


 
 

  

  
 

o júri 
  

 
 

Presidente Professora Doutora Helena Coelho Inácio 
Professora Adjunta do Instituto Superior de Contabilidade e Administração da Universidade de 
Aveiro 

  

Orientadora Professora Doutora Virgínia Maria Granate Costa e Sousa 
Professora Coordenadora do Instituto Superior de Contabilidade e Administração da Universidade 
de Aveiro 

  

Co-orientador Professor Dr. Carlos Filipe Teixeira Andrade 
Equiparado a Professor Adjunto do Instituto Superior de Contabilidade e Administração da 
Universidade de Aveiro 

  

Arguente Professor Doutor Joaquim José Borges Gouveia 
Professor Catedrático do Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial da 
Universidade de Aveiro 

  



 
 

  

  
 

agradecimentos 
 

Aos meus três amores que me dão o sentido da vida. 
Aos meus pais e sogros pelo seu apoio incondicional. 
 
 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

palavras-chave 
 

Empreendedorismo, Inovação, Incubadoras de Empresas. 

resumo 
 
 

            O espírito empresarial é um factor chave para a criação de emprego, 

para a competitividade e para o crescimento económico. A implementação 

desta ferramenta encontra-se inteiramente dependente de um processo dinâmico

de encorajamento das capacidades empreendedoras, no terreno da EU e em 

Portugal. 

 As universidades e os centros tecnológicos são reconhecidos como 

instituições de dinamização da inovação e do espírito empresarial, uma vez que, 

fomentam a criação de start-ups inovadoras e inovam os processos produtivos 

em empresas já existentes, através da criação de spin-offs e na exploração de 

licenciamentos tecnológicos. Uma boa aplicação e gestão deste intercâmbio 

entre a ciência gerada, nestes centros de investigação e desenvolvimento, e a 

indústria, é a denominada transferência de tecnologia, que poderá ser 

optimizada, através da criação de unidades especializadas nessa transferência 

de tecnologia, que salvaguardem todas as partes envolvidas e dinamizem o 

processo. 

 Nesta cadeia de conhecimento, as Incubadoras de Empresas têm um 

papel decisivo na aposta na inovação, já que ajudam na gestação e no princípio 

do desenvolvimento das empresas inovadoras e de base tecnológica. Como tal, 

é feita uma análise a algumas Incubadoras de Empresas, na EU e em Portugal

que evidencia a importância destas instituições como dinamizadoras do tecido 

económico e social. 
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abstract 
 

            The entrepreneurship is a key factor for job creation increase, for 

competitiveness and economic growth. The implementation of this 

development tool is totally dependent of a dynamic process of encouraging

entrepreneurial skills, both at the European Community and at national level. 

  Universities and technology centers are known as institutions of 

innovation and entrepreneurship promotion, as they encourage the creation of 

innovative start-ups companies and production processes in existing companies, 

through the foundation of spin-offs and the use of technology licensing. A good 

enforcement and management of this exchange between research and 

development centers, and industry is the so called technology transfer, which 

can be optimized through the creation of specialized units that transfer 

technology, in a dynamic process, safeguarding all parties involved. 

  In this knowledge chain, Business Incubators play a decisive role in the 

process of innovation investment, since they help in the conception and

development of innovative and technology based companies. As such an 

analysis, of some Business Incubators of EU and Portugal, show the relevance 

of these institutions in the economic and social environment.  
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Introdução 
 

1 O Empreendedorismo 
 

 Começando por analisar o fenómeno empreendedorismo, como multifacetado de 

complexidade social e económica (Audretsch, David, 2004), verificou-se que o mesmo 

nasce no desenvolvimento de experiências económicas que podem, e devem, ser 

implementadas em empresas públicas e privadas, e as mesmas tornam-se o centro do 

processo empreendedor. Igualmente, o empreendedorismo possui dois importantes papéis 

no processo de experimentação económica (Stern, Scott cit in Ewing Marion Kauffman 

Foundation, 2005). 

 Nesta perspectiva, em primeiro lugar os empreendedores são atraídos em 

experiências inovadoras, como uma start-up tecnológica que consegue desafiar as barreiras 

tradicionais, contrariando de uma forma mais “irreverente” a sua abordagem ao mercado 

existente, criando uma mais valia económica. Em segundo, em contraste com as 

experiências científicas, as experiências económicas competem entre si, com os 

empreendedores a terem um papel crucial nesta abordagem. O valor acrescentado não se 

resume no novo produto gerado pela start-up, mas inclui os benefícios gerados na pressão 

competitiva criada nas empresas já estabelecidas. Aqui, o empreendedorismo contribui 

decisivamente para o aumento do alcance e diversidade do conhecimento económico, que 

se torna uma base da prosperidade económica. 

 Nos últimos anos, a pesquisa sobre o empreendedorismo, tem olhado para este 

fenómeno numa perspectiva de experiências económicas, bem como o seu papel nessas 

experiências. Enquanto existem questões sobre o empreendedorismo que estão longe de se 

tornarem consensuais, uma pesquisa centrou-se em três tipos distintos de experiências 

económicas – experiências tecnológicas, experiências de mercados, e experiências 

organizacionais – de abordagem sobre o empreendedorismo. 

 Começando nas experiências tecnológicas, as mesmas são tentativas de explorar 

uma descoberta científica ou de engenharia, como por exemplo uma vacina de ajuda da 

cura de uma doença, que gere ganhos económicos. Em grande parte dos casos, as 

experiências tecnológicas envolvem conhecimentos tecnológicos, e uma grande dose de 
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incerteza no resultado do processo, mas quando o mesmo é alcançado com sucesso, o 

retorno económico poderá ser significativo. 

 Quando a viabilidade da criação de um novo produto é alcançada nas experiências 

tecnológicas, as experiências de mercados são necessárias na identificação de mercados, 

onde essa tecnologia poderá ser mais necessária e valiosa. O valor real das novas 

tecnologias, reside na capacidade de aplicação dessa mesma tecnologia a novos mercados 

de forma inovadora. Aqui a actividade empreendedora está directamente relacionada com o 

alcance da aplicação ao mercado de novos produtos tecnologicamente inovadores. 

 Finalmente, a pesquisa só recentemente se deparou com talvez a mais importante 

experiência económica, a experiência organizacional. Esta experiência é o 

desenvolvimento e implementação de um valor acrescentado criado, devidamente 

incentivado e coordenado por uma estrutura mais alargada e própria, conseguindo uma 

combinação perfeita das anteriores experiências. Considerando, por exemplo, na indústria 

biotecnológica, em contraste de empresas farmacêuticas e laboratórios universitários, 

existe uma distinta característica organizacional, incluindo uma participação activa na 

pesquisa científica e tecnológica, e uma estruturada parceria com a indústria farmacêutica 

no contexto de comercialização e conhecimento de mercado. O maior desafio para o 

empreendedorismo será a descoberta organizacional, que tire o mais proveito possível das 

especificidades tecnológicas e das oportunidades do mercado de novos produtos. 

 Analisando estes três tipos de experimentação inerentes ao processo 

empreendedor – tecnológica, de mercado, e organizacional – estabeleceu-se uma ligação 

do papel do empreendedorismo no processo de crescimento económico. 

 Esta análise serve, igualmente, para os governos nacionais se aperceberem que os 

benefícios das políticas para o empreendedorismo, não se limitam aos casos de sucesso, 

mas também na perspectiva das empresas melhorarem a sua tecnologia, posição de 

mercado, e a sua envolvente organizacional (Stern, Scott cit in Ewing Marion Kauffman 

Foundation, 2005). 

 Algumas teorias têm analisado o fenómeno empreendedorismo na perspectiva do 

indivíduo empreendedor, embora este processo de descoberta não surge como uma simples 

explicação e fórmula, como tal, a teorias descritas estão longe de se tornarem consensuais. 

 Nas Teorias Neoclássica e Psicológica, o motor principal da descoberta e procura 

são as suas apetências, em detrimento da informação que possua, uma vez que tenha a 
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apetência para a incerteza escolherá ser empreendedor, enquanto que não tenha essa 

apetência tenderá a ser empregado (Khilstrom and Laffont cit in Shane, Scott, 2000), bem 

como poderá ser a ambição a determinar a decisão de explorar a oportunidades que lhe são 

colocadas (McClelland cit in Shane, Scott, 2000). 

 Por outro lado, a Teoria Áustriaca centra a descoberta no conhecimento prévio do 

processo de funcionamento do mercado, sendo que diferentes graus de quantidade e 

qualidade de informação determinam a sua visão em novas descobertas e investimentos, 

que outros igualmente na sua busca não conseguem ter a mesma perspectiva. Esta 

informação prévia do mercado irá influenciar a descoberta da escolha do mercado onde 

explorar uma nova tecnologia, uma vez que irão ter a tendência de descobrir novas 

oportunidades em sectores que conhecem melhor, do que em sectores onde desconhecem a 

sua organização e funcionamento. Uma informação prévia acerca de como servir 

determinado mercado, irá influenciar a descoberta de uma nova tecnologia para servir esse 

mesmo mercado, bem como o seu processo produtivo. Uma informação prévia de alguma 

carência dos clientes irá influenciar a descoberta de produtos e serviços que irão despoletar 

uma nova tecnologia, tal como indivíduos que formam novas empresas que irão resolver 

problemas nos clientes que eles se aperceberam quando eram empregados (Kirzner cit in 

Shane, Scott, 2000). 

 

2 A Acção de Empreender 
 

 Começando por se analisar o significado das seguintes palavras: empreender – 

significa criar (ex: uma empresa), intentar, decidir-se; empreendedor – é o sujeito activo 

que empreende; empreendimento – é o acto de empreender, é o cometimento, a tentativa, 

pode-se entender que empreender terá uma acepção dupla, de decidir levar a cabo uma 

tarefa ou acção, e posteriormente de pôr em execução e realizar.  

 O empreendedor, na sua acção de empreender, poderá ser visto de diferentes 

formas e perspectivas, tais como: 

 → Alguém capaz de ser arrojado e de assumir riscos – alguém que por ser 

arrojado, acaba por estimular o progresso económico, ao descobrir novas e melhores 

formas de produzir algo; 
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 → Alguém que detecta oportunidades – alguém com capacidade para identificar 

novas oportunidades no mercado; 

 → Alguém que tira proveito de uma informação – alguém que tem uma postura 

de vigilância e prontidão, invés de uma acção passiva e estática no mercado; 

 → Alguém que explora a mudança – alguém que não tem propriamente de 

provocar mudanças, tem sim de explorar as oportunidades que advirem da mudança, 

reagindo perante a mesma. 

 Para outros autores o empreendedorismo, sob uma forma comportamental, poderá 

se situar entre dois extremos: num lado, o empreendedor confiante na sua oportunidade 

independentemente dos recursos que tenha, no outro, o gestor que procede a uma gestão 

eficiente no bom uso dos meios disponíveis. 

