 

 

Hipótese 4: Na presença de investimentos em activos específicos significativos 

ipótese 4A: Nas relações onde exista confiança mútua e o investimento em 

 

ão é possível proceder ao teste destas hipóteses pois não existem dados nos contratos ou 

Hipótese 5: Em relações contratuais a propriedade intelectual dos resultados 

 

Tabela n.º 5: Tabela de contingência para a hipótese 5 

situação Totais 

a relação escolhida é a parceria, uma vez que, embora o documento possa ser 

menos rigoroso, as partes trabalham em conjunto, o que permite um maior 

controlo mútuo. 

 

H

activos específicos é significativo o tipo de relação escolhida é o contrato. 

N

nos protocolos analisados que informem sobre possíveis investimentos em activos 

específicos. 

 

 

pertencerá à empresa, que paga à universidade para desenvolver um 

determinado produto ou serviço. 

 

 Propriedade da Outra 

empresa 

Parceria 30 (27,83) 32 2 (4,17) 

Contrato 4 (1,83) 10 (12,17) 14 

Totais 6 40 46 
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A hipótese nula a testar é a independência entre a propriedade intelectual dos resultados 

obtidos e o tipo de relação que a empresa e a universidade escolhem ter29. 

 

Como  é possível rejeitar a hipótese nula, ou seja, para um nível 

de significância de 10% rejeita-se a independência entre a propriedade intelectual dos 

resultados obtidos e a relação que a universidade e a empresa escolheram ter. Pode-se 

afirmar para um nível de significância de 10% que, quando a universidade e a empresa 

escolhem uma relação contratual, a propriedade intelectual dos resultados obtidos 

pertencerá à empresa

( ) 71,226,4ˆ 2
%10,1

2 =>= χχ

30. 

 

Numa relação contratual, como foi dito anteriormente, a empresa contrata a universidade 

para que esta faça I&D que vá de encontro aos objectivos fixados pela empresa, em troca 

de uma remuneração. Esta remuneração, que neste caso em particular é estabelecida pela 

universidade, pode levar em linha de conta não só o tempo das pessoas afectas à 

investigação e os recursos da universidade, mas também alguma compensação monetária 

pelos resultados da investigação. O que significa que, quando a universidade estabelece a 

remuneração a receber no final do contrato, pode já ter em conta uma compensação pela 

perda dos direitos de propriedade intelectual a favor da empresa. 

 

 

 

 

5.4. Algumas considerações 

 

Como se verificou, apenas foi possível validar uma das hipóteses formuladas, embora a 

robustez do teste estatístico possa não ser a desejada. O facto de não se terem validado as 

outras hipóteses, não significa que estas estejam mal formuladas, ou que não estejam de 

                                                 
29 Note-se que não se pretende testar a propriedade intelectual dos resultados obtidos como factor explicativo 
do tipo de relação que a universidade e a empresa escolhem ter. O que se pretende testar é a propriedade 
intelectual dos resultados pertencer à empresa dado o tipo de relação escolhida, contrato. 
30 Chama-se a atenção para que o teste estatístico efectuado pode não ter a robustez desejada, uma vez que, 
como foi referido na secção 5.2, a aproximação é considerada boa se todos os valores esperados forem no 
mínimo 5. No teste efectuado existem dois valores esperados com valor inferior a 5. 
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acordo com a teoria, ou mesmo que as fundamentações teóricas não conseguem descrever 

a realidade. Há uma série de factores que devem ser levados em conta: 

 

 A população analisada era constituída por apenas 46 observações, o que pode não 

ser suficiente para garantir que a população segue uma distribuição de Chi-

quadrado (que tem aproximação à normal). Por outro lado, dessas 46 observações 

só 14 eram contratos e as restantes eram parcerias, e esta discrepância entre 

parcerias e contratos pode justificar o facto de se ter sempre uma célula cujo valor 

esperado é inferior a 5 (critério que garantia uma boa aproximação).  

 

 Os testes foram efectuados de acordo com pressupostos. Por exemplo, no que diz 

respeito ao tipo de conhecimento esperado, é possível que não estejam previstos 

nos documentos reguladores da relação formas de interacção entre as entidades mas 

que estas tenham existido informalmente e tenham sido um veículo para a 

transmissão de conhecimento que nesse caso poderia ser considerado tácito. Em 

relação à existência de uma relação continuada, só foram consideradas as relações 

formais que estão documentadas, podendo ter existido relações anteriores, sejam 

elas informais ou pessoais, que não foram consideradas e que, se o fossem, 

poderiam alterar o resultado obtido. 

 

 As relações informais que possam existir entre a UA e as empresas, seja através de 

contactos pessoais, de relações anteriores não documentadas, etc., são de extrema 

importância, e não são visíveis na análise que se fez. Este tipo de relações pode 

explicar o porquê de existir um tão grande número de parcerias em relação a 

contratos embora não se tenha rejeitado a hipótese de independência entre o tipo de 

relação e a frequência da relação. 

 

 Embora se tenha validado a última hipótese formulada em relação à propriedade 

intelectual dos resultados obtidos, deve-se dizer que existiam documentos que não 

continham qualquer cláusula sobre o assunto, mas outros que diziam que tal seria 

definido mais tarde. No entanto, quase todos os documentos faziam referência ao 

dever de confidencialidade das partes e como poderia ser usada a informação obtida 
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e a quem esta pertencia, e como foi dito este tipo de cláusulas pode ser considerado 

por si só uma defesa da propriedade. Por outro lado, pode-se dizer que em alguns 

dos casos nada estava definido em relação a propriedade industrial porque as 

entidades envolvidas não esperavam que dessa relação surgissem inovações dignas 

de registo. 
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6. Conclusão 

 

Este trabalho de investigação teve como objectivo o estudo das relações formais, reguladas 

por um contrato ou protocolo, entre a UA e várias empresas que com ela se tem 

relacionado desde 1990, de forma a explicar o tipo de relação que estas entidades escolhem 

ter entre si, tendo em conta os problemas que podem existir e as possibilidades que existem 

para a sua prevenção, tendo em particular atenção a forma como é gerida pelas partes a 

propriedade intelectual. 

 

Como foi referido anteriormente, numa relação de parceria ambas as entidades trabalham 

em conjunto para atingir objectivos comuns, enquanto numa relação contratual a 

Universidade é contratada para desenvolver I&D para uma determinada empresa, em busca 

de um objectivo fixado pela mesma, recebendo um pagamento pelo serviço prestado. 

Assim, numa parceria é possível um maior controlo mútuo, e portanto, o documento que 

regula a relação não necessita de ser tão rigoroso na especificação das obrigações de cada 

uma das partes. O tipo de conhecimento que se espera obter, ou a frequência da relação 

foram apontados como os factores que podem explicar o tipo de relação escolhido. 

 

Quando se espera obter um conhecimento cuja representação simbólica não é possível, e 

que para a sua transmissão é necessário que o utilizador do conhecimento esteja em 

contacto com a investigação, denominado de “conhecimento tácito”, a relação mais 

provável é a parceria. Ao contrário, quando o conhecimento pode ser facilmente expresso 

em representações simbólicas, denominado de “conhecimento codificado”, a escolha já não 

é tão clara. No entanto, quando as partes já têm um historial de relações anteriores, formais 

ou não, e esperam obter um conhecimento codificado, o contrato pode ser a relação 

escolhida, já que a confiança que se ganhou com as experiências anteriores pode ajudar a 

prevenir comportamentos oportunistas. 

 

A falta de confiança de um actual ou potencial parceiro a longo prazo, e o consequente 

custo, pode contrabalançar os ganhos que a curto prazo se teria tendo um comportamento 

oportunista, e pode ter um papel determinante quando se está em presença de 

investimentos em activos específicos significativos. Assim, existem relações que exigem 
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investimentos que têm um valor para a relação maior que o valor que têm fora dela. Nesta 

situação, um dos parceiros poderá ser levado a maximizar as quasi rendas que se geram 

devido a esta diferença de valor dos activos, através da adopção de comportamentos 

oportunistas, prejudicando a relação e os seus objectivos. Nestes casos, as partes tendem a 

escolher uma relação de parceria, onde podem controlar o comportamento da outra parte; 

ou podem, em alternativa escrever contratos rigorosos, e portanto custosos, quer na sua 

redacção quer, sobretudo, na sua monitorização – melhor caracterizados como “custos de 

transacção”. Contudo, a confiança entre as partes pode minorar este problema prevenindo a 

existência deste comportamento oportunista e permitindo que o contrato seja menos 

rigoroso e, portanto, menos custoso.  

 

Talvez importe aqui fazer referência à teoria dos jogos e aos jogos infinitamente repetidos, 

em particular o “dilema do prisioneiro” repetido no tempo. Quando se está na presença de 

uma relação estratégica continuada, correspondendo a um jogo repetido com término 

incerto, em certas condições a punição de um jogador pelo outro pode constituir uma 

ameaça suficientemente credível para dissuadir comportamentos oportunistas. No caso do 

dilema do prisioneiro, a repetição do jogo por um período incerto, pode permitir manter 

uma estratégia de cooperação ao longo do tempo, evitando-se o equilíbrio de não-

cooperação no mesmo jogo com término certo e de conhecimento público, dado que, neste 

caso, a indução à retaguarda conduz à não-cooperação dos jogadores em todos os períodos. 

Com término incerto, a possibilidade de punição quando o jogador faz uma escolha que 

leva a uma diminuição do bem estar conjunto, é tomada em linha de conta por este, 

podendo constituir uma ameaça credível, já que o jogador, ao não conhecer qual o último 

estádio do jogo, terá sempre de considerar que o seu comportamento oportunista poderá 

levar à sua punição no jogo, ou jogos, seguintes. Aplicando esta mesma abordagem às 

relações entre a universidade e as empresas, poderemos considerar que, a incerteza sobre a 

duração da relação estabelecida, poderá prevenir o eventual desenvolvimento de 

comportamentos oportunistas. 

 

Mas o problema do investimento em activos específicos não é o único a ter em conta. Os 

problemas levantados pelo facto da informação ser incompleta e assimétrica (entre as duas 

partes da relação) podem ser da mesma forma graves, e levar do mesmo modo à existência 
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de comportamentos oportunistas que se pretende evitar. O problema do risco moral, que é 

um problema pós-contratual, surge porque o Principal não consegue observar o esforço do 

Agente e a realização do estado da natureza. Assim, quando o Principal observa um 

resultado final menos favorável, ele poderá não conseguir saber se tal resultado se deve a 

um baixo esforço do Agente ou a um estado da natureza desfavorável. O Agente, sabendo 

que o Principal está condicionado a esta falta de informação, pode ser levado a escolher um 

esforço baixo, prejudicando por isso a relação. Este comportamento oportunista do Agente 

poderá ser mitigado se forem contemplados, no contrato que regula a relação, meios de 

obrigar o Agente a um esforço elevado. A apresentação de relatórios periódicos e a 

realização de auditorias aleatórias, quando se está em presença de uma relação continuada, 

bem como a definição de uma política remuneratória que seja função do resultado final, 

são algumas das formas de prevenir este tipo de comportamento oportunista. No entanto, 

se a relação estabelecida for de parceria, este problema não será tão grave, já que neste 

caso as duas entidades trabalham em conjunto duma forma continuada, sendo ao mesmo 

tempo Principal e Agente uma da outra, e podem com maior facilidade observar o nível de 

esforço da outra parte bem como a realização do estado da natureza. Finalmente, um 

elevado nível de confiança que possa existir entre as duas partes mitiga as preocupações de 

ambas as partes relativamente à possível adopção de comportamentos oportunistas. 

 

A definição de direitos de propriedade é uma das razões que justificam a assinatura de um 

contrato de investigação que regule a relação entre a universidade e a empresa, seja esta 

contratual ou de parceria. É, no entanto, necessário ter em conta que a propriedade não é só 

protegida por patentes ou direitos de autor, já que as cláusulas de confidencialidade e os 

direitos de primeiro uso dos resultados obtidos, isto é a definição de quem tem direito aos 

resultados obtidos e os pode usar nomeadamente para futura investigação, são por si uma 

forma de proteger a propriedade, sendo cláusulas que normalmente fazem parte dos 

contratos de investigação assinados por estas entidades. No entanto, quando estão em causa 

grandes investimentos, ou quando as partes consideram que da investigação poderão 

resultar produtos inovadores, a questão da propriedade intelectual deverá ser claramente 

definida aquando da assinatura do contrato de investigação.  
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Uma das razões invocadas para que os direitos de propriedade sejam entregues às 

empresas, relaciona-se com a “falta de vocação comercial” das universidades – ou seja, a 

sua falta de experiência comercial – bem como com os seus recursos financeiros limitados, 

uma vez que na maior parte das vezes as universidades dependem de fundos estatais e o 

seu orçamento é limitado. Contudo, cada vez mais as universidades procuram formas de 

aumentar a sua autonomia financeira, nomeadamente através da realização de investigação 

aplicada para as empresas. Assim, os seus recursos financeiros poderão não ser tão 

limitados quanto o terão sido no passado. Por outro lado, a criação de gabinetes de gestão 

dentro das universidades com a função de gerir as relações com as empresas e os direitos 

de propriedade intelectual que daí poderão surgir, pode ser uma forma de garantir a 

exploração comercial dos direitos de propriedade entregues à universidade. 

 

Parece, no entanto, ser justo que, quando se trate de uma parceria, os proveitos de um 

resultado inovador sejam repartidos pelas duas entidades que trabalharam em conjunto 

para o obter. A co-propriedade dos resultados da investigação pode ser a solução mais 

provável a adoptar quando se trata de uma relação de parceria. Quando se trata de uma 

relação contratual em que a empresa está a pagar à universidade para o desenvolvimento de 

um determinado produto ou processo, no caso de este ser inovador será talvez mais 

apropriado que os direitos sejam atribuídos à empresa. De facto, é possível que, na 

ausência de interesse da empresa naquela investigação, porventura a universidade não teria 

conduzido o seu esforço de investigação nessa direcção, e não chegaria ao resultado 

inovador. 

 

Em conclusão, e no que diz respeito aos direitos de propriedade, pode dizer-se que, sendo 

um assunto complexo, deverá ser discutido em pormenor de forma a garantir a sua clara 

definição no contrato de investigação estabelecido, tendo em atenção que se deve garantir a 

exploração comercial e a protecção financeira dos mesmos e, inclusive, a continuidade dos 

trabalhos de investigação nessa área sempre que se prevejam resultados com interesse. 

 

Aplicando esta abordagem teórica ao caso da UA e das relações formais que tem mantido 

com diversas empresas, recorrendo à assinatura de um protocolo ou contrato, apenas foi 

possível, para um nível de significância de 10%, validar uma das hipóteses formuladas. É 
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um resultado pouco satisfatório, mas que se pode dever a vários factores que a seguir se 

enumeram. 

  

O estudo empírico foi feito recorrendo apenas às relações formais da UA com as empresas, 

e só foram registadas 46 observações, o que poderá não ser o suficiente para garantir a 

robustez estatística dos testes efectuados.  

 

É importante também referir que, na maior parte das relações observadas, os montantes de 

investimento envolvidos eram relativamente pequenos. Este facto poderá explicar porque é 

que alguns contratos não continham qualquer forma de prevenção dos problemas que 

foram enunciados anteriormente. Se o investimento realizado era relativamente pequeno, a 

perda que se teria em caso de comportamentos oportunistas não seria muito grande, e daí 

não existir preocupação em escrever um contrato mais completo e rigoroso. 

 

Empiricamente ficou evidenciado que os contratos assinados entre a UA e as empresas são 

manifestamente incompletos, já que em alguns não é sequer apresentado o custo da 

relação, ou até a duração da mesma. Este facto é explicado teoricamente pelos custos de 

transacção, dado que a descrição de todas as contingências possíveis, levaria a custos 

muito elevados, o que poderia tornar o contrato inexequível. Mais uma vez se pode falar 

aqui da importância da confiança entre as partes, adquirida através de relações formais ou 

informais continuadas ou de conhecimentos pessoais, que pode levar a contratos menos 

rigorosos e portanto mais incompletos, com a consequente redução de custos de 

transacção. 