 Para se distinguir um empreendedor de iniciativa empresarial e um gestor, podem 

ser usadas alguns critérios: 

 → Na sua orientação estratégica – o empreendedor move-se pela sua percepção 

da oportunidade, enquanto o gestor orienta-se nos recursos disponíveis que consegue 

controlar; 

 → Quanto à oportunidade – o empreendedor tem um empenho elevado, e até 

mesmo revolucionário, e crê que o sucesso é possível, enquanto o gestor é mais um 

evolucionista; 

 → Quanto à afectação e controlo dos recursos – o gestor tende a gerir os recursos 

próprios de um modo progressivo, enquanto o empreendedor conta mais com recursos 

externos a utilizar de uma só vez; 

 → Na definição das estruturas empresariais – o gestor prefere a hierarquia formal, 

enquanto o empreendedor prefere as estruturas simplificadas; 

 → Na definição da política de remunerações – o empreendedor valoriza os 

resultados de equipas, tendo em conta o percurso já feito, enquanto o gestor olha o 

desempenho pessoal no passado recente (Portela, José; Hespanha, Pedro; Nogueira, 

Cláudia; Teixeira, Mário Sérgio; Baptista, Alberto, 2008).  

3 A Estratégia Lógica do Crescimento e Inovação 
 

 A estratégia de muitas empresas está estruturada na tentativa de superar as 

empresas rivais, olhando basicamente para os custos e qualidade dos seus 
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produtos/serviços, em vez de olharem para o mercado com outra perspectiva, analisando 

onde irão criar novos produtos/serviços em que não são directos competidores, ou 

procurando novas formas de comercializar esses mesmos produtos/serviços, gerando assim 

inovação na mais valia oferecida (Kim, W.Chan; Mauborgne, Renée, 2004). Estes 

empreendedores de sucesso com inovação têm de se posicionar e fazer a diferença no seu 

mercado. 

 Na estratégia convencional das empresas, muitas delas assumem como verdades 

inquestionáveis na sua indústria certos aspectos do seu funcionamento, criando a sua 

estratégia com base nestes dogmas, enquanto os empresários inovadores criam ideias que 

vão quebrar essas barreiras e moldam eles próprios a sua própria estratégia. 

 Igualmente uma grande parte das empresas procuram o seu crescimento na base 

dos seus clientes e nas suas diferenças, enquanto os empreendedores inovadores crescem 

na mais valia oferecida aos clientes, uma vez que muitos clientes põem de lado as suas 

diferenças se lhes for oferecido um considerável aumento de valor. 

 Muitas empresas vêm oportunidades de negócio nas suas próprias capacidades, 

perguntando-se no que têm e no que melhor podem dar, enquanto empreendedores com 

inovação questionam-se “E se começássemos de novo?”. 

 Competidores convencionais irão estabelecer-se e oferecer os produtos/serviços 

definidos convencionalmente na indústria, enquanto os empreendedores costumam 

atravessar essas metas e pensam em termos de uma solução total que os clientes procuram. 

 Estes empresários inovadores devem fazer estas quatro perguntas: “Quais dos 

factores que a nossa indústria toma como garantido, pode ser eliminado?”; “Quais dos 

factores pode ser reduzido abaixo da industria normal?”; “Quais dos factores pode ser 

aumentado acima da industria normal?”; ”Quais dos factores pode ser criado que a 

indústria nunca tenha oferecido?”. A primeira pergunta força o empresário a considerar 

que factor está a perder valor para o cliente, acompanhando a mudança juntamente com o 

cliente. Na segunda questão o empreendedor analisa e determina que factor foi preparado 

somente na vertente de igualar a concorrência. A terceira pergunta força o empresário a 

eliminar o factor que não tem em linha de conta a vontade do cliente. Finalmente, a quarta 

questão cria novas fontes de valor acrescentado para o cliente, que até aí não tinham sido 

postas em causa, desafiando a estratégia da empresa. 
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 Os empresários com uma mais valia de inovação na gestão têm um ponto comum; 

são aqueles que se colocam em vantagem optimizando o uso das três plataformas 

essenciais: o produto, o serviço e a distribuição. Um bom empresário não se centra só em 

um e ignora os outros dois elementos. Como os bons agricultores, que rodam as suas 

colheitas, os empreendedores de sucesso rodam as suas três plataformas de valor (Kim, 

W.Chan; Mauborgne, Renée, 2004). 

 

4 A Inovação Externa  
 
 A Inovação Externa caracteriza-se no uso dos influxos e saídas de conhecimento, 

que acelerem a inovação interna. Também assume que as empresas podem, e devem, usar 

ideias geradas no exterior, bem como as ideias geradas internamente, de forma a 

descobrirem oportunidades inovadoras. 

 Uma organização fechada estará desactualizada, devido a vários factores, como a 

mobilidade da mão-de-obra, evolução da educação, aumento dos menores ciclos de vida 

dos produtos, aumento da competitividade, e crescente alteração do conhecimento. 

 No modelo de Inovação Externa, as empresas podem iniciar inovações dentro da 

própria instituição, mas também podem levar a inovação ao mercado, gerando assim 

benefícios para o conhecimento exterior. 

 Foram identificadas sete áreas políticas que são mais relevantes para o estímulo 

da Inovação Externa, bem como foram analisadas acções políticas na totalidade dessas 

áreas: 

 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico – políticas que estimulem a pesquisa 

privada e o desenvolvimento tecnológico, são uma aposta em vários países. 

 → Incentivos Financeiros – estes incentivos poderão ser dados, através dos 

incentivos fiscais, juros bonificados, ou subsídios directos. Os Incentivos Financeiros são 

importantes para garantir um nível apropriado de investimento no conhecimento no sector 

privado, para que as empresas possam gerar suficiente I&D de forma a se tornarem 

economicamente viáveis, e terem também uma capacidade suficiente de comunicação e de 

colaboração com universidades, e outros centros de conhecimento. 

 → Redes de Propriedade Intelectual – pode-se motivar os registos de patentes, 

marcas, insígnias e desenhos industriais, através de uma legislação forte e com baixos 
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custos de despesa no registo, bem como os procedimentos sejam transparentes e de 

compreensão fácil; 

 → Ajuda na Inovação – os governos devem criar condições favoráveis, de forma 

a empresas inovadoras poderem criar plataformas sólidas de base tecnológica, como no 

investimento em infra-estruturas adequadas para albergar estas empresas; 

 Interacção – políticas que criem condições que facilitem a ligação das empresas 

com a Inovação Externa. 

 → Desenvolvimento de Capacidades – criar formas de acesso e ajuda aos 

empresários no desenvolvimento sustentado das suas capacidades. Os mesmos criam laços 

de ligação com o exterior, e usufruam dos benefícios nas alianças de fluxos de 

conhecimento; 

 → Estimulação da Interacção – a literatura acerca da inovação supõe que o 

sucesso da inovação, não se baseia unicamente nos inovadores, mas também na ligação 

entre eles, como tal, estas interacções devem ser estimuladas; 

 → Apoio aos mercados tecnológicos – num modelo fechado, as empresas têm 

que levar elas próprias nas suas descobertas ao mercado, enquanto no modelo aberto, 

existem outras empresas com potencial de poderem maximizar a exploração dessas 

mesmas descobertas; 

 → Desenvolvimento de “clusters” 1 – empresas inovadoras iram encontrar grande 

parte do conhecimento em “clusters” regionais, como tal, que deve ser apoiada a sua 

colaboração e ligação com as empresas locais; 

 Empreendedorismo – políticas que pretendem criar, manter e ver crescer as 

empresas. 

 → Acesso ao financiamento – apoiar formas alternativas de financiamento, é 

importante para start-ups e outras organizações poderem financiar as suas ideias 

inovadoras; 

 → Incentivo a novos desafios – devem ser apoiadas a entrada de novas empresas, 

nomeadamente empresas de base tecnológica, já que provocam a dinamização dentro da 

                                                 
1 Está definido como uma rede de empresas interdependentes, instituições do conhecimento (ex: 
universidades), e organizações intermédias, ligadas através de uma corrente de criação de valor acrescentado, 
numa determinada região (Jong, Jeroen P.J.; Vanhaverbeke, Wim; Kalvet, Tarmo; Chesbrough, Henry, 
2008). 



8 

economia de um país, desafiando outras a serem inovadoras também, se quiserem manter-

se no mercado; 

 Ciência – políticas que ajudam na manutenção de uma base sólida do 

conhecimento, e sua difusão para as empresas. 

 → Apoio à I&D pública – apoiar a investigação no sector público, de modo a 

garantir o desenvolvimento do conhecimento necessário na sociedade, uma vez que cada 

vez mais, o sector privado aumentou o outsourcing da sua pesquisa, de forma a poderem se 

centrar mais em outras actividades empresariais; 

 → Focalização na Excelência – devem ser criados mecanismos que apoiem a 

pesquisa científica de acordo com um critério de excelência, que inclua simultaneamente a 

performance científica e aspectos de valorização, evitando apoiar investigação que não 

produza resultados inovadores; 

 → Transferência organizada – apoiar a criação de centros de transferência de 

tecnologia, de forma a evitarem problemas na sua valorização; 

 Educação – políticas de apoio na criação de suficiente oferta de mão-de-obra 

qualificada. 

 → Estimulação para a educação – desenvolver as capacidades educacionais da 

mão-de-obra das empresas, é necessário implementar uma educação e formação de 

qualidade a todos os níveis; 

 → Educação Empresarial – o aumento do empreendedorismo pode ser 

conseguido através da uma específica educação, nomeadamente incutindo as competências 

empresariais no ensino regular; 

 Mercado de Trabalho – políticas que determinam a flexibilidade na população 

laboral de um país. 

 → Incentivo à flexibilidade – criar regulação na mobilidade laboral, 

nomeadamente na contratação e despedimento dos empregados, criando esta mobilidade a 

troca de conhecimentos entre empresas; 

 → Promover a migração do conhecimento – outra oportunidade de poder usufruir 

de mão-de-obra qualificada será na troca de conhecimento com a população laboral de 

outros países, e respectiva mobilidade de talentos no mercado; 

 Competitividade – políticas de aumento da competitividade e estimular o correcto 

funcionamento do mercado. 
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 → Estimulo à competitividade – uma inovação externa só poderá ter sucesso com 

os mercados para a inovação a funcionarem correctamente, como tal, é necessário ter 

derrubado barreiras de acesso ao mercado e controlar posições dominantes (Jong, Jeroen 

P.J.; Vanhaverbeke, Wim; Kalvet, Tarmo; Chesbrough, Henry, 2008). 

 

5 A importância do Empreendedorismo e da Inovação  
 
 O espírito empresarial é a atitude mental e o processo para a criação e o 

desenvolvimento de actividades económicas, combinando o risco e a criatividade e/ou a 

inovação com uma gestão rigorosa, no âmbito de um organismo novo ou já existente 

(Comissão Europeia, 2003a). Sem dúvida que encorajar o espírito empresarial constitui 

uma chave para a criação de emprego, para aumentar a competitividade e o crescimento 

económico (Comissão Europeia, 2004), poderá mesmo, no seu nível mais elevado, definir 

a capacidade económica de criação e inovação de ideias, pensamentos, procedimentos e 

produtos, e transformar isto numa criação de valor, contribuindo para uma economia mais 

saudável (Huggins, Robert, 2008). 

 É importante perceber como poderá ser criado um empreendedor, como ele pode 

ser encorajado a criar a sua empresa e estar preparado para enfrentar este desafio, e se uma 

cultura empresarial poderá suportar o desenvolvimento das capacidades empreendedoras, 

analisando também o gene do fenómeno do empreendedorismo 

 Na aposta de políticas de apoio ao empreendedorismo, tanto ao nível da 

comunidade europeia, como ao nível nacional, é necessário fazer uma análise dessas 

políticas que foram e estão a ser implementadas. 

 Nos anos mais recentes, a “comercialização” do conhecimento e a pesquisa, 

produzida nas universidades e centros tecnológicos, passaram a ser vistas como um 

estímulo de crescente importância no crescimento económico (Etzkowitz cit in Huggins, 

Robert, 2008), particularmente porque desenvolvem e melhoram as capacidades 

económicas das regiões (Kuklinski cit in Huggins, Robert, 2008), sendo que estes 

desenvolvimentos e melhorias estão altamente envolvidos nas actividades comerciais, 

como no aparecimento de spin-offs e na exploração de licenciamentos tecnológicos e 

registo de patentes (D’Este and Patel cit in Huggins, Robert, 2008). Estas actividades são 

reconhecidas como a chave para a transferência de tecnologia nas universidades e centros 

tecnológicos (Higgins, Robert, 2008). 
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 As universidades e centros tecnológicos são tidos como centros de dinamização 

da inovação e do espírito empresarial. Assim, fomentam a criação de empresas inovadoras 

e implementam iniciativas que dinamizam inovações existentes (European Business & 

Innovation Centre Network, 2003). Várias organizações, tais como as Incubadoras de 

Empresas, fazem parte desses centros tecnológicos. 

 Uma análise aos centros de transferência de tecnologia e incubadoras é 

importante para perceber a sua interacção com empresas e autarquias da região, e 

consequente contributo para o desenvolvimento regional. 

 

6 Incubadoras de Empresas: Noção e Tipos 
 
 O conceito de incubação teve a sua origem na Europa, onde o povo, com a 

finalidade de ter um sonho visionário, passava a noite num templo romano ou grego, sendo 

esta prática denominada “incubatio”. Uma principal razão para esta prática, era a obtenção 

de uma visão sobre a cura de doenças, o que explica a preferência do “incubatio” se 

realizar no templo de Aesculapius, o Deus da medicina. Com os tempos, a incubação 

tornou-se o espaço onde os bebés nascidos prematuramente são cuidados em condições 

medicamente controladas, ajudando esses bebés a sobreviver, crescer e desenvolver após a 

saída da incubadora. Também as incubadoras de empresas pretendem acolher jovens 

empresas, ajudando-as a sobreviver e a crescer durante a sua fase de arranque, altura que as 

empresas são mais vulneráveis. 

 Mas, a incubação de empresas não poderá ser entendido como algo estático, 

como o simples acomodamento das empresas, mas como um processo activo de 

desenvolvimento, em que o objectivo será o de incentivar as pessoas a criarem as suas 

empresas e apoiar o arranque de empresas que desenvolvam produtos inovadores 

(Aernoudt, Rudy, 2004). Uma incubadora não poderá ser um espaço para escritório, com 

uma secretária e um fax comum, com o perigo de se tornar algo banal e degradado, mas 

deve-se tornar um espaço aberto com oferta de serviços de forte valor acrescentado. 

 Os serviços de apoio que as incubadoras prestam assumem essencialmente a 

forma de: 

 → Orientação técnica na fase de constituição e arranque de uma empresa; 
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 → Acompanhamento na elaboração do Plano de Negócios, tanto no estudo de 

viabilidade da empresa, como na validação tecnológica proposta pela mesma; 

 → Disponibilização de espaço para instalação física da empresa; 

 → Disponibilização de serviços de logística, como mobiliário, sala de reuniões, 

acesso a reprografia, internet, telefone e fax; 

 → Acesso à Propriedade Intelectual, nomadamente no registo de marcas e 

patentes; 

 → Acesso a fontes de financiamento, por via dos empréstimos e de incentivos 

existentes, bem como no acesso a contactos com entidades de capital de risco e “business 

angels”; 

 → Acesso a acções de formação em temas tecnológicos e relacionados com a 

gestão; 

 → Acesso privilegiado ao conhecimento e fontes de saber, através de 

universidades e centros de investigação nacionais ou internacionais; 

 → Acesso a consultoria especializada em áreas distintas, como por exemplo, 

consultoria em gestão, em investimentos, fiscal e na qualidade; 

 → Promoção geral e networking, através de projectos nacionais e internacionais, 

feiras e eventos; 

 → Acesso à Incubação Virtual, tanto na fase inicial da empresa, como 

posteriormente na fase de acompanhamento. 

 Os critérios de avaliação para que as empresas ou projectos empreendedores 

sejam admitidos numa Incubadora de Empresas, são geralmente que: os mesmos tenham 

como objectivo, desenvolver e comercializar produtos de Base Tecnológica e/ou prestar 

serviços com carácter inovador e de elevado potencial; possuam viabilidade económica e 

financeira; possuam uma correcta análise do perfil dos promotores, nomeadamente a sua 

capacidade empreendedora, do seu posicionamento face ao risco inerente, bem como das 

suas competências técnicas e relacionais. 

 Existem diferentes tipos de incubadoras, e formas diferentes de classificá-las, 

como a classificação em função dos seus objectivos estratégicos, em que cada tipo de 

incubadora tenta lidar com várias vertentes do mercado, tal como a seguir descrito. 

 Incubadoras do tipo misto – no principio da sua existência, as incubadoras de 

empresas ofereciam serviços a todos os tipos de empresas de baixa tecnologia, incluindo a 
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industria transformadora e dos serviços, servindo as mesmas para promover uma maior 

diversificação base para as economias regionais. 

 Incubadoras de desenvolvimento económico – mais tarde a incubadora de 

empresas torna-se uma ferramenta de competitividade regional, destinadas a facilitar a 

transferência dos resultados da investigação para a indústria, estreitando as ligações com o 

ensino superior público e instituições de pesquisa. 

 Incubadoras tecnológicas – houve na década de 90, o aparecimento de 

incubadoras de empresas que focalizam o desenvolvimento de tecnologia e eram 

orientadas para as empresas, para indústrias específicas e clusters tecnológicos, como a 

biotecnologia e a tecnologia ambiental. 

 Incubadoras sociais – estas já mais recentes, pretendem estimular e apoiar a 

existência e desenvolvimento de empresas, que empreguem pessoas com baixas 

capacidades, tentando diminuir o fosso social, aumentando as possibilidades de emprego, 

tais como deficientes, desempregados ou empregados com pouca qualificação (Aernoudt, 

Rudy, 2004).  

 

Capítulo 1 Políticas para o Empreendedorismo e Inovação 
 

1 Na European Union 
 

 A inovação é considerada um factor importante do desenvolvimento económico, 

do desenvolvimento social, da criação de novos empregos e da competitividade industrial, 

sendo por isso um tema de discussão desde há algum tempo. Percebendo que a criação e 

promoção da inovação é um exercício multidisciplinar, a Comissão Europeia da European 

Union (EU) lançou em meados de 1990 uma série de iniciativas políticas, entre elas o 

Livro Verde sobre inovação, criando um Plano de Acção para a Inovação, que representou 

um esforço na definição de acções concretas, que levaria a uma política europeia de 

inovação forte. A outra iniciativa política importante gerada pela Comissão Europeia foi o 

programa INOVAÇÃO em 2004, ao qual foi atribuído promover a cultura da inovação na 

Europa e reforçar o comportamento inovador da indústria europeia, dando especial 

importância às Pequenas e Médias Empresas (PME’s), à exploração dos resultados da 

investigação e à difusão de tecnologias. Estas iniciativas da EU foram fundamentais pela 
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grande mudança na visão da importância da inovação, tal como a anterior medida tomada 

em 1984, em que a Comissão Europeia, em iniciativa conjunta com líderes industriais 

europeus e centros empresariais de inovação, criou The European Business Centre 

Network (EBN), que hoje é responsável pela coordenação em território europeu da rede 

europeia de Business & Innovation Centres (BIC’s). 

 Em Março de 2000, no Concelho Europeu em Lisboa durante a presidência 

portuguesa da EU, os governadores dos países comunitários estabeleceram metas de 10 

anos, com o pensamento na criação da mais competitiva e dinâmica economia do mundo, a 

qual seria capaz de evoluir num crescimento sustentado com mais e melhores condições de 

trabalho e coesão social (World Economic Fórum, 2008). Essa concepção foi uma aposta 

no conhecimento e na inovação como factores de competitividade, coesão e emprego, e 

tornou-se reconhecida internacionalmente como Estratégia de Lisboa. Uma nova aposta a 

esta estratégia, foi o Conselho Europeu de 2005, em Lisboa, que decidiu relançá-la, 

promovendo a competitividade, a coesão e o desenvolvimento sustentável, através da 

solidez das contas públicas, da qualificação e da inovação (Estratégia de Lisboa, 2008). 

 Com esta estratégia criada, o nome completo do Programa Quadro (7PQ) é 

sétimo-quadro da Comunidade Europeia de actividades em matéria de investigação, 

desenvolvimento tecnológico e demonstração, e durará sete anos, de 2007 a 2013. O 

programa dispõe de um orçamento total de mais de 50 mil milhões de euros, o que 

representa um aumento em comparação ao anterior programa de 41% a preços de 2004. De 

facto, o 7PQ pretende ser uma ferramenta essencial para dar resposta às necessidades de 

emprego e competitividade na Europa e também manter a liderança numa economia global 

do conhecimento. 

 A verba pretende ser investida (quase na totalidade) em subsídios concedidos a 

investigadores e instituições de investigação por toda a Europa e outros países. E para 

complementar os programas operacionais de investigação, as actividades financiadas ao 

abrigo do 7PQ devem ter um “valor europeu acrescentado”, em que um aspecto 

fundamental deste pressuposto é a transnacionalidade de muitas acções: os projectos de 

investigação são levados a cabo por consórcios que reúnem participantes de diferentes 

países europeus e não europeus; as bolsas do 7PQ exigem mobilidade transfronteiriça. 

Outro aspecto do pressuposto atrás descrito, é o de reunir equipas de investigação com 
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cientistas de diferentes países, e essas mesmas equipas terem o incremento da concorrência 

entre cientistas no que toca à investigação de ponta, tanto ao nível nacional como europeu. 

 Este programa-quadro resultará de anos de consultas junto da comunidade 

científica nos sectores público e privado, mas também junto de actores económicos e 

legisladores europeus, de forma a tornar mais flexível e com procedimentos mais 

simplificados na investigação. O programa-quadro para a investigação tem dois objectivos 

estratégicos principais: fortalecer a base científica e tecnológica da indústria europeia; e 

encorajar a sua competitividade no plano internacional, promovendo, ao mesmo tempo, a 

investigação ao abrigo das políticas comunitárias (Comissão Europeia, 2007h). 

 Numa globalização económica, sempre em mudança, surgem novas 

oportunidades e desafios à EU, que sente necessidade de acompanhar esta nova ordem 

económica reagindo, com mais inovação, às necessidades dos consumidores. Numa época 

em que os cidadãos se preocupam com as alterações climáticas e a preservação dos 

recursos naturais, este sentimento deve ser canalizado num reforço à competitividade 

económica da EU no mundo, dependendo da sua rápida reacção e consequente 

probabilidade de assim se tornar num modelo e bom exemplo global, desta forma a 

Comissão Europeia aposta na inovação no seu sentido lato como uma das respostas à 

resolução destas preocupações. 