  

Com vista a melhorar os resultados obtidos, seria de todo o interesse tentar obter mais 

informação junto da Universidade e das empresas, no que diz respeito, nomeadamente, à 

existência de relações informais e/ou pessoais entre as entidades, ao investimento em 

activos específicos, e até em que casos foram registadas patentes ou direitos de autor e, no 

caso de não estar previsto inicialmente a quem iriam ser atribuídos estes direitos, como foi 

decidido este problema. É necessário não esquecer que a renegociação está prevista em 

princípio, podendo tornar eficiente ex-post um contrato que inicialmente poderia não o ser, 
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levando em linha de conta a informação que entretanto se foi obtendo e os estados da 

natureza que se observaram.  

 

Por outro lado, seria talvez pertinente repensar as hipóteses formuladas, e até o modelo de 

análise. Note-se que, o modelo escolhido ao obrigar que a população seja dividida em dois 

ou mais atributos limita a formulação de hipóteses. Por exemplo, a atribuição de direitos de 

propriedade intelectual pode não depender só do tipo de relação que as entidades têm, mas 

também de outros factores como interesses particulares que uma das partes detenha no 

campo de investigação (ou até patentes ou direitos de autor anteriores), o investimento de 

cada uma das partes, entre outros. Talvez fosse mais adequado pensar num modelo 

analítico que permitisse explicar a atribuição da propriedade intelectual dos resultados 

obtidos em função de vários factores, analisando até correlações entre os diversos factores. 

 

Por fim, também seria importante comparar a experiência da UA com a de outras 

universidades, quer públicas quer privadas, e através da análise das possíveis semelhanças 

e diferenças, propor medidas que permitissem tornar os contratos mais eficientes. 

 

Não obstante as limitações apontadas, do presente trabalho pôde-se concluir que a relação 

mais comum entre a universidade e as empresas é a parceria, embora não tivesse sido 

possível clarificar as razões que determinam esta escolha. No entanto, através dos poucos 

inquéritos31 que se realizaram junto de algumas das empresas que estabeleceram relações 

com a universidade, parece que a necessidade da empresa seguir de perto o trabalho da 

universidade é a principal razão que explica a escolha pela parceria.  

 

Por outro lado, o facto da parceria ser a relação mais comum entre a universidade e as 

empresas, pode explicar os contratos incompletos que se observaram, nomeadamente em 

relação à inexistência de formas de prevenir possíveis comportamentos oportunistas.  

 

 

 

                                                 
31 O inquérito e os resultados obtidos encontram-se no anexo 5. 
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Anexo 1 – Regulamento de Prestação de Serviços, de Investigação & Desenvolvimento por 
contrato e de transferência de tecnologia e conhecimento da UA 
 



 

REGULAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE 
INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO POR CONTRATO E DE 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO 
 
 

A crescente cooperação entre a Universidade de Aveiro e outras entidades – de direito 
público ou privado – tem-se traduzido na celebração de um elevado número de acordos, 
formalizados mediante protocolos e contratos. 
 
Esta situação reflecte a importância atribuída pela Universidade à Cooperação com a 
Sociedade, que foi estatutariamente assumida como uma das missões da Universidade. 
 
Importa, neste contexto, encorajar a transferência de tecnologia e de conhecimento para os 
tecidos social e económico circundantes. Mas importa também assegurar que esse processo 
se insere num quadro de sã coabitação com as outras missões da Universidade, na 
circunstância, o Ensino e a Investigação, garantindo que o esforço de docentes e outros 
colaboradores da UA promove a criação e o aproveitamento de sinergias entre as várias 
missões da Instituição, as quais se devem sempre reforçar entre si. 
 
É neste contexto que deve ser entendido o apelo à participação de docentes na cooperação 
com os já referidos tecidos social e económico. 
 
A referida cooperação deverá fazer-se sempre no estrito cumprimento dos preceitos legais 
e regulamentares aplicáveis, nomeadamente, no Estatuto da Carreira Docente Universitária 
que legitima a manutenção do regime de dedicação exclusiva do docente, mesmo quando 
este realiza actividades no âmbito de contratos entre a UA e outras entidades públicas ou 
privadas. 
 
A participação de pessoal docente e não docente da Universidade de Aveiro na prestação 
de serviços e na I&D tem sido regida pelo “Regulamento da Prestação de Serviços da 
Universidade de Aveiro e da Celebração de Contratos de Investigação e 
Desenvolvimento”, aprovado pelo Senado em 26 de Maio de 1993. 
 
A experiência, entretanto acumulada pela UA, aconselha a que se actualizem alguns 
aspectos deste regulamento, que fica revogado em tudo o que respeita ao seu ponto I, 
sendo, nessa parte, substituído, a partir desta data, pelo presente Regulamento. 
 
1. O presente “Regulamento de Prestação de Serviços, de Investigação & Desenvolvimento 
por Contrato e de Transferência de Tecnologia e Conhecimento” destina-se a regular a 
utilização de recursos humanos e materiais da UA através do fornecimento de serviços e da 
disponibilização de competências a entidades externas, contra pagamento. 
 
1.1. Nestas circunstâncias, ficam excluídos do âmbito de aplicação do regulamento os 
contratos de I&D inseridos em programas de financiamento dotados de regulamentação 
própria, como, por exemplo, os da Fundação para a Ciência e Tecnologia e os da 
Comunidade Europeia, que, por esse motivo, dispensam a celebração de um acordo 
próprio. 



 

2. A prestação de serviços e a execução de trabalhos abrangidas pelo presente regulamento 
exigem a celebração de protocolos e contratos entre a UA, através da sua Reitoria, e a 
entidade externa à qual os serviços e/ou trabalhos são prestados. 
 
3. À celebração dos protocolos e contratos mencionados no número anterior são 
obrigatoriamente aplicáveis as regras, procedimentos e modelos consignados no 
documento “Indicações para a Celebração de Protocolos e Contratos de Prestação de 
Serviços, I&D por Contrato e TTC”, anexo a este regulamento. 
 
3.1. Os docentes, investigadores e demais pessoal da UA envolvidos na negociação com as 
entidades externas preocupar-se-ão sempre em salvaguardar os interesses da Universidade 
e do seu pessoal, designadamente no que respeita a direitos de autor, direitos de 
propriedade industrial, e propriedade ou titularidade do conhecimento científico produzido. 
 
4. Os docentes e investigadores da UA em regime de dedicação exclusiva e/ou em regime 
de tempo integral poderão dedicar às actividades aqui contempladas no máximo o número 
de horas correspondente a um dia por semana do seu tempo normal de serviço. 
 
4.1. Pelas actividades desenvolvidas, os docentes e investigadores poderão receber 
remunerações complementares, nos termos da legislação que lhes é aplicável, sempre de 
acordo com o disposto no ponto 6. 
 
5. O pessoal não integrado nas categorias referidas no ponto 4. pode ser remunerado pela 
sua participação nestas actividades, desde que essa participação decorra fora das horas 
normais de serviço, e não implique prejuízo para a UA. 
 
6. As remunerações complementares referidas nos pontos 4.1. e 5. serão processadas pelos 
Serviços Financeiros da UA, e, em regra, terão origem nas receitas pagas pelas entidades 
externas contratantes. 
 
7. As propostas de protocolo e contrato submetidas à apreciação da Reitoria, sempre de 
acordo com as regras do documento “Indicações para a Celebração de Protocolos e 
Contratos de Prestação de Serviços, I&D por Contrato e TTC”, já referido, devem: 
 
7.1. ser relevantes à luz dos interesses e missões consagrados nos estatutos da UA 
 
7.2. ser acompanhadas por uma proposta de aplicação dos montantes financeiros a cobrar, 
de acordo com as indicações da UA, anexas ao presente regulamento 
 
7.3. ter a concordância do(s) Departamento(s), cujos recursos humanos e/ou materiais 
intervenham na sua execução, sendo essa concordância expressa no formulário anexo a 
este regulamento. 
 
 
 
 
 
 



 

Indicações para a Celebração de Protocolos e Contratos de Prestação 
de Serviços, I&D por contrato e TTC 

 
Este documento inclui: 
 
1. algumas indicações genéricas destinadas aos proponentes dos acordos de cooperação 
com outras entidades; 
2. um modelo de protocolo de colaboração, em cujo âmbito venha(m) a ser estabelecida(s) 
actividade(s) de prestação de serviços; 
3. um modelo de contrato destinado a regular actividades de prestação de serviços ou 
similares; 
4. um texto contendo informações de ordem financeira, necessárias à determinação dos 
montantes a cobrar pelos serviços a prestar, bem como a Portaria n.º 88/2002, de 28 de 
Janeiro; 
5. uma tabela a preencher para o cálculo dos montantes a cobrar pelas prestações de 
serviços no ano de 2002 e um exemplo do seu preenchimento; 
6. uma tabela com proposta de distribuição de recursos financeiros livres e um exemplo do 
seu preenchimento; 
7. um formulário intitulado “Proposta de Prestação de Serviços”, de preenchimento 
obrigatório pelos proponentes dos acordos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Celebração de acordos 
- indicações genéricas – 

 
1. Tipo de documento 
 
Sempre que se pretenda estabelecer uma colaboração com outra entidade, pública ou 
privada, dever-se-á formalizá-la através de um protocolo e, se necessário, através de um 
contrato: 
- se houver, numa primeira fase, apenas uma colaboração de carácter genérico, ou uma 
intenção de cooperação futura, através da prestação de serviços, poder-se-á celebrar apenas 
um protocolo; 
- se, e quando, a colaboração se traduzir numa dada prestação de serviços, além da 
obrigatoriedade de celebração do protocolo atrás referido, haverá lugar à celebração – 
sempre que possível em simultâneo com o protocolo – de um contrato regulador dos 
serviços a prestar ou das actividades a desenvolver. 
 
2. Conteúdo do documento 
 
Na redacção do documento – protocolo e/ou contrato –, o proponente deverá considerar o 
seguinte: 
- o docente/investigador proponente da UA só poderá vincular-se face ao outro contraente 
depois de a sua proposta ter obtido o parecer favorável do Conselho Directivo do seu 
Departamento, secção autónoma ou unidade orgânica e do Vice-Reitor responsável pela 
“cooperação universidade/sociedade”; 
- o cálculo dos montantes a cobrar pelos serviços prestados deverá tomar em consideração 
o documento anexo intitulado “Factores a considerar no cálculo do montante a cobrar pelas 
prestações de serviços no ano de 2002”; 
- sempre que, em conformidade com o que antes se referiu, haja lugar à celebração de um 
protocolo e de um contrato, dever-se-ão suprimir neste último as cláusulas que tratem – do 
mesmo modo - aspectos já versados no primeiro; 
- a duração do contrato não deverá ser superior à do protocolo em cujo âmbito aquele é 
celebrado; 
- sempre que seja elaborado um documento de carácter técnico, descrevendo as actividades 
a desenvolver, dever-se-á anexá-lo ao contrato e considerá-lo como parte integrante do 
mesmo; 
- a proposta de protocolo e/ou contrato será sempre acompanhada do formulário intitulado 
“Proposta de Prestação de Serviços”, devidamente preenchido. 
 
3. Circuito do documento 
 
O formulário intitulado “Proposta de Prestação de Serviços” e os documentos nele 
referidos terão a seguinte circulação: 
- Serão enviados aos Serviços de Relações Externas (SRE) pelo Departamento a que 
pertence o proponente. 

Os SRE enviá-los-ão à Assessoria Jurídica, que, após ter emitido parecer, 
submeterá tudo ao Vice-Reitor competente, para decisão final. 

- Os SRE informarão o proponente do teor do parecer do Vice-Reitor, para que este, tendo 
em conta esse parecer, se possa vincular ou não perante o outro contraente. 



 

- Os SRE acordarão com o proponente os aspectos relativos à assinatura do documento. 
- Depois de assinado, os SRE enviarão cópia do documento à Direcção dos Serviços 
Financeiros e ao docente/investigador proponente. 
 
4. Outras diligências 
 
Os Serviços Financeiros procederão à emissão das facturas de acordo com as condições de 
pagamento constantes nos contratos. No entanto,  
- se as datas previstas para a emissão das facturas forem alteradas, o docente/investigador 
responsável pela coordenação do contrato deverá comunicar, antecipadamente, aos 
Serviços Financeiros a nova data para a emissão das facturas; 
- se, no contrato, não for estabelecida uma data para a emissão das facturas, por esta 
depender da execução do objecto do mesmo, incumbe ao docente/investigador responsável 
pela coordenação do contrato comunicar aos Serviços Financeiros a conclusão desse 
objecto, para que a correspondente factura possa ser emitida; 
- finalmente, cumpre sempre ao docente/investigador responsável pela coordenação do 
contrato confirmar que a factura final é emitida aquando da conclusão do acordo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
(modelo) 

 
No dia …………, 
 
 
Entre  
 
 
Universidade de Aveiro, Instituto público, com sede no Campus Universitário de 
Santiago, 193-3810 - Aveiro, contribuinte nº 501 461 108, representada pela sua Reitora, 
Prof. Doutora Maria Helena Vaz de Carvalho Nazaré, 
 
E 
 
……. (indicar elementos de identificação correspondentes aos relativos à UA)  
 
 
Considerando  
 
- que a Universidade de Aveiro atribui elevada importância à cooperação com a 

sociedade, estatutariamente assumida como uma das suas missões; 
- que a referida cooperação deverá ter sempre por objecto a valorização dos docentes e 

investigadores desta universidade; 
- que a participação de docentes e investigadores nas actividades de cooperação, por se 

integrar na função universitária, deverá ser compatível com o regime de dedicação 
exclusiva; 

- que, para isso, as actividades de cooperação deverão ser enquadradas por protocolos 
celebrados pela Universidade; 

- (a redacção dos outros considerandos – nos casos em que se entenda inclui-los – 
incumbe ao proponente do protocolo, o qual deverá indicar designadamente as razões 
da colaboração e as vantagens que dela resultam para as partes). 

 
 
 É celebrado, livremente e de boa fé, o presente protocolo de cooperação, que se 
rege pelas seguintes cláusulas: 
 
 

Cláusula 1ª 
(Objecto) 

 
 O presente protocolo tem por objecto ………….. (o objecto do protocolo deverá 
ser descrito pelo seu proponente). 
 
 

Cláusula 2ª 
(Execução do protocolo) 

 



 

1. A colaboração abrangida pelo presente protocolo será estabelecida através de contratos 
específicos a celebrar pelas partes. 

2. Os direitos e obrigações de cada uma das partes, designadamente quanto aos programas 
de trabalho dos projectos específicos abrangidos pelo presente protocolo, bem como 
aos respectivos conteúdos, custos, duração, confidencialidade e titularidade dos 
resultados da investigação, serão estabelecidos no âmbito de cada contrato de 
concretização do presente protocolo, por acordo entre ambas as partes, e sem prejuízo 
do disposto no número seguinte. 

3. Cada uma das partes se obriga a manter a confidencialidade dos conhecimentos 
desenvolvidos e a não os divulgar sem prévia autorização por escrito da outra parte 
(esta cláusula poderá, em certos casos, ser alterada se tal se revelar de utilidade para 
os representantes da UA). 

 
 

Cláusula 3ª 
(Coordenação) 

 
1. A coordenação científica e técnica da execução do presente protocolo incumbe a ….. 

(nome), ….. (função), …… (departamento, unidade ou secção autónoma), da 
Universidade de Aveiro, e a …… (os mesmos elementos sobre o representante da 
outra outorgante). 

2. Tendo em vista o acompanhamento, planeamento e avaliação periódica da aplicação do 
protocolo, bem como a tomada de quaisquer decisões conducentes à sua adequada 
execução, as partes promoverão reuniões periódicas entre os seus representantes 
(sempre que possível, haverá interesse em determinar a periodicidade das reuniões e 
alguns princípios subjacentes ao seu funcionamento).  

 
 
 

Cláusula 4ª 
(Vigência) 

 
1. O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e tem a duração de …… 

anos, sendo automaticamente renovável por iguais períodos, salvo denúncia por 
qualquer das partes com a antecedência mínima de seis meses, e sem prejuízo da 
conclusão de quaisquer actividades em curso, bem como do disposto no número 
seguinte. 