 Mas, apesar desta aposta na inovação, deficiências não foram ainda 

completamente anuladas, por isso, a economia europeia não se tornou tão inovadora como 

se poderia tornar, como identificado por um relatório de um grupo independente de peritos 

(Comissão Europeia, 2006d).  

 Uma dessas deficiências expressa que a inovação é subestimada como um valor 

importante na sociedade, e isto contraria uma aposta na educação para o desenvolvimento 

empresarial a ser incutida através de uma aprendizagem ao longo da vida. Esta educação 

terá de se centrar nos seguintes pontos: criar medidas de apoio para incentivar as escolas a 

empenharem-se neste tipo de educação; procurar incentivar nos alunos qualidades pessoais 

que contribuam para desenvolver uma atitude empreendedora; existir uma formação 

profissional específica sobre criação de empresas no ensino básico e secundário; criar 

condições para que os estudos teóricos sejam contrabalançados com o carácter prático; 

existir uma cooperação entre instituições de ensino e o mundo empresarial; criar uma 

formação de docentes centrada na abordagem empresarial; fomentar o espírito empresarial 
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e a criação de empresas no nível universitário, que gerem ideias embrionárias de negócios 

(Comissão Europeia, 2004). 

 É igualmente necessária a melhoria e desenvolvimento da transferência de 

conhecimentos daqueles que os criam para os que os usam e exploram, tanto entre 

organismos de investigação públicos e terceiros, com uma melhor gestão desta ligação. 

 Outra deficiência observada prende-se com o facto de a EU não desenvolver 

mercados favoráveis à inovação de uma forma mais orientada, de forma a criar condições 

da sua aplicação, por conseguinte, lançar uma iniciativa de mercados-piloto em domínios 

promissores, tal como por exemplo a eco-inovação (Comissão Europeia, 2006d). 

 

1.1 Livro Verde “Espírito Empresarial na Europa” 
 

 A etapa inicial do processo, que cominou no estabelecimento dos objectivos do 

Conselho Europeu de Lisboa em 2000, foi a elaboração do Livro Verde sobre o espírito 

empresarial, em que a Comissão Europeia reconhece uma necessidade de transformação da 

economia, criando este documento com o fim de suscitar uma consulta pública acerca de 

várias questões essenciais, colocando principalmente duas perguntas a um leque tão vasto 

quanto possível de intervenientes:”Como poderemos ter mais empresários?” e “Como 

conseguir o crescimento de mais empresas?”. Este Livro Verde encarou o espírito 

empresarial como uma atitude, e alargou o âmbito da política do espírito empresarial, 

pretendendo a remoção dos entraves à iniciativa e crescimento das empresas e que se torne 

um estímulo para que mais pessoas se interessem em tornar-se empresários e tenham 

melhores condições para o fazer. Os problemas propostos deste documento foram 

centrados em questionar:  

 → Quais devem ser os objectivos chave da política do espírito empresarial e 

como relacioná-los com outros objectivos políticos?; 

 → Como melhorar o acesso ao financiamento e que alternativas ao crédito 

bancário devem ser promovidas?; 

 → Que factores influenciam o crescimento, e quais o travam?; 

 → Que formação e apoio devem ser prestados às empresas em fase de arranque e 

em expansão?; 
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 → Que medidas específicas são necessárias nos países aderentes e nos países 

candidatos?; 

 → Como fazer para equilibrar riscos e recompensas num sentido mais propício à 

promoção do espírito empresarial?; 

 → Como incentivar a compra uma empresa já existente, em vez de criar uma 

nova?; 

 → Como tornar mais atractivos os spin-offs?; 

 → Como pode ser desenvolvida a educação para o espírito empresarial?; 

 → Que pode ser feito para promover o espírito empresarial?  

 Os contributos para este documento foram muitos, e vieram de todos os países. 

Deste contributo os inquiridos às anteriores questões, referiram a necessidade de dar 

seguimento ao trabalho nos temas descritos, tendo inclusive apresentado sugestões 

específicas para uma continuidade mais eficaz. Os inquiridos também levantaram questões 

relativamente às quais, os mesmos viam necessidade de mais acções, no quadro da agenda 

para o espírito empresarial, sendo dessas acções, as mais prementes são: 

 → Melhorar a protecção social para os empresários, com uma tentativa de 

detectar efeitos discriminatórios indevidos dos regimes de protecção social da EU; 

 → Garantir um acesso justo às PME aos concursos públicos, diminuindo a 

complexidade de procedimentos e aumentando a conhecimento desses mesmos 

procedimentos; 

 → Melhorar o nivelamento dos auxílios estatais, tendo nas restrições ao acesso a 

esses auxílios atenção à especificidade das empresas inovadoras; 

 → Rever o efeito da estrutura fiscal sobre os balanços financeiros das empresas 

com vista a potenciar o seu crescimento, diminuindo procedimentos complexos no 

Mercado Interno, como no Imposto sobre o Valor Acrescentado; 

 → Diminuir a complexidade e a inflexibilidade da legislação laboral, e analisar os 

procedimentos lentos de recrutamento e reestruturação; 

 → Apoiar a internacionalização das empresas, e serem estudadas medidas de 

apoio aos esforços de internacionalização, como a criação de agrupamentos e redes; 

 → Incentivar as regiões a desempenhar um papel importante à actividade 

empresarial, bem como analisar razões do desempenho divergente em certas regiões, e 

criar acções que minimizem esse desvio (Comissão Europeia, 2003b).  
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1.2 Criação de uma Cultura Empresarial 
 

 Se bem que existam factores que possam influenciar variáveis como o número de 

novas empresas ou as atitudes psicológicas das pessoas relativamente ao trabalho por conta 

própria, importa realçar um componente cultural. 

 Tornar-se empresário é considerada uma opção arriscada e pouca segura, 

diminuindo a sua atracção social em relação a outras profissões mais tradicionais. No 

passado, a educação não era orientada no sentido de incentivar o desenvolvimento do 

espírito empresarial, sendo o objectivo final da educação produzir empregados, todavia 

este cenário tem vindo a alterar-se nos últimos anos promovendo a cultura empresarial e 

encorajando a assunção de riscos, bem como incentivando a criatividade e a inovação. O 

espírito empresarial passou a ser considerado um motor de crescimento – embora 

provavelmente só a longo prazo - e susceptível de ser adquirido através de uma 

aprendizagem ao longo da vida (Comissão Europeia, 2004). 

 Um estudo do euro barómetro sobre empreendedorismo na EU, mostra 

claramente que a EU continua abaixo dos Estados Unidos da América (US) relativamente à 

imagem do empresário enquanto modelo positivo a seguir. De facto, esse estudo mostrou 

que nos últimos anos, os europeus continuam abaixo dos americanos, na percentagem de 

indivíduos que preferem ser empresários, em detrimento de se tornarem empregados, tal 

como em 2007, em que 45% dos europeus inquiridos preferiam ser empresários contra 

61% dos americanos inquiridos (Gráfico I), e que 30% dos europeus inquiridos tinham o 

desejo de se tornarem empresários nos próximos 5 anos (Gráfico II), enquanto para os 

americanos inquiridos a percentagem dos indivíduos que responderam afirmativamente 

sobe para 42% (Comissão Europeia, 2007f).  
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  Gráfico I Elaborado a partir de (Comissão Europeia, 2007f) 
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  Gráfico II Elaborado a partir de (Comissão Europeia, 2007f) 
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 Estes dados mostram a necessidade de alteração da cultura empresarial, que 

existe já algum tempo, por isso, em Fevereiro de 2001, o Conselho de Educação aprovou 

um relatório sobre os objectivos futuros dos sistemas de educação e formação na EU, 

estando neles identificados o reforço da ligação entre estabelecimentos de ensino e 

empresas e o desenvolvimento do espírito empresarial nos sistemas de educação. Com esta 

acção pretendeu-se que as atitudes e competências empresariais tragam benefício à 

sociedade e não só na aplicação da actividade empresarial, uma vez que, as qualidades 

pessoais relevantes para o espírito empresarial, como a criatividade, o espírito de iniciativa, 

a capacidade de decisão e o bom senso, poderão ser úteis na actividade profissional e na 

vida quotidiana. 

 Nas qualidades pessoais relevantes para o espírito empresarial, o relatório 

centrou-se nos seguintes objectivos principais: 

 → Encorajar a capacidade dos alunos para a resolução de problemas; facto que 

implica incentivar as suas capacidades de planeamento, tomada de decisões e comunicação 

e a predisposição para assumir responsabilidades – trata-se de aspectos característicos da 

competência em matéria de gestão; 

 → Fomentar os alunos a adquirirem competências na capacidade de cooperar, de 

criarem redes, e de trabalharem em rede, bem como a aprenderem a assumir novos papéis 

– trata-se de aspectos no domínio da competência social; 

 → Desenvolver nos alunos a autoconfiança e motivação com vista ao bom 

desempenho, aprendendo a pensar de forma crítica e independente e incutirem a 

capacidade de aprender de modo autónomo – trata-se de aspectos característicos da 

competência pessoal; 

 → Ensinar os alunos a demonstrar iniciativa individual, desenvolvendo 

criatividade e uma atitude pró activa, bem como estarem preparados para enfrentar riscos 

inerentes à implementação de ideias – trata-se de qualidades tipicamente empresariais 

(Comissão Europeia, 2004). 

 

1.3 Mais Investigação e Inovação 
 

 O quadro estratégico da política de inovação da Comissão Europeia é definido na 

sua comunicação “Mais Investigação e Inovação – Investir no Crescimento e no Emprego: 
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Uma Abordagem Comum” adoptada em Outubro de 2005, sendo uma parceria renascida 

em Lisboa depois do Conselho Europeu, na mesma cidade, em 2000. 

 Apareceu, pela primeira vez, uma análise que integra as políticas de investigação 

e inovação da EU, com principal incidência na melhoria das condições de investimento por 

parte do sector privado na investigação e na inovação. Foram lançadas vários instrumentos 

de promoção da investigação e da inovação, e é reforçada a necessidade de coordenação 

entre as acções regionais, nacionais e europeias, devendo a iniciativa europeia apoiar e 

complementar os esforços desenvolvidos pelo sector público e pelo sector privado nas suas 

acções. 

 No Conselho de Barcelona de 2002 tinham sido definidos os objectivos de, por 

um lado, fazer aumentar o investimento global na investigação europeia, que se situava em 

2005, de 1,9% do PIB para 3% até 2010, e por outro lado, o financiamento privado 

representar dois terços do total do investimento, em vez de 55% em 2005. Com estas metas 

definidas, os estados-membros, segundo a comunicação de 2005, teriam de remodelar e 

reforçar os sistemas públicos de investigação e inovação, facilitar as parcerias entre o 

público e o privado, garantir um quadro normativo favorável, ajudar a desenvolver 

mercados financeiros de apoio e criar um sistema educativo e formativo atraente. Desta 

forma, a Comissão Europeia pretendeu criar um efeito mobilizador nos seus estados-

membros, contra a concorrência mundial que atrai a investigação e a inovação, como os 

US e o Japão, bem como novos concorrentes como a China, a Índia e o Brasil, sendo 

necessário pôr em prática reformas verdadeiramente inovadoras, para que a EU permaneça 

competitiva. Além disto, a Comissão, nessa mesma comunicação, pretendeu transmitir o 

conceito de que “a concorrência faz-se a uma tal escala que nenhum estado-membro 

poderá ter sucesso isolado”, nesse sentido, teriam de explorar totalmente as sinergias 

transnacionais, porque só assim poderiam fomentar os resultados da investigação e da 

inovação e transformá-los efectivamente em mais crescimento e consequentemente levaria 

a criação de mais emprego na EU. 

 Resumidamente as dezanove políticas, lançadas pela Comissão Europeia nesta 

comunicação, desenvolvidas ao nível nacional e europeu para apoiar a investigação e a 

inovação foram divididas em quatro objectivos principais: 

 → Fomentar a investigação e a inovação ao nível das políticas da EU – a 

necessidade de criação de um quadro normativo previsível e favorável para atrair o 
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investimento privado e ajudar as novas ideias a chegar ao mercado é fundamental, por isso, 

as políticas nestas áreas devem ainda tomar em consideração as especificidades sectoriais, 

as necessidades das PME’s e o papel dos organismos públicos de investigação, de forma a 

contribuir para os objectivos políticos da EU em domínios como o ambiente, segurança, 

saúde e transportes; 

 → Fomentar a investigação e a inovação ao nível do financiamento da EU – uma 

maior prioridade deverá ser dada à investigação e à inovação na atribuição dos gastos 

públicos a todos os níveis, bem como além disso, deverá ser feito melhor uso dos vários 

mecanismos públicos de apoio para aliviar o investimento privado, como empréstimos, 

instrumentos de capital, esquemas de garantia e outros mecanismos de partilha de risco; 

 → Fomentar a investigação e a inovação ao nível das empresas – a investigação e 

a inovação no centro das empresas tornam-se motores de geração de riqueza e crescimento, 

bem como, reforçar a participação das empresas em agrupamentos e redes, em que o 

financiamento público pode solidificar estes agrupamentos, por isso, para que a ciência 

europeia reforce a indústria europeia, a cooperação entre a investigação pública e a 

indústria terá que melhorar consideravelmente; 

 → Melhorar a eficiência das políticas de investigação e de inovação no espaço 

europeu – a EU possui actualmente uma gama diversificada de sistemas de investigação e 

inovação nacionais e regionais adaptados às diferentes situações locais, e a sua eficiência 

requer uma cooperação mais sistemática entre os estados-membros no tratamento de temas 

transnacionais e no desenvolvimento de sinergias entre os respectivos sistemas de 

investigação e inovação, como tal, o desenvolvimento de políticas coerentes e 

complementares entre as regiões, os estados-membros e as instituições europeias é 

essencial para o reforço do espaço europeu da investigação e da inovação e para a 

implementação da nova parceria de Lisboa, destinada a um maior e mais sustentado 

crescimento económico, com mais e melhores empregos. 

 Estes objectivos traçados pela Comissão Europeia, pretenderam garantir uma 

maior eficácia nas políticas de investigação e de inovação, em consonância com as ideais 

colocadas na nova estratégia de Lisboa, nomeadamente no enfoque, na parceria e na 

simplificação, e particularmente, pretendeu colocar como uma importante prioridade, o 

conhecimento e a inovação como factores de crescimento, enquadrando o desenvolvimento 

das sinergias criadas a todos os níveis (Comissão Europeia, 2005). 
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 Quase um ano mais tarde, a comunicação de 2005, foi complementada por outra 

comunicação “O conhecimento em acção: uma estratégia alargada para a EU no domínio 

da inovação”, adoptada em Setembro de 2006, que identificou as lacunas a colmatar para 

se chegar a uma estratégia da inovação diversificada na EU. No apoio da inovação 

orientada para a procura, a comunicação reforçou a necessidade de fomentar a cooperação 

transnacional; criar um mercado de trabalho europeu atractivo para investigadores; 

promover a transferência de conhecimentos entre as universidades e outros organismos 

públicos de investigação e a indústria; apoiar a inovação não tecnológica, como no sector 

dos serviços; intensificar a utilização dos contratos públicos para incentivar soluções 

inovadoras; apoiar as empresas em fase de arranque com elevado potencial de crescimento, 

bem como a procura de inovação através do apoio a mercados-piloto (Comissão Europeia, 

2006d). 

 

1.4 Pensar primeiro em pequena escala “Think Small First” 
 

 No passado, os 23 milhões de PME’s europeias só eram geralmente mencionados 

nas notas de rodapé dos discursos políticos. Hoje em dia, começam a obter o 

reconhecimento que merecem enquanto espinha dorsal da economia europeia, sendo 

consideradas uma fonte constante de ideias, de inovação e de empreendedorismo, bem 

como a maior fonte de criação de postos de trabalho. 

 O tema das PME’s figurou entre as prioridades da ordem de trabalhos dos 

dirigentes europeus reunidos na Cimeira da Primavera de 2006, na qual os estados-

membros se comprometeram de, até 2007, ser possível em qualquer parte da Europa, criar 

uma nova empresa no espaço de uma semana através de um ponto de contacto único, 

reduzindo os trâmites e os custos para o mínimo. 

 Com o propósito de facilitar a vida às PME’s, a Comissão tenciona simplificar 

1400 diplomas existentes e tornar menos complicadas as normas aduaneiras e as 

formalidades administrativas (Comissão Europeia, 2006a). 

 No arranque e desenvolvimento de uma empresa é necessário encontrar os 

instrumentos financeiros adequados ao seu negócio, o que muitas vezes é uma dificuldade 

para as PME’s, porque os investidores e os bancos tendencialmente se afastam do 

financiamento a start-ups e recém-criadas PME’s devido ao componente de risco 
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envolvido, por isso, a Comissão Europeia desenvolveu recursos financeiros para as PME’s, 

de forma a facilitar a contracção de empréstimos bancários, mediante garantias, tal como 

encorajou o acesso a investidores de capital de risco. Até 2006 já 740 milhões de euros 

foram disponibilizados pela Comissão em instrumentos financeiros destinados às PME’s, 

beneficiando 360 mil empresas, e um exemplo desta ajuda, foi um fundo de capital de risco 

do Luxemburgo que beneficiou do Fundo Europeu de Investimento, e decidiu investir 

numa empresa tecnológica emergente Skype Technologies, que fornece serviço de voz 

sobre Protocolo Internet, que posteriormente foi adquirida pela eBay num negócio que 

rondou cerca de 3,25 mil milhões de euros. 

 Tentar criar um mercado com 500 milhões de consumidores que proporcione 

óptimas oportunidades para as PME’s crescerem, sem haver necessidade de se adaptarem 

às regras nacionais, é uma oportunidade que a EU pretende que as empresas tirem partido. 

Neste sentido a EU criou uma rede de Euro Info Centres que têm a finalidade de assistir e 

orientar as PME’s na EU que sintam necessidade de alargarem o seu mercado noutros 

países, além de ter criado uma base de dados disponível na Internet que divulga 

informações práticas sobre direitos e obrigações dos mercados noutros países da EU, bem 

como fora da mesma (Comissão Europeia, 2008b). Exemplo disso mesmo, foi o de uma 

empresa francesa, que fabrica produtos à base de castanha, que participou no programa da 

EU “Gateway to Japan” em 2000, e pôde assim testar os seus produtos no mercado 

japonês, representando este mercado, os 5% do seu volume de negócios (Comissão 

Europeia, 2006). Também criou a existências de normas, nomeadamente, especificações 

técnicas que se aplicam a bens ou serviços, de forma a criar uma só linguagem comum em 

todos os estados-membros, e simultaneamente reduziu custos de fabrico, tal como em Maio 

de 2006, a Comissão indicou aos fabricantes de cremes de protecção solar a usarem nos 

seus produtos rótulos simples, que dêem informação clara sobre os riscos que uma 

exposição solar demorada ao sol tem para a saúde (Comissão Europeia, 2006a). 

 Assegurar um mercado único competitivo e aberto é uma garantia para as PME’s 

poderem conseguir uma melhor eficácia e capacidade de inovação, por isso, a EU 

estabeleceu uma política de concorrência forte de forma a proteger PME’s de práticas 

desleais de outros operadores económicos. Neste sentido, entre outras medidas, a Comissão 

incentivou, os governos nacionais e regionais, a não atribuírem subvenções que falseiam a 

concorrência, canalizando-as para verdadeiros apoios e medidas que contribuam para o 
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crescimento e criação de emprego nas PME’s (Comissão Europeia, 2008b). A UEAPME 

(União Europeia do Artesanato e das Pequenas e Médias Empresas), uma organização 

europeia de PME’s, congratulou-se pelos governos nacionais reduzirem o financiamento a 

grandes empresas de interesse nacional pouco produtivas, orientando os seus auxílios 

estatais em pequenas empresas inovadoras, de forma a incentivarem este sector da 

economia e a desenvolverem o seu potencial (Hümer, Gerhard cit in Comissão Europeia, 

2006a). 

 Constantes mudanças climáticas, gestão das energias naturais existentes e o seu 

desenvolvimento sustentado, são factos que estão a mudar o pensamento acerca da visão de 

negócio, bem como a crescente procura de produtos e serviços pró ambiente, que estão a 

abrir novas oportunidades de negócio. A EU, dentro deste contexto, está a treinar 

especialistas sobre ambiente em organizações comerciais, como associações comerciais e 

câmaras de comércio, bem como criou um site na Internet, onde PME’s podem encontrar 

informação, na sua próprio idioma nacional, de legislação ambiental que necessitarem, 

iniciativas nacionais, etc. Esta medida concreta, serve para atenuar a complexidade de 

legislação ambiental que sofre alterações, conforme vai evoluindo a própria ciência 

(Comissão Europeia, 2008b). 

 Tal como foi dito anteriormente, empreender actividades de I&D é mais difícil 

para as PME’s do que para uma grande empresa, dado que não têm recursos financeiros 

necessários nem de competências internas especializadas, nesta base a EU, além do 

compromisso dos estados-membros de aumento do investimento na investigação, para 3% 

do PIB até 2010, financia ela própria projectos de I&D, como o Programa 

“Competitividade e Inovação”, de forma a melhorar o acesso ao financiamento, promover 

a eco-inovação e financiar os serviços de apoio às empresas da EU, tendo um orçamento 

para o período 2007-2013 de 3,6 mil milhões de euros (Comissão Europeia, 2008b). Este 

programa fundou, por sua vez, a iniciativa INNOVA, destinada a juntar gestores de 

empresas, responsáveis pela elaboração de políticas e investidores de forma a criar um 

intercâmbio de exemplos de sucesso no domínio de gestão e financiamento na inovação, e 

sua divulgação no domínio de importantes sectores industriais. Esta plataforma de troca de 

conhecimento pretende identificar obstáculos à inovação, e forma de ultrapassá-los 

(Comissão Europeia, 2006a). O projecto do 7º Programa Quadro (7PQ) para PME’s, 

ECOinno2SME centrado na eco-inovação, particularmente na biotecnologia e agricultura, 
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ambiente e energia, avalia completamente projectos de pesquisa numa PME, de forma a 

identificar o que faz estas empresas terem sucesso, e forma de transmitir essa descoberta 

eficazmente (Comissão Europeia, 2008b). 