2. O protocolo poderá ser modificado, no todo ou em parte, ou revogado, sempre por 
comum acordo entre as partes. 

 
 

Cláusula 5ª 
(Resolução de conflitos) 

 
1. Quaisquer litígios emergentes do presente protocolo, ou dos contratos em que este se 

concretiza, nomeadamente quanto à sua interpretação, integração e aplicação, serão 
decididos nos termos da lei vigente na matéria, em tribunal arbitral composto por três 
árbitros. 



 

2. Cada uma das partes designará um árbitro; os árbitros nomeados pelas partes 
designarão entre si um terceiro, que presidirá ao tribunal. 

3. Na falta de acordo, o terceiro árbitro será designado pelo presidente do Tribunal da 
Relação com foro na área da sede da Primeira Outorgante. 

 
 
 
O presente protocolo foi feito em dois exemplares (ou mais, se o número de outorgantes 
for superior), que vão ser assinados pelos representantes das partes, destinando-se um 
exemplar a cada uma delas. 
 
 
 
 
Pela Universidade de Aveiro, 
 
 
______________________________________________ 
 
 
 
 
Pela .................................... (Segunda Outorgante), 
 
 
______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1 
(modelo) 

 

No dia …, 
 
Entre  
 
Universidade de Aveiro, pessoa colectiva nº 501 461 108, com sede no Campus 
Universitário de Santiago, 3810-193, Aveiro, e adiante designada por Primeira Outorgante, 
representada pela sua Reitora, Prof. Doutora Maria Helena Vaz de Carvalho Nazaré,  
 
e  
 
……. (indicar elementos de identificação correspondentes aos relativos à UA)  
 
 
(poder-se-ão incluir aqui considerandos que justifiquem a celebração do contrato, 
designadamente as razões da colaboração e as vantagens que dela resultam para as 
outorgantes) 
 
 
é celebrado, livremente e de boa fé, o presente contrato, que se rege pelas seguintes 
cláusulas: 
 

CLÁUSULA 1ª 
(Objecto) 

 O presente Contrato tem por objecto a execução, pela primeira outorgante (ou pelas 
outorgantes), de ………………………………, descrito no Anexo Técnico2, que faz parte 
integrante do contrato. 
 
 

CLÁUSULA 2ª 
(Responsabilidade na execução do contrato) 

 No âmbito de execução do presente contrato, incumbe à primeira outorgante3: 
- ; 
- . 
 
 
 Incumbe à segunda outorgante: 

- ; 
- . 

 
 
                                                 
1  O presente modelo contém as cláusulas fundamentais de um contrato deste tipo, devendo ser 
complementado em função das circunstâncias concretas da actividade que visa regular.  
2  Se se optar pela não inclusão de anexo técnico, haverá que descrever sumariamente nesta cláusula o 
conteúdo da actividade a desenvolver. 
3  Dever-se-ão elencar as principais obrigações de cada uma das outorgantes.  



 

 
CLÁUSULA 3ª 
(Coordenação) 

 A coordenação da execução do presente contrato será assegurada por (nome)….., 
do (Departamento ou Secção Autónoma)……, da Universidade de Aveiro 4.  
  
 

CLÁUSULA 4ª 
(Custos e Condições de Pagamento) 

1. Pela elaboração do …………, objecto do presente contrato, a Segunda Outorgante 
pagará à Primeira, ……….$00 (………… escudos), acrescidos de IVA à taxa legal 
em vigor.  

2. Serão também da exclusiva responsabilidade da Segunda Outorgante as despesas 
com …………….., bem como quaisquer outros custos inerentes à execução do 
projecto5. 

3. A forma de pagamento é a seguinte: 
- a primeira prestação, correspondente a …% do total, deverá ser liquidada na 

……………; 
- a segunda prestação, correspondente a …% do total, deverá ser liquidada 

……..; 
- ……... 

 
Ou, consoante os casos,6 
 
3. Aquando da entrada em vigor do contrato, a Segunda Outorgante pagará à Primeira 
…% do montante referido no número 1., sendo os restantes …% pagos em X prestações 
(bimestrais, trimestrais…???) de igual montante, coincidindo a data de pagamento da 
última prestação com o termo da vigência do contrato. 
 
 

CLÁUSULA 5ª  
(Titularidade de direitos) 

1. Se, da execução do projecto, objecto do presente contrato, resultarem produtos ou 
sistemas inovadores, susceptíveis de protecção pela legislação sobre Propriedade 
Industrial e/ou sobre Direitos de Autor, a titularidade dos respectivos direitos 
pertencerá à Primeira Outorgante7. 

                                                 
4  Se a coordenação for assegurada por um representante de cada um dos outorgantes, 
isso deverá ser indicado nesta cláusula. De referir ainda que, em certos casos, pode haver 
interesse em designar um responsável científico pela execução do objecto do contrato, bem 
como em estabelecer contratualmente a periodicidade mínima das reuniões dos 
coordenadores. 
5  Alínea nem sempre necessária.  
6  Estas alíneas são meramente exemplificativas, devendo, caso a caso, o seu conteúdo reflectir apenas 
o que for acordado. 
7  O conteúdo desta alínea será o que resultar das negociações entre as partes e, atenta a particular 
sensibilidade de que se reveste, deverá ser sempre previamente aprovado pelo Vice-Reitor competente. De 
referir ainda que o texto aqui sugerido, correspondente à posição que a UA, em princípio, procurará 
assegurar, pode, em certos casos, ser objecto de alterações. 



 

2. A Segunda Outorgante fica vinculada pelo dever de confidencialidade 
relativamente aos referidos produtos ou sistemas. 

Ou/e8 
 

CLÁUSULA 6ª 
(Propriedade) 

1. Os resultados do ……, objecto do presente Contrato, considerar-se-ão, em todo o 
seu conteúdo, propriedade da Primeira Outorgante9. 

2. Salvaguarda-se a possibilidade de a Primeira Outorgante utilizar dados ou 
conclusões do estudo referido para fins estritamente académicos ou científicos10. 

 
 

CLÁUSULA 7ª 
(Vigência do Contrato) 

1. O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura (ou na data de início 
da execução do projecto) e vigora até à completa execução do seu objecto, (em 
……..). 

2. Qualquer das outorgantes poderá, no entanto, resolver o presente Contrato por 
incumprimento de alguma das cláusulas contratuais imputável à outra outorgante, 
nos termos gerais de direito, salvaguardando-se, porém, o disposto no n.º 2 da 
Cláusula 6ª. 

3. O Contrato poderá ainda ser modificado, no todo ou em parte, ou cessar, por acordo 
das partes, sem prejuízo do disposto no n.º 2 da Cláusula 6ª. 

4. As negociações tendentes à modificação ou cessação deste Contrato por mútuo 
acordo deverão ser reduzidas a escrito, devendo a posição final constar de 
documento escrito assinado pelos representantes das partes. 

 
 

CLÁUSULA 8ª11 
(Resolução de Conflitos) 

1. Qualquer litígio emergente do presente Contrato será decidido nos termos da lei 
vigente na matéria, em Tribunal Arbitral composto por três árbitros. 

2. Cada uma das partes designará um árbitro; os árbitros designados pelas partes 
escolherão entre si um terceiro, que presidirá ao Tribunal. 

3. Na falta de acordo, o terceiro árbitro será designado pelo presidente do Tribunal da 
Relação com foro na área da sede da Primeira Outorgante. 

 
 O presente Contrato é feito em dois exemplares (ou mais, se o número de 
outorgantes for superior), que vão ser assinados pelos representantes das instituições 
outorgantes, destinando-se um exemplar a cada uma delas. 
                                                 
8  As duas versões da presente cláusula são, quase sempre, alternativas, devendo as circunstâncias do 
caso concreto determinar a versão a adoptar. 
9  O disposto nesta alínea traduz a orientação da Universidade e deverá servir como base negocial, 
sendo, no entanto, susceptível de alterações (conducentes à compropriedade ou mesmo à titularidade do outro 
outorgante), devidamente justificadas e previamente aprovadas pelo Vice-Reitor competente. 
10  Esta alínea justifica-se sobretudo nas prestações de serviços cujos resultados não devam pertencer à 
Universidade mas ao outro Outorgante. 
11  Cláusula apenas necessária se, por circunstâncias particulares, a assinatura do contrato não for 
precedida ou acompanhada pela celebração de um protocolo. 



 

 
Pela Universidade de Aveiro, ______________________________________________ 
 
Pela .................................... (Segunda Outorgante), _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FACTORES A CONSIDERAR NO CÁLCULO DO MONTANTE A COBRAR 
PELAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NO ANO DE 2002 

 
1. O preço mínimo das prestações de serviços ao exterior durante o ano de 2002 deve ser 
calculado tendo em conta os seguintes factores de custo: 
 

1.1. Utilização do tempo das pessoas envolvidas, quer para tarefas de coordenação e 
gestão, quer para a realização das mesmas (ver tabela de preços), incluindo pessoal 
especificamente contratado para a execução do trabalho. 
 
1.2. Utilização de instalações, equipamentos e consumíveis (papel, material de 
escritório, telefone, bibliografia e outros) da Universidade (ver tabela de preços). 
 
1.3. Existindo a necessidade de adquirir equipamentos e/ou consumíveis específicos 
para uma prestação de serviços, a respectiva componente do custo deve ser 
totalmente debitada ao cliente. Se o equipamento tiver outras utilizações, deve ser 
considerada a sua amortização de acordo com as taxas aplicáveis. Exemplo: se um 
equipamento tem uma duração estimada de 5 anos, e se for usado durante um ano, no 
quadro de uma prestação de serviços, o custo a cobrar será 1/5 do valor do 
equipamento. 
 
1.4. Ajudas de custo, conforme Portaria n.º 88/2002, de 28 de Janeiro, em anexo. 
 
1.5. Deslocações, conforme Portaria n.º 88/2002, de 28 de Janeiro, em anexo. 
 
1.6. Subcontratação de outras entidades, quer para a realização da prestação de 
serviços, quer para a gestão da mesma ou, ainda, para a subcontratação ocasional de 
serviços a terceiros. 
1.7. Custos de protecção jurídica dos resultados, se tal for o caso. 
 
1.8. Outros. 

 
2. Para além do preço mínimo, o docente/investigador deve tentar realizar mais valias, que 
aproximem os montantes a cobrar do Valor de Mercado do serviço a prestar. 
 
3. O valor encontrado, considerando todos os factores de custo, deve ser acrescido de 20% 
de overheads para a Universidade de Aveiro. 
 
4. E mais IVA (17%). 
 

Tabela de preços para a prestação de serviços ao exterior nos anos de 2002 
 

Descrição dos factores de custo Valores em Euros 
Total dos custos com pessoal docente (dia) 162.50 
Total dos custos com pessoal não docente (dia) 38.50 
Instalações, Equipamentos e Consumíveis (hora) 2.60 

 
 



 

TABELA PARA O CÁLCULO DE PREÇOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO 

EXTERIOR NO ANO DE 2002 

 

Descrição dos factores de custo 
 

Nº dias/ 
horas/ meses/ 

Kms 

Nº pessoas Valor base/ 
Unidade 

Valores 
Totais em 

Euros 
1. Preço Mínimo    

1.1 Custos com pessoal (dia)    

  1.1.1. Pessoal Docente (ver tabela)    

  1.1.2. Pessoal Não Docente (ver tabela)    

  1.1.3. Pessoal Contratado    

1.2. Instalações, equipamentos e 
consumíveis da UA (hora) (ver tabela) 

   

1.3. Aquisição de Equipamentos e 
Consumíveis Específicos 

   *

1.4. Ajudas de Custo    

1.5. Deslocações    

1.6. Subcontratação de outras entidades    

1.7. Custos de protecção jurídica    

1.8. Outros    

SUBTOTAL 1 (soma de 1.1. a 1.8.)    

2. Acréscimo de Valor proporcional 
ao valor de mercado 

   

SUBTOTAL 2 (soma de SUBTOTAL 
1 com ponto 2.) 

   

TOTAL 1, incluindo Overheads UA 
(SUBTOTAL 2 divide por 0.8)

   

TOTAL 2, com IVA (TOTAL 1 
multiplica por 1.17)

   

 
 
* Nota: Ter em atenção as instruções relativamente a este ponto (1.3.), especificamente, a 
amortização do equipamento. 
 
 
 
 
 
 



 

TABELA PARA PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS 
FINANCEIROS LIVRES 

 
Os proponentes dos acordos de cooperação com outras entidades deverão preencher a 
presente tabela, que constitui a sua proposta de distribuição dos recursos financeiros livres 
(i.e., todos os valores que não são aplicados directamente na execução do projecto, 
seguindo a tabela anterior, a qual refere os valores relativos a pessoal docente, a pessoal 
não docente, a instalações, equipamentos e consumíveis da UA, e a acréscimo de valor 
proporcional ao Valor de Mercado). 
 
 

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 
DISPONÍVEIS 

Valores em 
Euros 

1. PELO PESSOAL AFECTO AO PROJECTO  
Nome Contributo para o Projecto  
   
   
   
   
   
2. PELA AQUISIÇÃO DE RECURSOS PARA O 

DEPARTAMENTO ou UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO 
 

2.1. Descrição do Equipamento 
 
 
 
2.2. Bibliografia 
2.3. Outros (a especificar) 
 
 
 
3. PARA A PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS, 

CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 
4. POR OUTROS (a especificar)  
4.1.  
4.2.  
4.3. 

TOTAL (soma dos recursos financeiros disponíveis) 

 
 
 
 
 



 

EXEMPLO: Realização de um Estudo encomendado por um Instituto 
(duração: 6 meses) 

 
O Estudo estará centrado na elaboração de um documento que recolha informação/dados 
científicos sobre o impacto das Tecnologias de Informação no distrito de Aveiro. 
 
1. Preço Mínimo 
 

1.1. Custos com pessoal: 
1.1.1. Pessoal Docente: Coordenação 2 docentes 4 dias/mês x 6 meses; 
1.1.2. Pessoal não docente: 1 pessoa 4 dias/mês x 6 meses; 
1.1.3. Pessoal contratado: 2 técnicos superiores em regime de prestação de 
serviço x 6 meses. 

 
1.2. Utilização de instalações, equipamentos e consumíveis (papel, material de 
escritório, telefone, bibliografia, e outros) da UA: 3 horas/dia x 22 dias x 6 meses. 

 
1.3. Compra de 1 computador portátil para o desenvolvimento do projecto, a amortizar 
em 4 anos. Sendo a prestação de serviço de 6 meses, será 1/8 do valor base do 
equipamento. 

 
1.4. Ajudas de custo: 1 dia/mês, no país, x 6 meses. 

 
1.5. Deslocações: 600 Kms/mês (0.33€/Km), em viatura própria, x 6 meses. 

 
1.6. Subcontratação de uma entidade para a gestão administrativa e financeira: empresa 
para fazer a gestão financeira do projecto 75€/mês x 6 meses. 

 
1.7. Não é necessário. 

 
1.8. Outros. Compra de bibliografia especializada e pesquisa bibliográfica, no valor de 
1500€, a debitar na totalidade ao projecto. 

 
2. O preço estimado para a realização deste estudo é inferior ao valor cobrado por qualquer 
outra entidade ou empresa, pelo que, resolvemos ajustar o valor. 
 
3. 20% de overheads para a UA. 
 

5. E mais IVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TABELA PARA O CÁLCULO DE PREÇOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO 

EXTERIOR NO ANO DE 2002 

 

Descrição dos factores de custo 
 

Nº dias/ 
horas/ meses/ 

Kms 

Nº pessoas Valor base/ 
Unidade 

Valores 
Totais em 

Euros 
1. Preço Mínimo    

1.1 Custos com pessoal (dia)    

  1.1.1. Pessoal Docente (ver tabela) 24 dias 2 162.50/dia 7800

  1.1.2. Pessoal Não Docente (ver tabela) 24 dias 1 38.50/dia 924

  1.1.3. Pessoal Contratado 6 meses 2 1000/mês 12000

1.2. Instalações, equipamentos e 
consumíveis da UA (hora) (ver tabela) 

396 horas  2.60/hora 1029.60

1.3. Aquisição de Equipamentos e 
Consumíveis Específicos 

  4000 500

1.4. Ajudas de Custo 6 dias 2 44.35/dia 532.20

1.5. Deslocações 3600 Kms  0.33/Kms 1188

1.6. Subcontratação de outras entidades   450 450

1.7. Custos de protecção jurídica   XXXXX XXXXX

1.8. Outros    1500

SUBTOTAL 1 (soma de 1.1. a 1.8.)    25923.80

2. Acréscimo de Valor proporcional 
ao valor de mercado 

   7000

SUBTOTAL 2 (soma de SUBTOTAL 
1 com ponto 2.) 