 Uma forma de começo de muitas empresas é uma ideia nova, um invento 

revolucionário, ou uma forma inovadora de vender um determinado produto ou um 

serviço. Entrando no mercado, passa a conhecimento geral a diferenciação da empresa, 

como tal, ela tem necessidade de proteger eficazmente os seus direitos de propriedade. 

Contudo, PME’s com carência de recursos humanos especialistas na matéria têm a sua vida 

mais complicada na defesa dos seus interesses. Apoiando esta matéria e valorizando a sua 

importância, o Instituto Europeu de Patentes e a Comissão, desde 2006, tem distinguido 

empresas inovadoras e personalidades que se tenham destacado com o prémio “Inventores 

Europeus do Ano”, tal como a empresa “Optos” de Inglaterra, que desenvolveu uma 

tecnologia laser para o olho, que permite um exame sem dor da retina (Comissão Europeia, 

2008b). 

 Micro empresas, com menos de 10 trabalhadores, representam mais de 90% do 

número total de empresas existentes, e compreende, com a criação do próprio emprego, 

16% do total do emprego criado na EU. A globalização da economia, bem como os 

sucessivos alargamentos a outros países da EU, representam mudanças e desafios para 

estas empresas que têm problemas específicos devido à sua pequena estrutura e recursos 

limitados. Nesta situação a Comissão pretende simplificar a criação de star-up e de 

procedimentos administrativos, como também pretende encorajar o investimento em 

formação continuada. A título de exemplo, a Comissão criou um programa de intercâmbio 

para aprendizes, como um salão de cabeleireiro na Áustria, que beneficiou do programa de 

intercâmbio da EU “Leonardo da Vinci”, e os seus colaboradores foram a Londres 

trabalharem num salão local, retornado posteriormente à sua terra natal com novas e 

inovadoras técnicas, ficando inclusive como gerentes de novas lojas criadas (Comissão 

Europeia, 2008b). 

 

1.5 European Business and Innovation Centres Network (EBN) 
 

 A rede europeia de centros de negócios e de inovação foi criada em 1984, por 

iniciativa da Comissão Europeia, lideres industriais europeus e os pioneiros centros de 
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negócio e inovação existentes. Esta rede lidera como a principal pan-europeia, com cerca 

de 200 Business & Innovation Centres (BIC’s) e organizações similares, como incubadoras 

e centros de inovação e empreendedorismo na EU, ajudando empresas a inovarem e a 

criação de start-ups (apoiando desde a incubação, bem como na inovação, modernização e 

internacionalização da mesma), e promovem o desenvolvimento regional através do 

aumento da criação de emprego e desenvolvimento sustentado de empresas inovadoras 

e/ou de base tecnológica. Esta rede é o tecto desta organização, que providencia ajuda e 

suporte para as BIC’s, através da interface com outras organizações, onde se inclui a 

Comissão Europeia, fornecendo ajuda especializada em várias áreas, descobrindo e 

estimulando a partilha de boas práticas (EBN, 2007a). 

 Esta rede tem como principais resultados nos anos de 2004 a 2006: a criação de 

mais de 23 000 novos empregos; a identificação de 53 000 projectos empresariais; um 

rácio de sobrevivência das empresas de 89%; e a criação de 12 000 novas empresas 

inovadoras. 

Principais indicadores da rede EBN 

Indicador 2006 2007 Variação 

Número de PME’s existentes 20 979 19 810 - 5,57% 

Número de start-ups criadas 4 203 5 249 24,89% 

Rácio de sobrevivência 89 % 89 % 0 

Número de empregos criados 7 251 7 986 10,14% 

Número de postos de trabalho mantidos 29 616 32 495 9,72% 

Número de pessoas que participaram em eventos de 

promoção de empreendedorismo 

164 542 203 394 23,61% 

Tabela I  Elaborado a partir de (European Business & Innovation Centre Network ,2007b) e 

(European Business & Innovation Centre Network ,2008) 

 

1.6 Iniciativas da EU sobre a Inovação  
  

 O European Institute of Innovation and Technology (EIT) é uma iniciativa da 

Comissão Europeia que pretende ser a alavanca do potencial inovador da EU.  

 A inovação não acontece simplesmente, pois é necessário criar as condições 

perfeitas para integrar o triângulo do conhecimento: educação superior, pesquisa e 

inovação. Na EU, o triângulo frequentemente não funciona na perfeição. A EU é forte na 
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capacidade de invenção mas não consegue explorar convenientemente os resultados dessa 

capacidade. Isto acontece devido a: 

 → Carência de massa critica, uma vez que o ensino superior e a pesquisa estão 

fragmentados, dispersando as tentativas de inovação; 

 → Falta de cientistas de excelência de renome internacional universitário; 

 → O nível de percepção para o negócio na educação e pesquisa é em média 

baixo; 

 → A estrutura de ensino e pesquisa, mais rapidamente responde a uma 

necessidade social, do que de uma iniciativa empresarial; 

 → Falha na tentativa de atrair e tentar a permanência de bons talentos na EU; 

 → Carência de insuficiência de investimento privado na educação e I&D. 

 Neste contexto, o EIT tornou-se uma iniciativa de integrar as três bases de 

conhecimento em conjunto, encorajando e promovendo a inovação com a criação de uma 

massa critica humana, atraída pelo sector de investimento privado, juntando igualmente 

estudantes e cientistas, pretendendo assim, ser um modelo de referência para a criação da 

inovação (European Institute of Innovation and Technology, 2008). 

 Outra iniciativa da Comissão Europeia – Direcção Geral para a Educação e 

Cultura em associação com a Direcção geral para as Empresas e a Indústria - foi a 

designação para 2009, como o Ano Europeu para a Criatividade e Inovação, uma vez que, 

todos os anos a EU escolhe um tema para uma campanha forte que toque a consciência dos 

europeus, e crie impacto na atenção dos governos nacionais, sobre determinado tema 

previamente escolhido. 

 Esta iniciativa, segundo a Comissão, pretende gerar um olhar atento para a 

necessidade da EU aumentar a suas capacidades de criatividade e inovação, tanto por 

razões sociais, como económicas, e potenciar os desafios e oportunidades da globalização. 

Assim, durante o ano, várias iniciativas e campanhas de promoção ao tema designado são 

esperados, tanto ao nível europeu, nacional, regional e local, tendo esta iniciativa o lema 

“Imaginar-Criar-Inovar” (Comissão Europeia, 2009a). 

 

1.7 A Estratégia de Lisboa 
 

 Como já referido, em Março de 2000, no Conselho Europeu em Lisboa, os chefes 

de Estado definiram metas para 10 anos, de forma a tornar a economia da EU muito mais 
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competitiva e dinâmica, com mais e melhores postos de trabalho e maior coesão social. 

Esta agenda política ficou conhecida como a Estratégia de Lisboa para a economia e 

reformas estruturais. 

 Em 2005, a EU levou a cabo um detalhado ponto da situação intermédia que 

mostrou que os progressos feitos foram insuficientes, principalmente em políticas 

empenhadas a nível dos governos nacionais, tal como à pobre coordenação e falta de 

definição de prioridades. Neste enquadramento, os líderes da EU tiveram de colocar a 

Estratégia de Lisboa de volta à ribalta na Primavera de 2005, em que os estados-membros 

terão de estar mais envolvidos na estratégia que assegure que muitas das reformas 

definidas se realizem, bem como melhorar o canal de informação com os cidadãos 

europeus de forma a incentivá-los a apoiarem este processo. 

 As metas tornam-se difíceis de se concretizarem por uma série de eventos. A 

primeira causa diz respeito a os dois recentes alargamentos, que fizeram aderir à EU 12 

novos países desde 2004, em que os fracos indicadores de muitos destes recentes aderentes 

países faz descer a média comunitária, e por sua vez, tornar mais difícil atingir as metas 

definidas. Segunda causa deve-se a que, as metas definidas foram estabelecidas e pensadas 

durante um período económico forte, antes do crash das dot.com ainda no princípio da 

década, por isso, vendo nesta perspectiva, algumas das metas foram inicialmente 

formuladas num cenário não realista para uma década completa. 

 Num relatório anual, conduzido pela Comissão, no final de 2007, concluiu-se que 

alguns progressos foram alcançados, como por exemplo, conseguir-se começar um negócio 

em menos de uma semana, num mesmo local. Contudo, muito continua por fazer porque 

alguns países não foram tão determinantes nas medidas como outros, e medidas 

reformistas de entrada em novos mercados foram colocadas de parte. Como resultado, 

enquanto nestes últimos anos a produtividade laboral tem melhorado na EU em relação aos 

US, o indicador deste país continua 39% acima da média da EU. A Comissão definiu que, 

durante este últimos dois anos de implementação da Estratégia de Lisboa que falta, pelo 

menos continuar com os compromissos já assumidos, em detrimento de juntar todos 

estados-membros e redefinir novas metas, bem como definiu novas prioridades nas 

reformas a nível da EU, como por exemplo, aumentar o acesso à Internet de alta 

velocidade de 30% da população europeia e a ligação à Internet de todas as escolas em 

2010. A Comissão também tem começado a tomar a iniciativa de avisar estados-membros 
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que não cumpram a suas recomendações, por isso, estes últimos anos de Estratégia de 

Lisboa serviram para uma altura de consolidação. 

 Actualmente temos uma crise financeira internacional, com um aumento do preço 

dos produtos alimentares numa primeira fase, e um relacionado abrandamento económico 

por parte das maiores economias mundiais, criando um confronto entre as medidas 

políticas da EU (por exemplo para a Inovação), com a gestão destes desafios económicos. 

Embora na discussão inicial de pretensa salvaguarda, constatou-se que a economia da EU 

não foi poupada dos efeitos criados nos US, e como resultado as previsões económicas 

regionais são agora menos favoráveis do que anteriormente, tal como em Outubro de 2007 

a previsão de crescimento económico foi de 2,4% para a EU em 2008, mas em Setembro 

de 2008 já reviu esta taxa para 1,4% (World Economic Fórum, 2008). 

 O crescimento já para 2009 da economia da EU previsto pela Comissão é de 

0,2%, antes de recuperar para 1,1% em 2010, ano em que a Comissão espera um aumento 

gradual do crescimento, devido à estabilização progressiva dos mercados financeiros, que 

por sua vez deverá estimular a confiança e o comércio. 

 As perspectivas permanecem pouco claras devido à forte incerteza sobre quem irá 

suportar os prejuízos das perdas de crédito e sobre a dimensão dessas mesmas perdas. O 

investimento também deverá cair fortemente, condicionado pela diminuição da procura e 

do nível de confiança, e condições restritas ao crédito e menor disponibilidade do mesmo 

(Comissão Europeia, 2008c). 

 Apesar do sucesso dos ideais desta Estratégia estar muito comprometido no 

contexto actual que atravessamos, as reformas que ela conseguiu e tenta criar são fulcrais 

para a Economia da EU e para o seu futuro, no contexto de uma escala nacional e global.  