   32923.80

TOTAL 1, incluindo Overheads UA 
(SUBTOTAL 2 divide por 0.8)

   41154.75

TOTAL 2, com IVA (TOTAL 1 
multiplica por 1.17)

   48151.06

 
* Nota: Ter em atenção as instruções relativamente a este ponto (1.3.), especificamente, a amortização do 
equipamento. 
 
 
 
 
 
 
 



 

TABELA PARA PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS 
FINANCEIROS LIVRES 

 
Na execução do projecto não serão aplicados directamente, seguindo a tabela anterior, os 
valores de: 

• 1.1.1 e 1.1.2. - custos com pessoal docente e não docente (7800+924 Euros); 
• 1.2 - custos com instalações, equipamentos e consumíveis da UA (1029.60 Euros); 
• 2 - acréscimo de valor proporcional ao valor de mercado (7000 Euros). 

 
Portanto, será distribuído o valor de 16753.60 Euros. 
 

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 
DISPONÍVEIS 

Valores em 
Euros 

6. PELO PESSOAL AFECTO AO PROJECTO  
Nome Contributo para o Projecto  
ABC Coordenação 3000 
DEF Coordenação 3000 
GHI Coordenação 750 
   
   
7. PELA AQUISIÇÃO DE RECURSOS PARA O 

DEPARTAMENTO ou UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO 
 

2.1. Descrição do Equipamento 
Material informático 7500
 
 
2.2. Bibliografia 
2.3. Outros (a especificar) 
 
 
 
8. PARA A PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS, 

CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 
2503.60

9. POR OUTROS (a especificar)  
4.1.  
4.2.  
4.3. 

TOTAL (soma dos recursos financeiros disponíveis) 16753.60

 
 
 



 

Aos Serviços de Relações Externas da UA 
Data: ________________ 
 
I. ELEMENTOS SOBRE O ACORDO (CONTRATO OU PROTOCOLO) 

1. Entidade com a qual se pretende realizar o acordo: 

__________________________________________________________________________________ 

2. Prestação de serviços (objecto do acordo): 

__________________________________________________________________________________ 

3. Departamento (s) Envolvido (s): _____________________________________________ 

4. Coordenador da UA: ______________________________________________________ 

                           Extensão Interna: ___________________ E-mail: ____________________________ 

5. Data de início da prestação de serviços: _______________________ 

6. Prazo de Execução: ____________________ 

7. Volume Financeiro Envolvido: __________________________ 

8. Encontram-se, em anexo, todos os documentos obrigatórios: 

 8.1. A proposta do acordo 

 8.2. O documento com as especificações técnicas 

 8.3. A tabela para o cálculo de preços da UA 

 8.4. A tabela com proposta de distribuição de recursos financeiros livres 

9. Interesse para a UA:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

10. Notas: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
II. PARECER DO CONSELHO DIRECTIVO DO DEPARTAMENTO (relativo a todos os documentos 
referidos no ponto 8 e, obrigatoriamente, constantes da presente proposta) : 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Data:        O Presidente do Conselho Directivo 

_________________     _________________________________ 

 



 

ANEXO - PORTARIA Nº 88/2002 DE 28 DE JANEIRO 
(a vigorar durante o ano de 2002) 

 
O presente diploma procede à revisão anual das tabelas de ajudas de custo e subsídios 
de viagem, que de seguida se apresentam: 
 

Ajudas de Custo Diárias (em Euros) 
 No País No Estrangeiro
Com vencimentos superiores ao valor do índice 405 
(€1256.84) 

54.53 129.39

Com vencimentos que se situam entre os valores dos 
índice 405 e 260 (entre €1256.84e €806.86)  44.35 114.29

Outros 40.72 97.22
 
 

Subsídios de Transporte (por quilómetro) 
Em automóvel próprio €0.33
Em veículos adstritos a carreiras de serviço público €0.12
Em automóvel de aluguer - um funcionário €0.31
Dois funcionários transportados em comum em automóvel de 
aluguer 

€0.16 por cada 
um

Três ou mais funcionários transportados em comum em automóvel 
de aluguer 

€0.12 por cada 
um

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO – ESTATUTO DA CARREIRA DOCENTE 
UNIVERSITÁRIA 

 
 

ARTIGO 70.º 
(Dedicação exclusiva) 

 
1 - Consideram-se em regime de dedicação exclusiva os docentes referidos no artigo 2.º, os 
leitores, os docentes convidados e os professores visitantes, em regime de tempo integral, que 
declarem renunciar ao exercício de qualquer função ou actividade remunerada, pública ou 
privada, incluindo o exercício de profissão liberal. 
 
2 - A violação do compromisso referido no número anterior implica a reposição das 
importâncias efectivamente recebidas correspondentes à diferença entre o regime de tempo 
integral e o regime de dedicação exclusiva, para além da eventual responsabilidade disciplinar. 
 
3 - Não envolve quebra do compromisso assumido nos termos da declaração referida no 
número 1 a percepção de remunerações decorrentes de: 
 
a) Direitos de autor; 
 
b) Realização de conferências, palestras, cursos breves e outras actividades análogas; 
 
c) Ajudas de custo; 
 
d) Despesas de deslocação; 
 
e) Desempenho de funções em órgãos da instituição a que esteja vinculado; 
 
f) Participação em órgãos consultivos de instituição estranha àquela a que pertença, desde que 
com a anuência prévia desta última e quando a forma de remuneração seja exclusivamente a 
de senhas de presença; 
 
g) Participação em júris de concursos ou de exames estranhos à instituição a que esteja 
vinculado; 
 
h) Elaboração de estudos ou pareceres mandados executar por despacho do ministro 
respectivo ou no âmbito de comissões constituídas por sua nomeação, desde que com a prévia 
concordância da instituição a que pertence; 
 
i) Prestação de serviço docente em estabelecimento de ensino superior público diverso da 
instituição a que esteja vinculado, quando, com autorização prévia desta última, se realize para 
além do período semanal de 36 horas de serviço e não exceda 4 horas semanais; 
 
j) Actividades exercidas, quer no âmbito de contratos entre a instituição a que pertence e outras 
entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, quer no âmbito de 
projectos subsidiados por quaisquer dessas entidades, desde que se trate de actividades da 
responsabilidade da instituição e que os encargos com as correspondentes remunerações 
sejam satisfeitos através de 
receitas provenientes dos referidos contratos ou subsídios, nos termos de regulamento 
aprovado pela própria universidade ou pela escola universitária não integrada. 
 
4 - A percepção da remuneração prevista na alínea j) do número anterior só poderá ter lugar 
quando a actividade exercida tiver nível científico ou técnico previamente reconhecido pelo 
órgão de direcção da universidade ou da escola universitária não integrada como adequado à 
natureza, dignidade e funções destas últimas e quando as obrigações decorrentes do contrato 
ou da aceitação do subsídio não impliquem uma relação estável. 



 

 
 
 
Anexo 2 – Matriz observada das relações entre a UA e as empresas 



 

 
Matriz observada das Relações entre a Universidade de Aveiro e as Empresas 

(Públicas e Privadas) 
 
 
 

Empresa AC COGER, Sociedade Portuguesa de Cogenação, L.da 
Contrato / 
Protocolo 

Contrato 

Duração 18 Meses (01/01/00 a 30/06/01) 
Objecto da 
Relação 

Desenvolvimento de um sistema misto e auto ajustável de água de piscinas, 
usando radiação ultravioleta e cloro 

Investimento A empresa pagou à Universidade: 12.083.000$ 
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 1 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Adelino Duarte da Mota SA 
Contrato / 
Protocolo 

Protocolo 

Duração 24 Meses (Previsto com inicio a 06/11/96) 
Objecto da 
Relação 

Projecto de I&DT “Beneficiação de matérias-primas cerâmicas”. Tema 1: 
Beneficiação de uma argila para a indústria sanitária; Tema 2: Estudo para 
a aplicação de uma argila de baixo valor comercial 

Investimento A empresa pagou à Universidade: 10.500.000$ 
Uso da 
informação 

As partes têm que manter a confidencialidade dos resultados obtidos 
durante 5 anos, não podendo os mesmos ser divulgados sem prévia 
autorização da outra parte 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 2 

Relatórios 
periódicos 

Relatórios de progresso no final de cada actividade no prazo de 30 dias 
após conclusão dos trabalhos 

Empresa Adventure School 
Contrato / 
Protocolo 

Protocolo 

Duração Dado ser no âmbito do Projecto terá a mesma duração: um semestre lectivo 
(8/07/2002 a 30/09/2002) 

Objecto da 
Relação 

Trabalho de criação e implementação de uma estratégia de divulgação da 
empresa. 

Investimento Não remunerado, no âmbito da disciplina de Projecto do 4º ano da 
licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação (dado o facto de ser 
não remunerado a UA não assume qualquer responsabilidade no caso de 
não execução) 

Uso da 
informação 

Os resultados obtidos podem ser usados livremente pela empresa 

Propriedade 
Intelectual 

Propriedade da Universidade, salvo nos direitos de autor cuja titularidade 
pertence aos alunos 

Relação 3 

Relatórios 
periódicos 

 



 

 
 

Empresa Alcatel SA 
Contrato / 
Protocolo 

Contrato 

Duração 3 Meses (início 01/05/01) 
Objecto da 
Relação 

Execução de características de componentes cerâmicos para a indústria 
electrónica 

Investimento A empresa pagou à Universidade 3.625.000$ 
Uso da 
informação 

A Universidade poderá usar resultados obtidos para fins estritamente 
académicos ou científicos, mediante autorização escrita da Alcatel 

Propriedade 
Intelectual 

Propriedade da Alcatel. 

Relação 4 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Alcatel SA 
Contrato / 
Protocolo 

Protocolo 

Duração 3 Anos (início a 23/4/90) 
Objecto da 
Relação 

Sistema de difusão de raios infravermelhos 

Investimento A empresa pagou à Universidade 7.818.000$. 
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

O resultado desta relação é pertença da Alcatel. A propriedade intelectual 
dos conhecimentos adquiridos ou desenvolvidos pela UA na execução do 
projecto são pertença da UA. Os equipamentos cedidos ou adquiridos pela 
Alcatel com os financiamentos que realizou são sua pertença 

Relação 5 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Bayer AG 
Contrato / 
Protocolo 

Protocolo 

Duração 3 Anos renovável (início em 3/11/99) 
Objecto da 
Relação 

 

Investimento  
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

Os direitos e deveres de cada parte, nomeadamente custos e propriedade 
são estabelecidos caso a caso através de um contrato. Acordo de 
confidencialidade assinado em 1/7/99 

Relação 6 

Relatórios 
periódicos 

A Universidade tem de reportar todos os resultados obtidos 



 

 
 

Empresa Casca Sociedade de Revestimentos SA 
Contrato / 
Protocolo 

Protocolo 

Duração Calendário escolar para o ano 99/2000 (no âmbito da disciplina de Projecto 
da Licenciatura em Engenharia do Ambiente (início em 01/2000) 

Objecto da 
Relação 

Estudo sobre a emissão de compostos orgânicos voláteis 

Investimento A empresa pagou à Universidade 1.440.000$ 
Uso da 
informação 

A Universidade pode utilizar os dados ou conclusões para fins estritamente 
académicos ou científicos 

Propriedade 
Intelectual 

Propriedade da Casca 

Relação 7 

Relatórios 
periódicos 

Obrigatoriedade de apresentação de um relatório por parte da Universidade 

Empresa CIN Corporação Industrial do Norte SA 
Contrato / 
Protocolo 

Protocolo 

Duração 9 Meses (início em 15/11/99) 
Objecto da 
Relação 

 

Investimento A empresa pagou à Universidade 2.460.000$ 
Uso da 
informação 

As partes comprometem-se, durante o período de vigência do contrato, a 
não revelar ou transmitir a terceiros qualquer informação considerada como 
confidencial. A publicação só pode ser feita mediante acordo de ambas as 
partes 

Propriedade 
Intelectual 

Em caso de patente esta será feita em nome da Universidade, atribuindo à 
CIN um direito de utilização em condições a acordar entre as partes, através 
de acordo complementar 

Relação 8 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa C&TC, SA 
Contrato / 
Protocolo 

Protocolo 

Duração Início em 30/09/1991 
Objecto da 
Relação 

Desenvolvimento do projecto Micro-Vision, sistema integrado de Gestão 
de Acessos a Redes de TV Cabo 

Investimento A empresa pagou à Universidade 4.000.000$ 
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 9 

Relatórios 
periódicos 

 



 

 
 

Empresa Champcork Rolhas de Champanhe SA 
Contrato / 
Protocolo 

Protocolo (foi constituída uma equipa mista de investigação) 

Duração 1 Ano renovado automaticamente (início em 1/1/91) 
Objecto da 
Relação 

Estudo dos compostos responsáveis pelo denominado “gosto a rolha” nos 
champanhes 

Investimento A empresa pagou à Universidade 5.948.400$ 
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
10 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Corticeira Amorim Indústria SA 
Contrato / 
Protocolo 

Protocolo 

Duração 8 Meses (a partir de 15/03/99) 
Objecto da 
Relação 

Projecto I&DT: Pesquisa de novos produtos compósitos de cortiça e 
material cerâmico 

Investimento A empresa pagou à Universidade 900.000$ 
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

Através de uma adenda ao contrato foi estabelecido que: Todos os direitos 
de propriedade industrial relativos aos resultados da cooperação 
estabelecida são propriedade exclusiva da empresa; embora os 
investigadores da UA sejam indicados como inventores desses produtos. A 
CAI reservará para a UA um royalty igual a 1.5% do preço de venda dos 
produtos obtidos no âmbito do protocolo, sem embalagem e sem transporte, 
enquanto durar a patente de modelo de utilidade 

Relação 
11 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Digitalis Distribuição e Gestão de Informática Lda 
Contrato / 
Protocolo 

Contrato 

Duração 5 Anos (início em 20/10/2000) 
Objecto da 
Relação 

Comercialização pela Digitalis de aplicações financeiras desenvolvidas pela 
UA 

Investimento A Digitalis pagará à UA, num prazo de 30 dias após cada venda, o valor 
correspondente a 50% do preço de comercialização de todos os sistemas 
objecto deste contrato 

Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

A UA é proprietária dos sistemas objecto do contrato, bem como do 
desenvolvimento dos mesmos e das versões destes resultantes; devendo 
esta protecção ser feita através do registo dos direitos de propriedade 
industrial 

Relação 
12 

Relatórios 
periódicos 

 



 

 
 

Empresa Durit Metalurgia Portuguesa do Tungsténio, Lda 
Contrato / 
Protocolo 

Contrato 

Duração 12 Meses, podendo ser renovado 
Objecto da 
Relação 

Apoio técnico ao Departamento de Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico da Durit 

Investimento A empresa pagou à Universidade 1.800.000$ 
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
13 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Durit Metalurgia Portuguesa do Tungsténio, Lda 
Contrato / 
Protocolo 

Protocolo 

Duração Início a 15/05/2000 
Objecto da 
Relação 

Colaboração entre as duas partes no apoio técnico ao Departamento de 
Materiais, Investigação e desenvolvimento da Durit 

Investimento  
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

Os direitos e obrigações de cada uma das partes, designadamente quanto a 
custos, confidencialidade e titularidade dos resultados serão estabelecidos 
no âmbito de cada contrato 

Relação 
14 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Durit Metalurgia Portuguesa do Tungsténio, Lda 
Contrato / 
Protocolo 

Contrato 

Duração 2 Anos (início em 1/6/2000) 
Objecto da 
Relação 

No âmbito da execução do protocolo colaboração celebrado em 15/05/2000 

Investimento A empresa pagou à UA 120.000$/mês 
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
15 

Relatórios 
periódicos 

 



 

 
 

Empresa Durit Metalurgia Portuguesa do Tungsténio, Lda 
Contrato / 
Protocolo 

Protocolo 

Duração 54 Meses 
Objecto da 
Relação 

Projecto de I&DT “Produção de peças em SIC” 

Investimento A empresa pagou à Universidade 20.800.000$ 
Uso da 
informação 

As partes têm que manter a confidencialidade dos resultados obtidos 
durante 5 anos, não podendo os mesmos ser divulgados sem prévia 
autorização da outra parte 

Propriedade 
Intelectual 

A propriedade das patentes que venham a emergir dos conhecimentos 
obtidos através da execução do projecto, bem como dos benefícios 
resultantes da sua eventual cedência a terceiros, serão repartidos igualmente 
entre as partes 

Relação 
16 

Relatórios 
periódicos 

Apresentação de relatórios no final de cada actividade desenvolvida no 
prazo de 30 dias após a conclusão dos trabalhos respectivos 

Empresa Caima Indústria de Celulose SA 
Contrato / 
Protocolo 

Contrato, no âmbito do protocolo geral de colaboração outorgado pelas 
partes em 1/9/99 

Duração 1 Ano (início em 15/10/2003) 
Objecto da 
Relação 

Melhoria do rendimento e das características físico mecânicas das pastas de 
eucalipto obtidas pelo método do sulfito ácido com base de magnésio 

Investimento A empresa pagou à UA 18.212,00€ 
Uso da 
informação 

Os resultados do projecto são em todo o seu conteúdo pertença da Caima. 
A UA pode utilizar os dados ou conclusões do estudo para fins estritamente 
científicos ou académicos 

Propriedade 
Intelectual 

Se resultarem produtos ou sistemas inovadores a titularidade dos 
respectivos direitos pertencerá aos dois outorgantes 

Relação 
17 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Celulose Beira Industrial (Celbi SA) 
Contrato / 
Protocolo 

Contrato, no seguimento de um contrato de investigação assinado em 1998 

Duração 3 Anos (1/12/2002 a 30/11/2005) 
Objecto da 
Relação 

Estudos de embriogénese somática em génotipos e famílias de eucalipto 
seleccionados pela Celbi e respectiva integração no Programa de 
Melhoramento genético por ela desenvolvido 

Investimento A empresa pagou à UA 11.372,57€ 
Uso da 
informação 

Os resultados podem ser apresentados em congressos nacionais e 
internacionais desde que haja prévia autorização das partes. Podem ser 
usados para tese de doutoramento sob autorização da Celbi a quem será 
fornecida cópia em papel e CD 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
18 

Relatórios 
periódicos 

Obrigatoriedade de apresentar relatório trimestral das actividades 
desenvolvidas, sendo discutido os resultados e apontadas as perspectivas 
para o período seguinte. Relatório Anual de resultados e conclusões 



 

 
 

Empresa CVR Centro para a Valorização de Resíduos 
Contrato / 
Protocolo 

Protocolo de colaboração 

Duração 1 Ano com renovação automática (início em 24/01/2003) 
Objecto da 
Relação 

 

Investimento Os custos e termos da colaboração são definidos caso a caso 
Uso da 
informação 

Sigilo em relação à informação relativa a novos desenvolvimentos ou 
resultados que possam dar origem a patentes. Sigilo em relação à 
informação que lhes seja fornecida pela outra parte sob reserva expressa de 
confidencialidade. Tem direito a utilizar a informação para fins próprios, 
comerciais, técnicos, científicos ou pedagógicos sempre que essa utilização 
não vá contra o dever de sigilo preceituado nos pontos anteriores 

Propriedade 
Intelectual 

A titularidade dos direitos de propriedade é partilhada em proporções a 
definir caso a caso 

Relação 
19 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Ceralfa Pavimentos e Revestimentos Cerâmicos SA 
Contrato / 
Protocolo 

Protocolo de colaboração 

Duração 2 Anos renovado automaticamente (início em 1/7/2003) 
Objecto da 
Relação 

Análise e caracterização física e química de matérias primas e de produtos 
cerâmicos, bem como na formulação de novos produtos a desenvolver que 
interessem a ambas as partes 

Investimento A colaboração será estabelecida através de contratos específicos a celebrar 
entre as partes 

Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
20 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Ceralfa Pavimentos e Revestimentos Cerâmicos SA 
Contrato / 
Protocolo 

Contrato no seguimento do protocolo 

Duração 6 Meses (1/7/2003 a 31/12/2003) 
Objecto da 
Relação 

Pasta para a produção de tijoleira vermelha por extrusão que substitua a 
actual 

Investimento A empresa pagou 10.000,00€ à UA acrescido de um prémio de 10.000,00€ 
em caso de sucesso de fabrico a partir da nova formulação 

Uso da 
informação 

Os resultados deste estudo são propriedade da Ceralfa podendo ser usados 
pela UA para fins estritamente científicos ou académicos 

Propriedade 
Intelectual 

Em caso de patente a titularidade dos direitos pertencerá às duas partes em 
igual proporção 

Relação 
20A 

Relatórios 
periódicos 

Reuniões periódicas para avaliação dos progressos de 2 em 2 meses ou 
sempre que solicitadas 



 

 
 

Empresa Efacec Empresa fabril de máquinas eléctricas SA 
Contrato / 
Protocolo 

Contrato 

Duração 36 Meses (início 26/4/90) 
Objecto da 
Relação 

Transformador de distribuição com compósitos cerâmicos – Isolamento 
cerâmico de elevada conductividade térmica 

Investimento A empresa pagou à UA 25.000.000$ 
Uso da 
informação 

Toda a publicação ou comunicação científica que utilize resultados obtidos 
directamente pelo projecto deverá mencionar o nome Efacec, sendo 
previamente submetidos a aprovação pela Efacec (durante 24 meses após a 
conclusão da investigação) 

Propriedade 
Intelectual 

Em caso de patente será celebrado um acordo definindo a participação de 
cada uma das partes. A Efacec retém o direito à exploração industrial – a 
cedência ou venda de eventuais licenças de exploração poderá ser feita nos 
termos que vierem a ser acordados nos registos e depósitos das respectivas 
licenças 

Relação 
21 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa EGF Empresa Geral do Fomento SA 
Contrato / 
Protocolo 

Protocolo de colaboração 

Duração 10 Semanas (início 2/5/2003) 
Objecto da 
Relação 

Estudo de inventariação de áreas contaminadas, ou em que se verifique 
concentração indiscriminada, ou armazenamento de resíduos, incluindo, 
sempre que possível, estimativa de quantidade e tipo de resíduos 

Investimento Foi pago à UA 110.901,00€ 
Uso da 
informação 

Os resultados do estudo são pertença da EGF não podendo ser divulgados 
sem expressa autorização da mesma 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
22 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Extrusal Companhia Portuguesa de Extrusão, L.da 
Contrato / 
Protocolo 

Protocolo de colaboração 

Duração 3 Anos renovado automaticamente (início a 26/10/2001) 
Objecto da 
Relação 

Formas de valorização directa da lama da Etar da Extrusal na constituição 
de novos produtos à base de alumina 

Investimento A colaboração será estabelecida através de contratos específicos a celebrar 
entre as partes 

Uso da 
informação 

Confidencialidade dos resultados obtidos e não podem ser divulgados sem 
autorização prévia 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
23 

Relatórios 
periódicos 

 



 

 
Empresa Extrusal Companhia Portuguesa de Extrusão, L.da 
Contrato / 
Protocolo 

Contrato no seguimento do protocolo 

Duração Início 26/10/2001 
Objecto da 
Relação 

 

Investimento A empresa pagou à UA 5.750.000$ 
Uso da 
informação 

Os resultados obtidos são pertença da UA e podem ser utilizados para fins 
estritamente académicos ou científicos 

Propriedade 
Intelectual 

Em caso de patente a titularidade dos direitos será da UA 

Relação 
23A 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Famel SA 
Contrato / 
Protocolo 

Protocolo 

Duração Duração indefinida (início 01/07/1996) 
Objecto da 
Relação 

Desenvolvimento de veículos eléctricos 

Investimento Contratos específicos definirão direitos e obrigações, prazos e 
contrapartidas financeiras 

Uso da 
informação 

A UA tem direito à publicação dos resultados obtidos em publicações 
especializadas salvaguardando mantê-los em segredo durante um período 
de tempo por razões comerciais da Famel 

Propriedade 
Intelectual 

Propriedade Industrial da UA 

Relação 
24 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Fratelli Carli S.p.a. of Imperia Italia 
Contrato / 
Protocolo 

Contrato, no seguimento da parceria com o departamento de química da 
UA entre 12/99 e 11/2000 

Duração 1 Ano (início em 01/02/2001) 
Objecto da 
Relação 

Eliminação da anomalia verificada no produto “Presto Carli” 

Investimento 780€ Mês 
Uso da 
informação 

A UA fornecerá o equipamento e estruturas e a empresa fornecerá produtos 
finais e ingredientes. Confidencialidade de todas as informações recebidas. 
Publicação dos resultados sujeita a confirmação escrita das partes 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
25 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Frezite Ferramentas de Corte SA 
Contrato / 
Protocolo 

Protocolo de colaboração 

Duração 1 Ano renovável (início 9/2/2000) 
Objecto da 
Relação 

Colaboração na área da qualidade e tecnologia das ferramentas de corte 

Investimento Foi pago à UA 1.200.000$ 
Uso da 
informação 

Confidencialidade durante a vigência do protocolo 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
26 

Relatórios 
periódicos 

Obrigatória a deslocação de um técnico da UA 1 dia por semana à Frezite 



 

 
 

Empresa Funfrap Fundição Portuguesa SA 
Contrato / 
Protocolo 

Protocolo de colaboração 

Duração 2 Anos (início 5/4/99) 
Objecto da 
Relação 

Prestação de serviços na forma de ensaios laboratoriais para a indústria de 
fundição, estabelecendo-se como 1.ª  tarefa a produção de medalhas em 
ferro fundido branco para análise química 

Investimento Foi pago à UA 750.000$ por cada medalha 
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
27 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Handy Equipamentos SA 
Contrato / 
Protocolo 

Protocolo de colaboração 

Duração 2 anos renovável (início 28/11/2001) 
Objecto da 
Relação 

Projectos de plataformas a fabricar pela Handy 

Investimento Contratos específicos definirão direitos e obrigações, prazos e 
contrapartidas financeiras 

Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
28 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Handy Equipamentos SA 
Contrato / 
Protocolo 

Contrato no seguimento do protocolo 

Duração Início 28/11/2001 até 02/03/2002 
Objecto da 
Relação 

Desenvolver processos de cálculo de plataformas 

Investimento Foi pago à UA 340.000$ 
Uso da 
informação 

As partes são obrigadas à confidencialidade dos resultados obtidos 
reservando-se o direito da UA de os usar para fins estritamente científicos 
e/ou académicos 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
28A 

Relatórios 
periódicos 

A UA tem de elaborar e entregar à Handy em 31/01/2002 um relatório com 
a descrição dos processos de cálculo de plataformas 



 

 
 

Empresa Heliflex Petzetakis Tubos Lda 
Contrato / 
Protocolo 

Contrato de prestação de serviços 

Duração 6 Meses (de 06/06/2003 a 31/12/2003) 
Objecto da 
Relação 

Criação de um sistema de informação 

Investimento Foi pago à UA 21.676,25€ 
Uso da 
informação 

A Heliflex fornece todos os elementos solicitados para a criação do sitio e 
toda a informação necessária para a ligação ao software em funcionamento 
na empresa. As partes estão obrigadas a confidencialidade sendo os 
resultados em todo o seu conteúdo propriedade da Heliflex podendo a UA 
utilizar dados ou conclusões para fins estritamente académicos e/ou 
científicos 

Propriedade 
Intelectual 

Em caso de patentes a propriedade dos direitos pertencerá à UA 

Relação 
29 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa HUF Portuguesa Lda 
Contrato / 
Protocolo 

Contrato 

Duração Ano Lectivo 1999/2000, até final de Setembro 2000 
Objecto da 
Relação 

O contrato define a forma e o conteúdo da colaboração entre as entidades 
signatárias no âmbito do estudo a realizar para a disciplina de Projecto da 
Licenciatura em Eng. Ambiente, Implementação de um sistema de gestão 
ambiental nas empresas 

Investimento Foi pago à UA 500.000$ 
Uso da 
informação 

Resultados propriedade da HUF com possibilidade da UA os usar para fins 
estritamente académicos e/ou científicos devendo a HUF tomar 
conhecimento com antecedência do conteúdo de tais estudos e/ou 
publicações 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
30 

Relatórios 
periódicos 

Previstas 3 a 4 visitas mensais à HUF durante a vigência do contrato 

Empresa Irradiare Investigação e desenvolvimento em engenharia e ambiente, Lda 
Contrato / 
Protocolo 

Contrato 

Duração 16 Meses (De 23/02/2001 a 30/06/2002) 
Objecto da 
Relação 

Execução de um projecto cientifico e desenvolvimento tecnológico no 
domínio de utilização de fontes de energia renováveis na dessalinização da 
água mediante a disponibilização de meios informáticos e orientação 
cientifica 

Investimento Foi pago à UA 2.500.000$ 
Uso da 
informação 

Resultados propriedade da Irradiare podendo ser usados pela UA para fins 
estritamente científicos e/ou académicos 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
31 

Relatórios 
periódicos 

 



 

 
 

Empresa Leca Portugal SA 
Contrato / 
Protocolo 

Protocolo de cooperação 

Duração 1 Ano renovável (início 27/07/2001) 
Objecto da 
Relação 

Definição e execução de projectos comuns de I&D, definição e realização 
de acções específicas de prestação de serviços, aproveitamento das 
potencialidades das 2 instituições de modo a promover o aumento de 
conhecimento do seu pessoal concretizado com acções de formação que 
envolvam, por exemplo, realização de estágios curriculares de alunos da 
UA/DECV 

Investimento Definidos caso a caso. Se os trabalhos desenvolvidos originarem resultados 
relevantes do ponto de vista científico e tecnológico a Leca e a UA 
acordam em procurar apoios financeiros através de programas específicos 
de modo a continuarem os trabalhos de forma sustentada 

Uso da 
informação 

Confidencialidade respeitante a novos desenvolvimentos ou resultados que 
possam dar origem ao registo de patentes, confidencialidade em relação à 
informação que lhes seja transmitida pela outra parte. Podem usar os 
resultados do projecto para fins próprios, técnicos, comerciais, científicos 
ou pedagógicos desde que essa utilização não vá contra os deveres de 
confidencialidade acima mencionados 

Propriedade 
Intelectual 

A definir caso a caso 

Relação 
32 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Martifer Construções Metalomecânicas SA 
Contrato / 
Protocolo 

Protocolo de colaboração 

Duração 2 anos renovável (início 14/05/2003) 
Objecto da 
Relação 

Contratos específicos definirão o objecto, direitos e obrigações, prazos e 
contrapartidas financeiras 

Investimento  
Uso da 
informação 

Confidencialidade dos resultados obtidos não podendo ser divulgados sem 
autorização prévia 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
33 

Relatórios 
periódicos 

Reuniões periódicas entre os seus representantes tendo em vista o 
acompanhamento, planeamento e avaliação periódica da aplicação do 
protocolo 

Empresa Micro I/O Serviços de Electrónica Lda 
Contrato / 
Protocolo 

Protocolo de colaboração 

Duração 3 Anos renovável (início em 31/01/2000) 
Objecto da 
Relação 

Formas de colaboração na prestação de serviços de engenharia e 
consultoria nas áreas de electrónica e automação 

Investimento Contratos específicos definirão direitos e obrigações, prazos e 
contrapartidas financeiras 

Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
34 

Relatórios 
periódicos 

Reuniões periódicas 



 

 
Empresa Micro I/O Serviços de Electrónica Lda 
Contrato / 
Protocolo 

Contrato de prestação de serviços (no âmbito do protocolo) 

Duração 3 Meses (início 30/10/2000) 
Objecto da 
Relação 

Desenvolvimento, em colaboração com a empresa, de um sistema de gestão 
de expedição da fábrica e de um software de controlo do referido sistema 

Investimento Foi pago à UA 1.300.000$ 
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

Propriedade da UA 

Relação 
34A 

Relatórios 
periódicos 

Trabalho a desenvolver quer nas instalações da UA quer nas instalações da 
Micro I/O 