 

2 Em Portugal 
 

 O grau de crescimento da economia portuguesa tem sido baixo (menos 2 p.p.) 

desde 2000, o que significa que o país tem vindo a afastar-se da média europeia. O 

crescimento do PIB em 2006 foi 1,3% comparado com os 1,6% da média da EU, além 

disso, tem perdido competitividade em termos de custos de mão-de-obra e produtividade 

(Comissão Europeia, 2008a). Isto gera um aumento do desemprego, que em 2007 

ultrapassou, pela primeira vez, a taxa europeia em resultado, principalmente, devido aos 
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aumentos progressivos que tem verificado desde 2001 (4 p.p., no total, entre 2001 e 2007) 

e da descida mais significativa que a taxa média europeia registou nos últimos anos, por 

isso em 2007, 8% da população activa portuguesa encontrava-se desempregada enquanto 

essa percentagem era de 7,1% para a média da EU 27 (Gráfico III).  
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  Gráfico III Elaborado a partir de (Observatório do Emprego e Formação Profissional, 2008) 
 

 Igualmente a taxa de desemprego dos jovens tem registado uma evolução 

semelhante, situando-se nos 16,6% em 2007, mais 1,2 p.p. face à média da EU 27 (Gráfico 

IV) (Observatório do Emprego e Formação Profissional, 2008).  
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Taxa de Desemprego dos Jovens entre 18-24 anos
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  Gráfico IV Elaborado a partir de (Observatório do Emprego e Formação Profissional, 2008) 
 
  

 Entretanto, tem havido um grande consenso na sociedade portuguesa de que a 

inovação tem um papel preponderante na tentativa de inversão da presente situação, 

consenso que é partilhado pelo Presidente da Republica, o governo e a maioria da 

oposição. Nesta tentativa, importantes ferramentas a ver serão o Quadro de Referência 

Estratégico Nacional (QREN) 2007-2013 e o Plano Tecnológico lançado em 2005. 

 Os principais objectivos políticos foram definidos no Plano Tecnológico, e 

muitos deles foram reafirmados, num documento intitulado “Compromisso com a Ciência” 

do Programa de Reforma Nacional em Lisboa, e QREN 2007-2013. A política de inovação 

do Plano Tecnológico é feita no fortalecimento da inovação no sector dos negócios, por 

facilitar a sua adaptação da estrutura aos desafios da globalização, enquanto o QREN 

2007-2013 sublinha o objectivo de crescimento das capacidades dos cidadãos portugueses 

através da valorização do conhecimento, ciência, tecnologia e inovação, bem como, em 

altos e sustentáveis níveis de desenvolvimento económico e social. 

 No Plano Tecnológico foram identificados um número variado de metas 

quantificadas para as políticas para a ciência, tecnologia e a inovação, a serem 

supostamente atingidas em 2010. Os mais relevantes para a política de inovação incluíam: 

aumentar o investimento privado na despesa sobre I&D tendo como meta 0,8% do PIB; 
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aumentar a taxa de emprego nas indústrias de média e de alta tecnologia e a taxa de 

emprego nos serviços de alta tecnologia atingindo os 4,7% e 1,8% respectivamente, do 

total de emprego; e aumentar a exportação de produtos high-tech atingindo os 11,4 p.p. da 

totalidade das exportações (Comissão Europeia, 2008a). 

 Contudo, presentemente não existe uma política integrada e sistematizada sobre 

inovação em Portugal, embora a tradicional divisão entre política para as empresas e 

política sobre a ciência, foi finalmente superada. O Plano Tecnológico e o QREN, mais 

que Estratégia de Lisboa, expressam onde se precisa agir de forma a aumentar a inovação 

em Portugal, mas continua a não existir um documento que possua uma definição clara e 

articulada dos objectivos da política de inovação. 

 A política portuguesa sobre inovação é quase dominada por directos mecanismos 

(reembolsáveis e não reembolsáveis incentivos financeiros), havendo pouco uso de 

mecanismos indirectos, como benefícios fiscais ou providenciar assistência técnica 

necessária. 

 Tudo isto começa no princípio dos anos 80, quando chegaram a Portugal os 

primeiros fundos estruturais europeus, e esses fundos tornaram-se em garantias financeiras 

de suporte das empresas portuguesas. Embora tivessem como intenção acelerar o 

investimento e a competitividade, o incentivo directo financeiro começou a ser 

desperdiçado, quando o seu destino foi quase unicamente para modernizar o equipamento e 

maquinaria, e não tanto ajudar na organização e capacidade de gestão das empresas. Ainda 

foi integrado no segundo Programa Específico de Desenvolvimento da Indústria 

Portuguesa (PEDIP), a exigência do conhecimento de uma estratégia para a empresa, de 

forma a serem concedidos os incentivos, contudo isto durou pouco, sendo derrubada pela 

pressão do baixo rácio de aprovação dos projectos. 

 Tal como no campo dos serviços de Ciência e Tecnologia, o apoio directo foi 

uma fonte de financiamento, não uma fonte de procura de outros meios de se financiarem, 

levando a que algumas das organizações científicas e tecnológicas, se tornassem 

dependentes de incentivos, e não tivessem sido incentivavas a procurarem outros recursos. 

 Outra ocorrência, foi a grande influência da duração dos fundos estruturais 

europeus nas medidas nacionais, ou seja, a duração de medidas políticas usualmente estão 

ligadas ao período de existência dos fundos europeus. Apesar dos fundos estruturais 

europeus darem uma base política de acção, a definição das medidas tem sido 
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tradicionalmente influenciada pelos programas operacionais dos diferentes ministérios 

nacionais. Isto levou à criação de duas medidas de apoio à I&D, uma medida sobre o 

programa operacional da política científica e outra sobre o programa operacional da 

política empresarial. 

 Apesar de algumas excepções, o incentivo financeiro directo levou a um 

desinteresse da relevância dos serviços providenciados às PME’s, tal como as criadas 

organizações de ciência e tecnologia, que foram direccionadas para empresas com alguma 

sofisticação tecnológica, e não para o contingente das PME’s nacionais em geral, que só 

foi conseguido através de pressão sobre o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias 

Empresas (IAPMEI). Este ponto fraco no serviço público de suporte às empresas nas áreas 

de estratégica, marketing e de modelo de negócio a implementar, continuou a subsistir nos 

relatórios nos programas PROINOV e POE/PRIME. 

 Analisando as medidas delineadas no QREN 2007-2013, é notório que os 

incentivos financeiros directos vão continuar a ser dominantes, embora alguns sinais que, 

se foram materializados, poderão contribuir para uma melhoria da política de inovação, 

nomeadamente: a intenção de ser mais selectivo; a intenção de tornar um estímulo à 

cooperação e investimento; e a intenção do IAPMEI de dotar serviços inovadores às 

PME’s (Comissão Europeia, 2008a). 

 

2.1 Reestruturação nas Políticas 
 

 Desde 1980 a politica de inovação em Portugal foi dominada por uma divisão 

entre a aproximação à ciência, por um lado, e da perspectiva empresarial, por outro. Várias 

e sucessivas estruturas e apostas governativas foram contribuindo para o reforço da 

divisão, incluindo programas operacionais separados para a ciência e a política industrial, 

começadas pela política da ciência, conhecida como CIENCIA, e o Programa Especifico 

para o Desenvolvimento da Industria Portuguesa (PEDIP), para a modernização da 

indústria.  

 Esta divisão continuou, até ao aparecimento do programa, que teve pouco tempo 

em implementação, denominado Programa Integrado para a Inovação (PROINOV) em 

2001, iniciado no espírito da Estratégia de Lisboa, que apontou e desenvolveu uma politica 

inovadora mais alargada, e tinha os seguintes objectivos: promover o empreendedorismo e 
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a inovação; promover mais educação e treino; promover as condições para a criação da 

inovação; e ligar e fortalecer o sistema para a inovação em Portugal. Aquando da entrada 

de um novo governo, este programa foi abandonado, para uma política de diminuição da 

regulação, produtividade e competitividade, não de inovação. Só em 2003, se ganha uma 

nova perspectiva, nomeadamente com a decisão de atribuir à Agência da Inovação (Adl) a 

responsabilidade para gerir uma grande parte dos incentivos, que em conjunto tenham 

medidas nas actividades científicas e tecnológicas. 

 Nos últimos anos foi definido um novo caminho e uma melhor coordenação nas 

políticas de inovação, reforçado pelo lançamento do Plano Tecnológico, bem como a 

decisão na coordenação conjunta do Plano Tecnológico e a Estratégia de Lisboa, sob a 

alçada directa do Primeiro Ministro. Este patamar de importância dado na coordenação 

ministerial é um sinal no compromisso do Plano Tecnológico, bem como na coordenação 

nacional e europeia. Outra medida e compromisso do governo, diz respeito à mudança do 

Ministério da Economia, para Ministério da Economia e da Inovação. 

 O Plano Tecnológico, na sua versão final de Novembro de 2005, é na sua 

essência o seguimento dos objectivos da Estratégia de Lisboa, sendo organizado em três 

pontos importantes: Conhecimento – em duas vertentes, no aumento da média educacional 

da população portuguesa, e na mobilização de uma sociedade de informação; Tecnologia – 

focada na aceleração do desenvolvimento cientifico e tecnológico, promoção do trabalho 

cientifico, e encorajar as actividades de pesquisa e desenvolvimento; Inovação – encorajar 

as empresas a assumirem um papel activo no processo de inovação, e ligá-las em estruturas 

fortes, em ordem de poderem responder às mudanças da globalização (Comissão Europeia, 

2008a). 

 Outro grande passo dado de coordenação foi tomado no QREN de 2007-2013, 

que incluiu três programas operacionais transversais: “Potencial Humano”, “Factores 

Competitivos” e “Valorização Territorial”. Colocando estas três politicas sobre o mesmo 

programa operacional espera-se um sistema mais interligado. 

 No programa “Factores Competitivos” foram incluídas as seguintes políticas, já 

em grande parte contidas nas políticas europeias:  

 → Estimular a produção do conhecimento e desenvolvimento tecnológico – 

através da intensificação do esforço de I&D, principalmente o de âmbito empresarial, 

integrando a política de ciência com a política de empresa; 
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 → Incentivar a inovação e renovação do modelo empresarial e do padrão de 

especialização – assumindo a promoção da inovação no tecido empresarial, valorizando 

segmentos mais competitivos e diferenciados;  

 → Garantir o desenvolvimento de instrumentos de engenharia financeira para o 

financiamento e partilha de risco na inovação – impulsionar a introdução de instrumentos 

alternativos de financiamento (de que é exemplo o capital de risco);  

 → Promover intervenções integradas para a redução dos custos públicos de 

contexto – melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo sistema público, tornando-os 

simples e eficientes; 

 → Criar acções colectivas de desenvolvimento empresarial – de apoio directo às 

empresas de carácter estruturante e sustentado, em áreas de intervenção com falhas de 

mercado e de coordenação; 

 → Estimular o desenvolvimento da sociedade da informação – impulsionando a 

criação e divulgação de novos conteúdos e serviços on-line, e generalização da utilização 

da Internet e a promoção de Regiões Digitais; 

 → Incentivar as redes e as infra-estruturas de apoio à competitividade regional – 

dá-se prioridade à criação e melhoria das condições envolventes propiciando a actividade 

produtiva; 

 → Promover acções integradas de valorização económica dos territórios menos 

competitivos – suportadas por estratégias de eficiência colectiva e dinamizadas num 

contexto de forte parceria interinstitucional (Observatório do QCA III, 2007). 

 As linhas orientadoras do QREN de 2007-2013 significaram uma mudança de 

instrumentos políticos que, se devidamente implementados, poderão indicar melhorias nas 

capacidades e na cooperação, promover inovação e aumentar a competitividade. Mas esta 

mudança, contudo, não pode ser considerada como garantida, senão a oportunidade perde-

se (Comissão Europeia, 2008a). 