Empresa Micro I/O Serviços de Electrónica Lda 
Contrato / 
Protocolo 

Contrato de prestação de serviços (no âmbito do protocolo) 

Duração 3 Meses (início 30/10/2000) 
Objecto da 
Relação 

Desenvolvimento de software de interface entre aplicações e controladores 
CAN. Projecto e apoio ao desenvolvimento de circuitos electrónicos 
baseados em microprocessador para controlo de acessos e gestão de 
estabelecimentos. Orientação de montagens, demonstrações e integração de 
sistema de robótica móvel 

Investimento Foi pago à UA 2.000.000$ 
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

Propriedade da UA 

Relação 
34B 

Relatórios 
periódicos 

Trabalho a desenvolver quer nas instalações da UA quer nas instalações da 
Micro I/O 

Empresa Pascoal e Filhos SA 
Contrato / 
Protocolo 

Protocolo 

Duração 3 Anos renovável (início 14/02/2003) 
Objecto da 
Relação 

Contratos específicos definirão o objecto, direitos e obrigações, prazos e 
contrapartidas financeiras 

Investimento  
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
35 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Pascoal e Filhos SA 
Contrato / 
Protocolo 

Contrato prestação de serviços (no âmbito do protocolo) 

Duração De 17/02/2003 a 30/08/2005 
Objecto da 
Relação 

Estudo da cinética e mecanismo do processo de demolha do bacalhau 

Investimento Foi pago à UA 67.512,00€ 
Uso da 
informação 

Resultados propriedade da Pascoal e Filhos SA 

Propriedade 
Intelectual 

Propriedade industrial da Pascoal e Filhos SA 

Relação 
35A 

Relatórios 
periódicos 

 



 

 
 

Empresa Pascoal e Filhos SA 
Contrato / 
Protocolo 

Contrato prestação de serviços 

Duração 1 Ano (de 01/09/2003 a 30/08/2004) 
Objecto da 
Relação 

Estudo da determinação de polifosfatos e cálcio em bacalhau 

Investimento Foi pago à UA 20.406,00€ 
Uso da 
informação 

Os resultados são propriedade dos 2 outorgantes. A possibilidade de 
utilização dos dados ou conclusões do estudo para fins estritamente 
académicos, científicos ou técnicos será obrigatoriamente objecto da 
aprovação da outra parte 

Propriedade 
Intelectual 

Propriedade industrial partilhada 

Relação 
36 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Rauschert Portuguesa Porcelanas Técnicas, Lda 
Contrato / 
Protocolo 

Protocolo de colaboração 

Duração 2 Anos renovável (início 21/11/2001) 
Objecto da 
Relação 

Projecto e desenvolvimento de equipamentos relacionados com o fabrico de 
componentes cerâmicos 

Investimento Contratos específicos definirão direitos e obrigações, prazos e 
contrapartidas financeiras 

Uso da 
informação 

Confidencialidade dos resultados obtidos 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
37 

Relatórios 
periódicos 

Reuniões periódicas com intervalos não superiores a 2 meses 

Empresa Rauschert Portuguesa Porcelanas Técnicas, Lda 
Contrato / 
Protocolo 

Contrato (assinado no âmbito do protocolo) 

Duração 10 Meses (21/11/2001 a 30/09/2002) 
Objecto da 
Relação 

Actividade de cooperação para o desenvolvimento de equipamento para o 
corte e chanfro de varetas cerâmicas 

Investimento Foi pago à UA 16.700.000$ (O objecto do contrato é parte integrante do 
SIME. A não aprovação do projecto pelas entidades competentes dará à 
empresa o direito de suspensão do contrato para, em acordo com a UA, 
haver lugar a uma revisão das condições referentes à parte do contrato 
ainda não cumprida) 

Uso da 
informação 

Confidencialidade dos resultados obtidos não podendo ser divulgados sem 
a prévia autorização escrita pela outra parte, salvo quando usada para fins 
estritamente científicos e/ou académicos por parte da UA 

Propriedade 
Intelectual 

Co-Propriedade industrial 

Relação 
37A 

Relatórios 
periódicos 

 



 

 
 

Empresa RST Construtora de Máquinas e Acessórios SA 
Contrato / 
Protocolo 

Protocolo de colaboração 

Duração 5 Anos renovável (início 14/05/2003) 
Objecto da 
Relação 

Cooperação entre as partes em áreas de interesse comum nomeadamente 
engenharia mecânica e electrónica, design industrial, organização e gestão 
industrial, finanças e contabilidade 

Investimento Contratos específicos definirão direitos e obrigações, prazos e 
contrapartidas financeiras 

Uso da 
informação 

Confidencialidade 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
38 

Relatórios 
periódicos 

Reuniões trimestrais 

Empresa Revigres Indústria de Revestimento do Grés, Lda 
Contrato / 
Protocolo 

Contrato de colaboração 

Duração 6 Meses renovável (1992) 
Objecto da 
Relação 

Investigação e desenvolvimento aplicado à concentração de sólidos em 
suspensão em águas de lavagem de equipamento de moagem e stockagem 
de vidros cerâmicos bem como à diluição de mosaicos prensados não 
cozidos a densidade e viscosidade controladas   

Investimento Foi pago à UA 2.937.500$. Penalizações: 1.ª Fase – 1% nos primeiros 10 
dias de atraso, 3% nos 20 dias seguintes e 5% por cada dia de atraso que 
exceda os 30 dias. 2.ª Fase – 10% por cada 30 dias de calendário ou fracção 

Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
39 

Relatórios 
periódicos 

Obrigatoriedade de entrega de relatórios periódicos. Na 1.ª fase relatório 
único de conclusão, na 2.ª fase 2 relatórios de progresso correspondentes a 
cada 2 meses de trabalho e um 3.º que será relatório de conclusão 

Empresa Rodi Metalúrgicas do Eixo SA 
Contrato / 
Protocolo 

Protocolo de colaboração 

Duração 3 Anos renovável 
Objecto da 
Relação 

Contratos específicos definirão o objecto, direitos e obrigações, prazos e 
contrapartidas financeiras 

Investimento  
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
40 

Relatórios 
periódicos 

Reuniões periódicas 



 

 
 

Empresa João R. Matos SA 
Contrato / 
Protocolo 

Contrato de prestação de serviços 

Duração 18 Meses (início 15/04/1999 
Objecto da 
Relação 

Introdução de tecnologia de microprocessadores em máquinas de soldadura 

Investimento Foi pago à UA 8.664.480$ 
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
41 

Relatórios 
periódicos 

1.ª fase na UA, 2.ª fase na empresa 

Empresa Oliveira e Irmão SA 
Contrato / 
Protocolo 

Protocolo de colaboração 

Duração 2 Anos renovável (início 29/11/2001) 
Objecto da 
Relação 

Desenvolvimento de soluções e a resolução de problemas associados aos 
produtos mais relevantes 

Investimento Contratos específicos definirão direitos e obrigações, prazos e 
contrapartidas financeiras 

Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
42 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Oliveira e Irmão SA (e ADAI – Associação para o Desenvolvimento de 
Aerodinâmica Industrial) 

Contrato / 
Protocolo 

Contrato de prestação de serviços (no seguimento do protocolo) 

Duração De 29/11/2001 a 31/12/2001 
Objecto da 
Relação 

Desenvolvimento de soluções e resolução de problemas associados com 
válvulas de enchimento de autoclismos no que concerne às questões 
relacionadas com a diminuição do ruído 

Investimento Foi pago à UA 1.645.000$ e à ADAI 2.545.000$ 
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

Propriedade Industrial: Oliveira e Irmão 

Relação 
42A 

Relatórios 
periódicos 

 



 

 
 

Empresa Oliveira e Irmão SA (e ADAI – Associação para o Desenvolvimento de 
Aerodinâmica Industrial) 

Contrato / 
Protocolo 

Contrato de prestação de serviços (no seguimento do protocolo) 

Duração 1 Ano (de 14/01/2002 a 31/12/2002) 
Objecto da 
Relação 

Desenvolvimento de soluções e resolução de problemas associados com os 
sistemas de enchimento e descarga de autoclismos 

Investimento Foi pago à UA 9.402,25€ e à ADAI 10.137,50€. Em caso de inovação 
relevante será paga contribuição adicional 

Uso da 
informação 

Confidencialidade. Mediante acordo entre as partes os resultados obtidos 
podem ser publicados, ficando sempre salvaguardadas as questões 
relacionadas com a titularidade de direitos 

Propriedade 
Intelectual 

Propriedade Industrial: Oliveira e Irmão, mas fazendo referência à UA e 
ADAI 

Relação 
42B 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Grupunave Inovação e Serviços, Lda (Invertrónica) 
Contrato / 
Protocolo 

Contrato 

Duração De 02/04/2000 a 17/09/2000 
Objecto da 
Relação 

Colaborar com a Grupunave na execução de um projecto de cooperação e 
de transferência de tecnologia que consiste num sistema de controlo e 
diagnóstico das UPS por Internet 

Investimento Foi pago à UA 4.000.000$ (e à Grupunave 1.700.000$ referente ao estudo 
técnico e económico de viabilidade prévio) 

Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
43 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Grupunave Inovação e Serviços, Lda (Siroco) 
Contrato / 
Protocolo 

Contrato 

Duração De 02/04/2000 a 17/09/2000 
Objecto da 
Relação 

Colaborar com a Grupunave na execução de um projecto de cooperação e 
de transferência de tecnologia que consiste num sistema de apoio ao 
controlo de produtividade permitindo a consulta em tempo real e via 
internet 

Investimento Foi pago à UA 1.700.000$ (e à Grupunave 3.342.000$) 
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
44 

Relatórios 
periódicos 

 



 

 
Empresa Grupunave Inovação e Serviços, Lda (Pavicentro) 
Contrato / 
Protocolo 

Contrato 

Duração De 02/04/2000 a 17/09/2000 
Objecto da 
Relação 

Colaborar com a Grupunave na execução de um projecto de cooperação e 
de transferência de tecnologia que consiste num sistema de controlo de 
qualidade dos processos de fabrico, destinado à empresa Pavicentro, 
mediante a disponibilização de equipamento, instalações e orientação 
científica 

Investimento Foi pago à UA 300.000$ (e à Grupunave 37.000.000$ referente a 
equipamento, instrumentação, sistema de aquisição e envio de dados) 

Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
45 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Grupunave Inovação e Serviços, Lda (Extrusal) 
Contrato / 
Protocolo 

Contrato 

Duração De 03/01/2000 a 17/09/2000 
Objecto da 
Relação 

Colaborar com a Grupunave na execução de um projecto de cooperação e 
de transferência de tecnologia que consiste num sistema de controlo de 
qualidade dos processos de fabrico, destinado à empresa Extrusal, mediante 
a disponibilização de equipamento, instalações e orientação cientifica 

Investimento Foi pago à UA 7.500.000$ (e à Grupunave 45.000.000$ referente a 
implementação e equipamento) 

Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
46 

Relatórios 
periódicos 

 

 



 

 
 
 
Anexo 3 – Matriz estudada das relações entre a UA e as empresas 



 

 
Matriz de estudo das Relações entre a Universidade de Aveiro e as Empresas 

(Públicas e Privadas) 
 
 
 

Empresa AC COGER, Sociedade Portuguesa de Cogenação, L.da 
Contrato / 
Parceria 

Contrato 

Duração 18 Meses (01/01/00 a 30/06/01) 
Objecto da 
Relação 

Desenvolvimento de um sistema misto e auto ajustável de água de piscinas, 
usando radiação ultravioleta e cloro 

Investimento A empresa pagou à Universidade: 12.083.000$ 
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 1 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Adelino Duarte da Mota SA 
Contrato / 
Parceria 

Parceria 

Duração 24 Meses (Previsto com inicio a 06/11/96) 
Objecto da 
Relação 

Projecto de I&DT “Beneficiação de matérias-primas cerâmicas”. Tema 1: 
Beneficiação de uma argila para a indústria sanitária; Tema 2: Estudo para 
a aplicação de uma argila de baixo valor comercial 

Investimento A empresa pagou à Universidade: 10.500.000$ 
Uso da 
informação 

As partes têm que manter a confidencialidade dos resultados obtidos 
durante 5 anos, não podendo os mesmos ser divulgados sem prévia 
autorização da outra parte 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 2 

Relatórios 
periódicos 

Relatórios de progresso no final de cada actividade no prazo de 30 dias 
após conclusão dos trabalhos 

Empresa Adventure School 
Contrato / 
Parceria 

Parceria 

Duração Dado ser no âmbito do Projecto terá a mesma duração: um semestre lectivo 
(8/07/2002 a 30/09/2002) 

Objecto da 
Relação 

Trabalho de criação e implementação de uma estratégia de divulgação da 
empresa. 

Investimento Não remunerado, no âmbito da disciplina de Projecto do 4º ano da 
licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação (dado o facto de ser 
não remunerado a UA não assume qualquer responsabilidade no caso de 
não execução) 

Uso da 
informação 

Os resultados obtidos podem ser usados livremente pela empresa 

Propriedade 
Intelectual 

Propriedade da Universidade, salvo nos direitos de autor cuja titularidade 
pertence aos alunos 

Relação 3 

Relatórios 
periódicos 

 



 

 
 

Empresa Alcatel SA 
Contrato / 
Parceria 

Parceria 

Duração 3 Anos (início a 23/4/90) 
Objecto da 
Relação 

Sistema de difusão de raios infravermelhos 

Investimento A empresa pagou à Universidade 7.818.000$. 
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

O resultado desta relação é pertença da Alcatel. A propriedade intelectual 
dos conhecimentos adquiridos ou desenvolvidos pela UA na execução do 
projecto são pertença da UA. Os equipamentos cedidos ou adquiridos pela 
Alcatel com os financiamentos que realizou são sua pertença 

Relação 4 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Alcatel SA 
Contrato / 
Parceria 

Contrato  

Duração 3 Meses (início 01/05/01) 
Objecto da 
Relação 

Execução de características de componentes cerâmicos para a indústria 
electrónica 

Investimento A empresa pagou à Universidade 3.625.000$ 
Uso da 
informação 

A Universidade poderá usar resultados obtidos para fins estritamente 
académicos ou científicos, mediante autorização escrita da Alcatel 

Propriedade 
Intelectual 

Propriedade da Alcatel. 

Relação 5 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Bayer AG 
Contrato / 
Parceria 

Parceria 

Duração 3 Anos renovável (início em 3/11/99) 
Objecto da 
Relação 

 

Investimento  
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

Os direitos e deveres de cada parte, nomeadamente custos e propriedade 
são estabelecidos caso a caso através de um contrato. Acordo de 
confidencialidade assinado em 1/7/99 

Relação 6 

Relatórios 
periódicos 

A Universidade tem de reportar todos os resultados obtidos 



 

 
 

Empresa Casca Sociedade de Revestimentos SA 
Contrato / 
Parceria 

Parceria 

Duração Calendário escolar para o ano 99/2000 (no âmbito da disciplina de Projecto 
da Licenciatura em Engenharia do Ambiente (início em 01/2000) 

Objecto da 
Relação 

Estudo sobre a emissão de compostos orgânicos voláteis 

Investimento A empresa pagou à Universidade 1.440.000$ 
Uso da 
informação 

A Universidade pode utilizar os dados ou conclusões para fins estritamente 
académicos ou científicos 

Propriedade 
Intelectual 

Propriedade da Casca 

Relação 7 

Relatórios 
periódicos 

Obrigatoriedade de apresentação de um relatório por parte da Universidade 

Empresa CIN Corporação Industrial do Norte SA 
Contrato / 
Parceria 

Parceria 

Duração 9 Meses (início em 15/11/99) 
Objecto da 
Relação 

 

Investimento A empresa pagou à Universidade 2.460.000$ 
Uso da 
informação 

As partes comprometem-se, durante o período de vigência do contrato, a 
não revelar ou transmitir a terceiros qualquer informação considerada como 
confidencial. A publicação só pode ser feita mediante acordo de ambas as 
partes 

Propriedade 
Intelectual 

Em caso de patente esta será feita em nome da Universidade, atribuindo à 
CIN um direito de utilização em condições a acordar entre as partes, através 
de acordo complementar 

Relação 8 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa C&TC, SA 
Contrato / 
Parceria 

Parceria 

Duração Início em 30/09/1991 
Objecto da 
Relação 

Desenvolvimento do projecto Micro-Vision, sistema integrado de Gestão 
de Acessos a Redes de TV Cabo 

Investimento A empresa pagou à Universidade 4.000.000$ 
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 9 

Relatórios 
periódicos 

 



 

 
 

Empresa Champcork Rolhas de Champanhe SA 
Contrato / 
Parceria 

Parceria  

Duração 1 Ano renovado automaticamente (início em 1/1/91) 
Objecto da 
Relação 

Estudo dos compostos responsáveis pelo denominado “gosto a rolha” nos 
champanhes (foi constituída uma equipa mista de investigação) 

Investimento A empresa pagou à Universidade 5.948.400$ 
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
10 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Corticeira Amorim Indústria SA 
Contrato / 
Parceria 

Parceria 

Duração 8 Meses (a partir de 15/03/99) 
Objecto da 
Relação 

Projecto I&DT: Pesquisa de novos produtos compósitos de cortiça e 
material cerâmico 

Investimento A empresa pagou à Universidade 900.000$ 
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

Através de uma adenda ao contrato foi estabelecido que: Todos os direitos 
de propriedade industrial relativos aos resultados da cooperação 
estabelecida são propriedade exclusiva da empresa; embora os 
investigadores da UA sejam indicados como inventores desses produtos. A 
CAI reservará para a UA um royalty igual a 1.5% do preço de venda dos 
produtos obtidos no âmbito do protocolo, sem embalagem e sem transporte, 
enquanto durar a patente de modelo de utilidade 

Relação 
11 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Durit Metalurgia Portuguesa do Tungsténio, Lda 
Contrato / 
Parceria 

Contrato 

Duração 12 Meses, podendo ser renovado 
Objecto da 
Relação 

Apoio técnico ao Departamento de Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico da Durit 

Investimento A empresa pagou à Universidade 1.800.000$ 
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
12 

Relatórios 
periódicos 

 



 

 
 

Empresa Durit Metalurgia Portuguesa do Tungsténio, Lda 
Contrato / 
Parceria 

Parceria 

Duração 2 Anos (início em 1/6/2000) 
Objecto da 
Relação 

No âmbito da execução do protocolo colaboração celebrado em 15/05/2000 

Investimento A empresa pagou à UA 120.000$/mês 
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
13 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Durit Metalurgia Portuguesa do Tungsténio, Lda 
Contrato / 
Parceria 

Parceria 

Duração 54 Meses 
Objecto da 
Relação 

Projecto de I&DT “Produção de peças em SIC” 

Investimento A empresa pagou à Universidade 20.800.000$ 
Uso da 
informação 

As partes têm que manter a confidencialidade dos resultados obtidos 
durante 5 anos, não podendo os mesmos ser divulgados sem prévia 
autorização da outra parte 

Propriedade 
Intelectual 

A propriedade das patentes que venham a emergir dos conhecimentos 
obtidos através da execução do projecto, bem como dos benefícios 
resultantes da sua eventual cedência a terceiros, serão repartidos igualmente 
entre as partes 

Relação 
14 

Relatórios 
periódicos 

Apresentação de relatórios no final de cada actividade desenvolvida no 
prazo de 30 dias após a conclusão dos trabalhos respectivos 

Empresa Caima Indústria de Celulose SA 
Contrato / 
Parceria 

Parceria (no âmbito do protocolo geral de colaboração outorgado pelas 
partes em 1/9/99) 

Duração 1 Ano (início em 15/10/2003) 
Objecto da 
Relação 

Melhoria do rendimento e das características físico mecânicas das pastas de 
eucalipto obtidas pelo método do sulfito ácido com base de magnésio 

Investimento A empresa pagou à UA 18.212,00€ 
Uso da 
informação 

Os resultados do projecto são em todo o seu conteúdo pertença da Caima. 
A UA pode utilizar os dados ou conclusões do estudo para fins estritamente 
científicos ou académicos 

Propriedade 
Intelectual 

Se resultarem produtos ou sistemas inovadores a titularidade dos 
respectivos direitos pertencerá aos dois outorgantes 

Relação 
15 

Relatórios 
periódicos 

 



 

 
 

Empresa Celulose Beira Industrial (Celbi SA) 
Contrato / 
Parceria 

Contrato (no seguimento de um contrato de investigação assinado em 1998) 

Duração 3 Anos (1/12/2002 a 30/11/2005) 
Objecto da 
Relação 

Estudos de embriogénese somática em génotipos e famílias de eucalipto 
seleccionados pela Celbi e respectiva integração no Programa de 
Melhoramento genético por ela desenvolvido 

Investimento A empresa pagou à UA 11.372,57€ 
Uso da 
informação 

Os resultados podem ser apresentados em congressos nacionais e 
internacionais desde que haja prévia autorização das partes. Podem ser 
usados para tese de doutoramento sob autorização da Celbi a quem será 
fornecida cópia em papel e CD 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
16 

Relatórios 
periódicos 

Obrigatoriedade de apresentar relatório trimestral das actividades 
desenvolvidas, sendo discutido os resultados e apontadas as perspectivas 
para o período seguinte. Relatório Anual de resultados e conclusões 

Empresa CVR Centro para a Valorização de Resíduos 
Contrato / 
Parceria 

Parceria 

Duração 1 Ano com renovação automática (início em 24/01/2003) 
Objecto da 
Relação 

 

Investimento Os custos e termos da colaboração são definidos caso a caso 
Uso da 
informação 

Sigilo em relação à informação relativa a novos desenvolvimentos ou 
resultados que possam dar origem a patentes. Sigilo em relação à 
informação que lhes seja fornecida pela outra parte sob reserva expressa de 
confidencialidade. Tem direito a utilizar a informação para fins próprios, 
comerciais, técnicos, científicos ou pedagógicos sempre que essa utilização 
não vá contra o dever de sigilo preceituado nos pontos anteriores 

Propriedade 
Intelectual 

A titularidade dos direitos de propriedade é partilhada em proporções a 
definir caso a caso 

Relação 
17 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Ceralfa Pavimentos e Revestimentos Cerâmicos SA 
Contrato / 
Parceria 

Parceria (no âmbito do protocolo assinado em 1/7/2003) 

Duração 6 Meses (1/7/2003 a 31/12/2003) 
Objecto da 
Relação 

Pasta para a produção de tijoleira vermelha por extrusão que substitua a 
actual 

Investimento A empresa pagou 10.000,00€ à UA acrescido de um prémio de 10.000,00€ 
em caso de sucesso de fabrico a partir da nova formulação 

Uso da 
informação 

Os resultados deste estudo são propriedade da Ceralfa podendo ser usados 
pela UA para fins estritamente científicos ou académicos 

Propriedade 
Intelectual 

Em caso de patente a titularidade dos direitos pertencerá às duas partes em 
igual proporção 

Relação 
18 

Relatórios 
periódicos 

Reuniões periódicas para avaliação dos progressos de 2 em 2 meses ou 
sempre que solicitadas 



 

 
 

Empresa Efacec Empresa fabril de máquinas eléctricas SA 
Contrato / 
Parceria 

Contrato 

Duração 36 Meses (início 26/4/90) 
Objecto da 
Relação 

Transformador de distribuição com compósitos cerâmicos – Isolamento 
cerâmico de elevada conductividade térmica 

Investimento A empresa pagou à UA 25.000.000$ 
Uso da 
informação 

Toda a publicação ou comunicação científica que utilize resultados obtidos 
directamente pelo projecto deverá mencionar o nome Efacec, sendo 
previamente submetidos a aprovação pela Efacec (durante 24 meses após a 
conclusão da investigação) 

Propriedade 
Intelectual 

Em caso de patente será celebrado um acordo definindo a participação de 
cada uma das partes. A Efacec retém o direito à exploração industrial – a 
cedência ou venda de eventuais licenças de exploração poderá ser feita nos 
termos que vierem a ser acordados nos registos e depósitos das respectivas 
licenças 

Relação 
19 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa EGF Empresa Geral do Fomento SA 
Contrato / 
Parceria 

Parceria 

Duração 10 Semanas (início 2/5/2003) 
Objecto da 
Relação 

Estudo de inventariação de áreas contaminadas, ou em que se verifique 
concentração indiscriminada, ou armazenamento de resíduos, incluindo, 
sempre que possível, estimativa de quantidade e tipo de resíduos 

Investimento Foi pago à UA 110.901,00€ 
Uso da 
informação 

Os resultados do estudo são pertença da EGF não podendo ser divulgados 
sem expressa autorização da mesma 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
20 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Extrusal Companhia Portuguesa de Extrusão, L.da 
Contrato / 
Parceria 

Parceria (no âmbito do protocolo assinado em 26/10/2001) 

Duração Início 26/10/2001 
Objecto da 
Relação 

 

Investimento A empresa pagou à UA 5.750.000$ 
Uso da 
informação 

Os resultados obtidos são pertença da UA e podem ser utilizados para fins 
estritamente académicos ou científicos 

Propriedade 
Intelectual 

Em caso de patente a titularidade dos direitos será da UA 

Relação 
21 

Relatórios 
periódicos 

 



 

 
 

Empresa Famel SA 
Contrato / 
Parceria 

Parceria 

Duração Duração indefinida (início 01/07/1996) 
Objecto da 
Relação 

Desenvolvimento de veículos eléctricos 

Investimento Contratos específicos definirão direitos e obrigações, prazos e 
contrapartidas financeiras 

Uso da 
informação 

A UA tem direito à publicação dos resultados obtidos em publicações 
especializadas salvaguardando mantê-los em segredo durante um período 
de tempo por razões comerciais da Famel 

Propriedade 
Intelectual 

Propriedade Industrial da UA 

Relação 
22 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Fratelli Carli S.p.a. of Imperia Italia 
Contrato / 
Parceria 

Parceria (no seguimento da parceria com o departamento de química da UA 
entre 12/99 e 11/2000) 

Duração 1 Ano (início em 01/02/2001) 
Objecto da 
Relação 

Eliminação da anomalia verificada no produto “Presto Carli” 

Investimento 780€ Mês 
Uso da 
informação 

A UA fornecerá o equipamento e estruturas e a empresa fornecerá produtos 
finais e ingredientes. Confidencialidade de todas as informações recebidas. 
Publicação dos resultados sujeita a confirmação escrita das partes 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
23 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Frezite Ferramentas de Corte SA 
Contrato / 
Parceria 

Parceria 

Duração 1 Ano renovável (início 9/2/2000) 
Objecto da 
Relação 

Colaboração na área da qualidade e tecnologia das ferramentas de corte 

Investimento Foi pago à UA 1.200.000$ 
Uso da 
informação 

Confidencialidade durante a vigência do protocolo 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
24 

Relatórios 
periódicos 

Obrigatória a deslocação de um técnico da UA 1 dia por semana à Frezite 



 

 
 

Empresa Funfrap Fundição Portuguesa SA 
Contrato / 
Parceria 

Parceria 

Duração 2 Anos (início 5/4/99) 
Objecto da 
Relação 

Prestação de serviços na forma de ensaios laboratoriais para a indústria de 
fundição, estabelecendo-se como 1.ª tarefa a produção de medalhas em 
ferro fundido branco para análise química 

Investimento Foi pago à UA 750.000$ por cada medalha 
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
25 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Handy Equipamentos SA 
Contrato / 
Parceria 

Parceria (no âmbito do protocolo assinado em 28/11/2001) 

Duração Início 28/11/2001 até 02/03/2002 
Objecto da 
Relação 

Desenvolver processos de cálculo de plataformas 

Investimento Foi pago à UA 340.000$ 
Uso da 
informação 

As partes são obrigadas à confidencialidade dos resultados obtidos 
reservando-se o direito da UA de os usar para fins estritamente científicos 
e/ou académicos 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
26 

Relatórios 
periódicos 

A UA tem de elaborar e entregar à Handy em 31/01/2002 um relatório com 
a descrição dos processos de cálculo de plataformas 

Empresa Heliflex Petzetakis Tubos Lda 
Contrato / 
Parceria 

Contrato 

Duração 6 Meses (de 06/06/2003 a 31/12/2003) 
Objecto da 
Relação 

Criação de um sistema de informação 

Investimento Foi pago à UA 21.676,25€ 
Uso da 
informação 

A Heliflex fornece todos os elementos solicitados para a criação do sitio e 
toda a informação necessária para a ligação ao software em funcionamento 
na empresa. As partes estão obrigadas a confidencialidade sendo os 
resultados em todo o seu conteúdo propriedade da Heliflex podendo a UA 
utilizar dados ou conclusões para fins estritamente académicos e/ou 
científicos 

Propriedade 
Intelectual 

Em caso de patentes a propriedade dos direitos pertencerá à UA 

Relação 
27 

Relatórios 
periódicos 

 



 

 
Empresa HUF Portuguesa Lda 
Contrato / 
Parceria 

Contrato 

Duração Ano Lectivo 1999/2000, até final de Setembro 2000 
Objecto da 
Relação 

O contrato define a forma e o conteúdo da colaboração entre as entidades 
signatárias no âmbito do estudo a realizar para a disciplina de Projecto da 
Licenciatura em Eng. Ambiente, Implementação de um sistema de gestão 
ambiental nas empresas 

Investimento Foi pago à UA 500.000$ 
Uso da 
informação 

Resultados propriedade da HUF com possibilidade da UA os usar para fins 
estritamente académicos e/ou científicos devendo a HUF tomar 
conhecimento com antecedência do conteúdo de tais estudos e/ou 
publicações 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
28 

Relatórios 
periódicos 

Previstas 3 a 4 visitas mensais à HUF durante a vigência do contrato 

Empresa Irradiare Investigação e desenvolvimento em engenharia e ambiente, Lda 
Contrato / 
Parceria 

Contrato 

Duração 16 Meses (De 23/02/2001 a 30/06/2002) 
Objecto da 
Relação 

Execução de um projecto cientifico e desenvolvimento tecnológico no 
domínio de utilização de fontes de energia renováveis na dessalinização da 
água mediante a disponibilização de meios informáticos e orientação 
cientifica 

Investimento Foi pago à UA 2.500.000$ 
Uso da 
informação 

Resultados propriedade da Irradiare podendo ser usados pela UA para fins 
estritamente científicos e/ou académicos 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
29 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Leca Portugal SA 
Contrato / 
Parceria 

Parceria 

Duração 1 Ano renovável (início 27/07/2001) 
Objecto da 
Relação 

Definição e execução de projectos comuns de I&D, definição e realização 
de acções específicas de prestação de serviços, aproveitamento das 
potencialidades das 2 instituições de modo a promover o aumento de 
conhecimento do seu pessoal concretizado com acções de formação que 
envolvam, por exemplo, realização de estágios curriculares de alunos da 
UA/DECV 

Investimento Definidos caso a caso.  
Uso da 
informação 

Confidencialidade respeitante a novos desenvolvimentos ou resultados que 
possam dar origem ao registo de patentes, confidencialidade em relação à 
informação que lhes seja transmitida pela outra parte. Podem usar os 
resultados do projecto para fins próprios, técnicos, comerciais, científicos 
ou pedagógicos desde que essa utilização não vá contra os deveres de 
confidencialidade acima mencionados 

Propriedade 
Intelectual 

A definir caso a caso 

Relação 
30 

Relatórios 
periódicos 

 



 

 
 

Empresa Martifer Construções Metalomecânicas SA 
Contrato / 
Parceria 

Parceria 

Duração 2 anos renovável (início 14/05/2003) 
Objecto da 
Relação 

Contratos específicos definirão o objecto, direitos e obrigações, prazos e 
contrapartidas financeiras 

Investimento  
Uso da 
informação 

Confidencialidade dos resultados obtidos não podendo ser divulgados sem 
autorização prévia 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
31 

Relatórios 
periódicos 

Reuniões periódicas entre os seus representantes tendo em vista o 
acompanhamento, planeamento e avaliação periódica da aplicação do 
protocolo 

Empresa Micro I/O Serviços de Electrónica Lda 
Contrato / 
Parceria 

Parceria (no âmbito do protocolo assinado em 31/1/2000) 

Duração 3 Meses (início 30/10/2000) 
Objecto da 
Relação 

Desenvolvimento, em colaboração com a empresa, de um sistema de gestão 
de expedição da fábrica e de um software de controlo do referido sistema 

Investimento Foi pago à UA 1.300.000$ 
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

Propriedade da UA 

Relação 
32 

Relatórios 
periódicos 

Trabalho a desenvolver quer nas instalações da UA quer nas instalações da 
Micro I/O 

Empresa Micro I/O Serviços de Electrónica Lda 
Contrato / 
Parceria 

Parceria (no âmbito do protocolo assinado em 31/1/2000) 

Duração 3 Meses (início 30/10/2000) 
Objecto da 
Relação 

Desenvolvimento de software de interface entre aplicações e controladores 
CAN. Projecto e apoio ao desenvolvimento de circuitos electrónicos 
baseados em microprocessador para controlo de acessos e gestão de 
estabelecimentos. Orientação de montagens, demonstrações e integração de 
sistema de robótica móvel 

Investimento Foi pago à UA 2.000.000$ 
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

Propriedade da UA 

Relação 
33 

Relatórios 
periódicos 

Trabalho a desenvolver quer nas instalações da UA quer nas instalações da 
Micro I/O 



 

 
 

Empresa Pascoal e Filhos SA 
Contrato / 
Parceria 

Contrato 

Duração De 17/02/2003 a 30/08/2005 
Objecto da 
Relação 

Estudo da cinética e mecanismo do processo de demolha do bacalhau 

Investimento Foi pago à UA 67.512,00€ 
Uso da 
informação 

Resultados propriedade da Pascoal e Filhos SA 

Propriedade 
Intelectual 

Propriedade industrial da Pascoal e Filhos SA 

Relação 
34 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Pascoal e Filhos SA 
Contrato / 
Parceria 

Contrato 

Duração 1 Ano (de 01/09/2003 a 30/08/2004) 
Objecto da 
Relação 

Estudo da determinação de polifosfatos e cálcio em bacalhau 

Investimento Foi pago à UA 20.406,00€ 
Uso da 
informação 

Os resultados são propriedade dos 2 outorgantes. A possibilidade de 
utilização dos dados ou conclusões do estudo para fins estritamente 
académicos, científicos ou técnicos será obrigatoriamente objecto da 
aprovação da outra parte 

Propriedade 
Intelectual 

Propriedade industrial partilhada 

Relação 
35 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Rauschert Portuguesa Porcelanas Técnicas, Lda 
Contrato / 
Parceria 

Parceria (no âmbito do protocolo assinado em 21/11/2001) 

Duração 10 Meses (21/11/2001 a 30/09/2002) 
Objecto da 
Relação 

Actividade de cooperação para o desenvolvimento de equipamento para o 
corte e chanfro de varetas cerâmicas 

Investimento Foi pago à UA 16.700.000$ (O objecto do contrato é parte integrante do 
SIME. A não aprovação do projecto pelas entidades competentes dará à 
empresa o direito de suspensão do contrato para, em acordo com a UA, 
haver lugar a uma revisão das condições referentes à parte do contrato 
ainda não cumprida) 

Uso da 
informação 

Confidencialidade dos resultados obtidos não podendo ser divulgados sem 
a prévia autorização escrita pela outra parte, salvo quando usada para fins 
estritamente científicos e/ou académicos por parte da UA 

Propriedade 
Intelectual 

Co-Propriedade industrial 

Relação 
36 

Relatórios 
periódicos 

Reuniões periódicas com intervalos não superiores a 2 meses12 

                                                 
12 Esta cláusula está presente no protocolo de colaboração e não no contrato que é assinado 
posteriormente, mas como este surge no âmbito do protocolo assume-se que esta cláusula se mantém. 



 

 
 

Empresa RST Construtora de Máquinas e Acessórios SA 
Contrato / 
Parceria 

Parceria 

Duração 5 Anos renovável (início 14/05/2003) 
Objecto da 
Relação 

Cooperação entre as partes em áreas de interesse comum nomeadamente 
engenharia mecânica e electrónica, design industrial, organização e gestão 
industrial, finanças e contabilidade 

Investimento Contratos específicos definirão direitos e obrigações, prazos e 
contrapartidas financeiras 

Uso da 
informação 

Confidencialidade 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
37 

Relatórios 
periódicos 

Reuniões trimestrais 

Empresa Revigres Indústria de Revestimento do Grés, Lda 
Contrato / 
Parceria 

Contrato 

Duração 6 Meses renovável (1992) 
Objecto da 
Relação 

Investigação e desenvolvimento aplicado à concentração de sólidos em 
suspensão em águas de lavagem de equipamento de moagem e stockagem 
de vidros cerâmicos bem como à diluição de mosaicos prensados não 
cozidos a densidade e viscosidade controladas   

Investimento Foi pago à UA 2.937.500$. Penalizações: 1.ª Fase – 1% nos primeiros 10 
dias de atraso, 3% nos 20 dias seguintes e 5% por cada dia de atraso que 
exceda os 30 dias. 2.ª Fase – 10% por cada 30 dias de calendário ou fracção 

Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
38 

Relatórios 
periódicos 

Obrigatoriedade de entrega de relatórios periódicos. Na 1.ª fase relatório 
único de conclusão, na 2.ª fase 2 relatórios de progresso correspondentes a 
cada 2 meses de trabalho e um 3.º que será relatório de conclusão 

Empresa Rodi Metalúrgicas do Eixo SA 
Contrato / 
Parceria 

Parceria 

Duração 3 Anos renovável 
Objecto da 
Relação 

Contratos específicos definirão o objecto, direitos e obrigações, prazos e 
contrapartidas financeiras 

Investimento  
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
39 

Relatórios 
periódicos 

Reuniões periódicas 



 

 
 

Empresa João R. Matos SA 
Contrato / 
Parceria 

Contrato 

Duração 18 Meses (início 15/04/1999 
Objecto da 
Relação 

Introdução de tecnologia de microprocessadores em máquinas de soldadura 

Investimento Foi pago à UA 8.664.480$ 
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
40 

Relatórios 
periódicos 

1.ª fase na UA, 2.ª fase na empresa 

Empresa Oliveira e Irmão SA (e ADAI – Associação para o Desenvolvimento de 
Aerodinâmica Industrial) 

Contrato / 
Parceria 

Contrato (no âmbito do protocolo assinado em 29/11/2001) 

Duração De 29/11/2001 a 31/12/2001 
Objecto da 
Relação 

Desenvolvimento de soluções e resolução de problemas associados com 
válvulas de enchimento de autoclismos no que concerne às questões 
relacionadas com a diminuição do ruído 

Investimento Foi pago à UA 1.645.000$ e à ADAI 2.545.000$ 
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

Propriedade Industrial: Oliveira e Irmão 

Relação 
41 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Oliveira e Irmão SA (e ADAI – Associação para o Desenvolvimento de 
Aerodinâmica Industrial) 

Contrato / 
Parceria 

Contrato (no âmbito do protocolo assinado em 29/11/2001) 

Duração 1 Ano (de 14/01/2002 a 31/12/2002) 
Objecto da 
Relação 

Desenvolvimento de soluções e resolução de problemas associados com os 
sistemas de enchimento e descarga de autoclismos 

Investimento Foi pago à UA 9.402,25€ e à ADAI 10.137,50€. Em caso de inovação 
relevante será paga contribuição adicional 

Uso da 
informação 

Confidencialidade. Mediante acordo entre as partes os resultados obtidos 
podem ser publicados, ficando sempre salvaguardadas as questões 
relacionadas com a titularidade de direitos 

Propriedade 
Intelectual 

Propriedade Industrial: Oliveira e Irmão, mas fazendo referência à UA e 
ADAI 

Relação 
42 

Relatórios 
periódicos 

 



 

 
 

Empresa Grupunave Inovação e Serviços, Lda (Invertrónica) 
Contrato / 
Parceria 

Parceria 

Duração De 02/04/2000 a 17/09/2000 
Objecto da 
Relação 

Colaborar com a Grupunave na execução de um projecto de cooperação e 
de transferência de tecnologia que consiste num sistema de controlo e 
diagnóstico das UPS por Internet 

Investimento Foi pago à UA 4.000.000$ (e à Grupunave 1.700.000$ referente ao estudo 
técnico e económico de viabilidade prévio) 

Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
43 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Grupunave Inovação e Serviços, Lda (Siroco) 
Contrato / 
Parceria 

Parceria 

Duração De 02/04/2000 a 17/09/2000 
Objecto da 
Relação 

Colaborar com a Grupunave na execução de um projecto de cooperação e 
de transferência de tecnologia que consiste num sistema de apoio ao 
controlo de produtividade permitindo a consulta em tempo real e via 
internet 

Investimento Foi pago à UA 1.700.000$ (e à Grupunave 3.342.000$) 
Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
44 

Relatórios 
periódicos 

 

Empresa Grupunave Inovação e Serviços, Lda (Pavicentro) 
Contrato / 
Parceria 

Parceria 

Duração De 02/04/2000 a 17/09/2000 
Objecto da 
Relação 

Colaborar com a Grupunave na execução de um projecto de cooperação e 
de transferência de tecnologia que consiste num sistema de controlo de 
qualidade dos processos de fabrico, destinado à empresa Pavicentro, 
mediante a disponibilização de equipamento, instalações e orientação 
científica 

Investimento Foi pago à UA 300.000$ (e à Grupunave 37.000.000$ referente a 
equipamento, instrumentação, sistema de aquisição e envio de dados) 

Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
45 

Relatórios 
periódicos 

 



 

 
 

Empresa Grupunave Inovação e Serviços, Lda (Extrusal) 
Contrato / 
Parceria 

Parceria 

Duração De 03/01/2000 a 17/09/2000 
Objecto da 
Relação 

Colaborar com a Grupunave na execução de um projecto de cooperação e 
de transferência de tecnologia que consiste num sistema de controlo de 
qualidade dos processos de fabrico, destinado à empresa Extrusal, mediante 
a disponibilização de equipamento, instalações e orientação cientifica 

Investimento Foi pago à UA 7.500.000$ (e à Grupunave 45.000.000$ referente a 
implementação e equipamento) 

Uso da 
informação 

 

Propriedade 
Intelectual 

 

Relação 
46 

Relatórios 
periódicos 

 

 
 



 

 
 
 
Anexo 4 – Tabela de apoio ao teste de hipóteses 
 
 
 



 

Tabela de apoio ao teste de hipóteses 
 
  Hipótese 1 Hipótese 2 
  Tácito Codificado 1 >1 

Relação 1  X X  
Relação 5  X  X 
Relação 12 X    
Relação 16  X  X 
Relação 19  X X  
Relação 27  X X  
Relação 28 X  X  
Relação 29  X X  
Relação 34  X X  
Relação 35  X  X 
Relação 38  X X  
Relação 40 X  X  
Relação 41  X X  
Relação 42  X  X 

C
O

N
TR

A
TO

S 

SUB-TOTAL 3 11 9 4 
Relação 2  X X  
Relação 3  X X  
Relação 4  X X  
Relação 6  X X  
Relação 7  X X  
Relação 8  X X  
Relação 9  X X  
Relação 10 X  X  
Relação 11  X X  
Relação 13 X   X 
Relação 14  X   
Relação 15  X  X 
Relação 17  X X  
Relação 18  X X  
Relação 20  X X  
Relação 21  X X  
Relação 22  X X  
Relação 23  X  X 
Relação 24 X  X  
Relação 25  X X  
Relação 26  X X  
Relação 30 X  X  
Relação 31  X X  
Relação 32 X  X  
Relação 33 X   X 
Relação 36 X  X  
Relação 37 X  X  
Relação 39  X X  
Relação 43 X   X 
Relação 44 X   X 
Relação 45 X   X 
Relação 46 X   X 

PA
R

C
ER

IA
S 

SUB-TOTAL 12 20 23 8 
TOTAIS 15 31 32 12 

 



 

 
  Hipótese 3 Hipótese 5 
  Existe Não existe Propriedade da 

empresa 
Outra situação 

Relação 1  X  X 
Relação 5  X X  
Relação 12  X  X 
Relação 16 X   X 
Relação 19  X  X 
Relação 27  X  X 
Relação 28  X  X 
Relação 29  X  X 
Relação 34  X X  
Relação 35  X  X 
Relação 38 X   X 
Relação 40  X  X 
Relação 41  X X  
Relação 42 X  X  

C
O

N
TR

A
TO

S 

SUB-TOTAL 3 11 4 10 
Relação 2 X   X 
Relação 3  X  X 
Relação 4  X  X 
Relação 6 X   X 
Relação 7 X  X  
Relação 8  X  X 
Relação 9  X  X 
Relação 10  X  X 
Relação 11  X X  
Relação 13  X  X 
Relação 14 X   X 
Relação 15  X  X 
Relação 17  X  X 
Relação 18 X   X 
Relação 20  X  X 
Relação 21  X  X 
Relação 22  X  X 
Relação 23  X  X 
Relação 24  X  X 
Relação 25  X  X 
Relação 26 X   X 
Relação 30  X  X 
Relação 31 X   X 
Relação 32  X  X 
Relação 33  X  X 
Relação 36 X   X 
Relação 37 X   X 
Relação 39 X   X 
Relação 43  X  X 
Relação 44  X  X 
Relação 45  X  X 
Relação 46  X  X 

PA
R

C
ER

IA
S 

SUB-TOTAL 10 22 2 30 
TOTAIS 13 33 6 40 

 



 

 
 
 
Anexo 5 – Inquérito às empresas e resultados obtidos 



 

Inquérito 
 
1. Indique, numa escala de 1 a 5; correspondendo 1 – Nenhuma importância, 2 – Pouca 

Importância, 3 – Importância Moderada, 4 – Grande importância e 5 – Máxima 
importância; as razões que o levaram a escolher a universidade para realização de 
actividades de I&D: 

 
A. Não possuir equipa de investigação própria: ________   
B. Relações pessoais com membros da universidade: ________ 
C. Qualidade dos investigadores da universidade: _______ 
Outra:________________________________________________________ 

 
2. Qual foi a primeira relação com a universidade (assinale com X): 
 

A. Acolhimento de alunos estagiários: _______ 
B. Recurso, informal, a apoio para actividades de I&D: _______ 
C. Recurso, formal, a apoio para actividades de I&D: _______ 

 
3. A sua relação com a universidade é (assinale com X): 
 

A. Pontual: _______ 
B. Contínua: ________ 

 
4. As relações formais com a universidade podem ser classificadas de: Contrato (a 

universidade é contratada para o desenvolvimento de um serviço sem interacção com a 
empresa) ou Parceria (a universidade e a empresa trabalham em conjunto). Que 
factores influenciam a sua escolha por uma das relações: 

 
A. Imposição da universidade (sim ou não): ___________ 
B. A necessidade de seguir de perto o trabalho da universidade (sim ou não):_______ 

No caso de ter respondido sim, qual a relação que escolhe: _________________ 
 
C. O tipo de conhecimento transmitido (sim ou não): _________ 

Se o conhecimento for codificado (facilmente transmissível através de um 
relatório, programa de computador ou outro meio sem exigir a intervenção de um 
membro da universidade), qual a relação que escolhe: 
_______________________ 
 
Se o conhecimento for tácito (a sua transmissão exige a participação activa na 
investigação), qual a relação que escolhe: ______________________  
 

Outra: _______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Agradecendo a disponibilidade e atenção dispensadas, 
 
Ana Frias 



 

 
 

RESULTADOS DOS INQUÉRITOS 
 
 1 2 3 4 
 A B C A B C A B A B C 
MARTIFER 2 3 4     X N S S 
RST 4 1 5  X   X N S S 
CAIMA 3 4 5 X    X N S N 
CELBI 1 2 4 X    X N S  
EGF 4 1 4   X X  N N N 
HELIFLEX    X   X  N S N 
onde: 
N – não; S – sim. 
 
Nas questões que foi pedido para escolherem a relação responderam Parceria.  
 


	Resumo da tese.doc
	Corpo da tese.doc
	Modelo Base 

	Anexos.doc
	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
	CLÁUSULA 5ª 
	Ou/e 
	CLÁUSULA 6ª
	CLÁUSULA 8ª 
	Data:        O Presidente do Conselho Directivo _________________     _________________________________