 

2.2 Mudança de desafios políticos no Sistema Nacional de Inovação 
 

 Enquadrados no QREN de 2007-2013, existem desafios, que iram criar uma 

mudança de qualidade, tanto a nível social, como económico, e perseguir uma mais 

coerente, integrada e capaz política de inovação. 
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 O primeiro desafio diz respeito ao desenvolvimento da educação nos recursos 

humanos e da sua experiência, e por exemplo, uma medida constava em encorajar a 

melhoria das capacidades das empresas, através da contratação de recursos humanos mais 

especializados. Contudo, estas medidas não têm sido capazes de absorver pós-graduados, 

fazendo que alguns deles continuem a emigrar para a Europa de Leste e US. 

 Uma principal medida lançada também neste contexto foi a iniciativa “Novas 

Oportunidades”, que tem como meta fazer do 12º ano a referência de nível escolar em 

Portugal, tendo igualmente a intenção de aumentar em 50% a percentagem de cursos 

tecnológicos e profissionais em toda a educação secundária. Desta forma, foi criada uma 

rede de centros espalhada pelo país com a intenção de envolver as pessoas nesta iniciativa. 

 Um segundo desafio prende-se com o conseguir criar condições para a 

cooperação entre os vários membros do sistema nacional de inovação, que 

tradicionalmente tem tido uma baixa densidade de interacção entre eles, criando 

consequentemente uma negativa consequência na competitividade do país. 

 Certas medidas de cooperação universidade-indústria têm deparado com 

dificuldades, como dos problemas de comunicação que o conhecimento desenvolvido por 

universidades e infra-estruturas de ciência e tecnologia têm de forma a serem adoptadas 

nas empresas. Já a medida de criação de Unidades de Transferência de Tecnologia, teve 

um bom impacto, especialmente nas universidades e politécnicos universitários, com 

muitos destes pólos a criarem a sua própria unidade. Outra medida com sucesso foi a de 

criação de unidades de tratamento da Propriedade Industrial, que criou o interesse acerca 

dos direitos da propriedade intelectual, bem como o consequente crescimento do registo de 

patentes nas universidades. 

 Outra medida, ainda em implementação, é a criação de pólos de competitividade 

e tecnologia, criados numa plataforma público-privada para desenvolver negócios 

inovadores, onde as capacidades das empresas estão interligadas com conhecimento 

científico e tecnológico. 

 Um último desafio põe-se na melhoria das capacidades das actuais empresas e na 

criação de novas, mais inovadoras e de intensivo conhecimento. As medidas criadas até 

agora para uma melhoria estrutural das actuais empresas, à excepção do programa “Gerir – 

Formação e Consultadoria em Gestão para Pequenas Empresas” (que tinha como objectivo 

contribuir para o aumento da capacidade de gestão e da competitividade das PME’s através 
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de formação e consultadoria aplicada às empresas), são centradas no suporte financeiro, 

havendo uma lacuna na melhoria dos serviços de estratégia, organização, tecnologia e 

marketing nas empresas. Outra área que se pode considerar que houve uma melhoria, será 

na ajuda à criação de empresas, com falhanços nas primeiras medidas, mas já com 

situações positivas nas últimas medidas NEOTEC e FINICIA (Comissão Europeia, 2008a). 

 

2.3 Análise da Performance sobre a Inovação 2006 
 

 A principal conclusão que se destaca, analisando a Performance sobre a Inovação 

(European Innovation Scoreboard – EIS) em 2006 de Portugal, em comparação com a EU 

a 25, é que Portugal continua muito atrás da média europeia, de acordo com cinco critérios, 

estabelecidos pela organização comunitária INNO – Policy TrendChart.2 

 A posição de Portugal no critério “Nível de Qualificação” é bastante abaixo do 

nível europeu, visto que somente o indicador “Penetração em Banda Larga” está acima dos 

80% do valor médio da EU, apesar dos esforços o progresso neste campo é limitado, uma 

vez que grande parte dos outros países da EU estão a investir sobre este mesmo campo – 

Gráfico V. 

 

                                                 
2 Na edição de 2008 do EIS, Portugal subiu de 22º lugar para 17º, registando uma taxa de crescimento 
superior ao dobro da média da UE27, passando a integrar o grupo dos países considerados “moderadamente 
inovadores”, em vez dos países em “catching-up” (Comissão Europeia, 2009b) 
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  Gráfico V Elaborado a partir de (Comissão Europeia, 2008a) 
 

 

 Em contraste, em “Diplomados em Ciência e Tecnologia” e “População com o 

Ensino Superior”, Portugal está progredindo mais que a média da EU (Comissão Europeia, 

2008a), mas Portugal tem um longo caminho a percorrer e é urgente a resolução desta 

carência, uma vez que no nosso país, a proporção de jovens entre os 18 e 24 anos que 

deixaram muito cedo a escola, e cujo nível de estudo não ultrapassa o ensino secundário 

inferior, diminuiu de 46,6% em 1998 para 39,2% em 2006, mas tendo mais do dobro da 

verificada para a média da EU – Gráficos VI (Observatório do Emprego e Formação 

Profissional, 2008).  
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  Gráfico VI Elaborado a partir de (Observatório do Emprego e Formação Profissional, 2008) 

 

 Já entre os anos de 1998 e 2006, a população portuguesa com idade entre 20 e 64 

anos que obteve pelo menos um nível de educação secundário progrediu favoravelmente, 

com a percentagem de mulheres que obteve pelo menos um nível de educação secundário 

superior a ser mais elevada face à dos homens em qualquer dos escalões, ao contrário da 

EU – Gráficos VII (Observatório do Emprego e Formação Profissional, 2008).  
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  Gráfico VII Elaborado a partir de (Observatório do Emprego e Formação Profissional, 2008) 

 

 “Formação ao Longo da Vida” mostra o mais baixo valor do grupo analisado, 

sendo preocupante, uma vez que mostra que Portugal sofre de uma insuficiência 

educacional, bem como não investiu em 2006 no melhoramento das capacidades da 

população activa mais velha. Contudo o lançamento do Programa “Novas Oportunidades”, 
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tenta promover a educação nos adultos, melhorando as suas aptidões profissionais e obter 

um grau educacional, e encorajando os novos a seguir um curso profissional, expandindo 

as suas saídas profissionais (Comissão Europeia, 2008a). De acordo com os dados já 

publicitados em Maio de 2007, nos 268 Centros Novos Oportunidades existentes à data, já 

se tinham inscrito 250.774 adultos na iniciativa, o que poderá traduzir-se numa futura 

melhoria no indicador “Participação na formação continuada” (Iniciativa Novas 

Oportunidades Adultos, 2007). 

 O critério “Criação de Conhecimento” mostra o baixo compromisso nas 

actividades em I&D, com maior ênfase nas empresas privadas – Gráfico VIII. A Despesa 

Privada em I&D em % do PIB era 0,26% em 2003, muito abaixo da meta nacional para 

2010 de 0,8%, e ainda mais longe da meta europeia de Barcelona de 2%. Espera-se que a 

partir de 2005 este valor suba, pelo menos ligeiramente, devido à actuação do Plano 

Tecnológico, até ao ano de 2008, em que a crise financeira afectará o investimento das 

empresas, principalmente nesta área que possui um grande factor de incerteza no seu 

resultado final.  
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 Gráfico VIII Elaborado a partir de (Comissão Europeia, 2008a) 

 

 Quanto à “Despesa Pública em I&D” também em % do PIB é em 2003 de 0,52%, 

mas existe o forte empenho do governo, nomeadamente no aumento da dotação orçamental 

para a Ciência e Tecnologia em 2007 e 2008 (o Orçamento de Estado atingiu 1% em 
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Ciência e Tecnologia), enquanto outros ministérios sofreram cortes orçamentais, com vista 

à meta nacional e europeia de em 2010 atingir 1% do PIB. Igualmente, no Financiamento 

Público Universitário em I&D, verifica-se um aumento desde 2000, embora temos de 

analisar que o valor de 2003 era quase equivalente ao ocorrido em 1998. 

 O critério “Empreendedorismo” é o que apresenta melhor resultado, em que 

somente na interligação e cooperação nas PME’s em inovação, está abaixo da média da EU 

(64%), o que se traduz na fraca apetência para a cooperação entre os agentes económicos 

em Portugal – Gráfico IX. Alguns indicadores deste critério são em parte produto de 

projectos financiados pelo Quadro Comunitário, sendo o valor do indicador “Fase Inicial 

de Capital de Risco” surpreendente, produto desses mesmos apoios, nomeadamente no 

projecto FINICIA, e produto da reestruturação de instituições públicas de capital de risco. 

Performance da Inovação em Portugal relativamente E U25, em 2006                                        
Empreendedorismo

109

116

143

70

64

98

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Inovação Organizacional

Despesas em Tecnologia da Informação e
Comunicação

Fase inicial de capital de risco

Despesas em Inovação

% PME's colaboram entre si na inovação

Inovação das PME's nacionais

Percentagem

 
  Gráfico IX Elaborado a partir de (Comissão Europeia, 2008a) 

 

 O critério “Propriedade Intelectual” é o que regista menor valor de todos os 

critérios, particularmente no registo de patentes, com percentagens de 2 a 4% da média 

europeia – Gráfico X. Aguarda-se que as recentes alterações estruturais que o Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sofreu possam traduzir-se no aumento de registo 

de patentes, com maior incidência nas patentes registadas nas universidades e centros de 

transferência de tecnologia. 
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  Gráfico X Elaborado a partir de (Comissão Europeia, 2008a) 
 Existe um dualismo no critério “Aplicações”, enquanto alguns indicadores 

exibem bons resultados, outros estão claramente abaixo da média da EU – Gráfico XI 

(Comissão Europeia, 2008a).  
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  Gráfico XI Elaborado a partir de (Comissão Europeia, 2008a) 

 

 Um dado que poderá melhorar estes indicadores é o saldo positivo, pela primeira 

vez, da Balança de Pagamentos Tecnológica em 2007, com 59 559 mil euros, depois de 
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nos últimos dois anos anteriores ter um saldo negativo de 285 906 mil euros (2005) e 68 

899 mil euros (2006), embora este ano de 2008 até Agosto tenha um saldo positivo 

acumulado de somente 29 811 mil euros (Banco de Portugal, 2008). 

 

2.4 A Estratégia de Lisboa 2005-2008 e 2008-2010 
 

 No relançamento da Estratégia de Lisboa em 2005, como atrás descrito, cada país 

nomeou um Coordenador Nacional da Estratégia de Lisboa e elaborou o seu próprio 

Programa Nacional de Reformas para o horizonte 2005-2008, tendo em conta as 24 

directrizes comuns aprovadas. Em Portugal, o processo de elaboração do respectivo 

Programa Nacional designou-se Programa Nacional de Acção para o Crescimento e o 

Emprego 2005/2008 (PNACE 2005/2008), tornando-se num desafio difícil mas 

estimulante e ambicioso, que pretendia colocar “Portugal no centro da EU e no processo de 

desenvolvimento global”.  

 Os principais objectivos para a Inovação que constavam do programa, eram: 

 → Reforçar a cooperação entre empresas e universidades, centros de investigação 

e organizações culturais, promovendo em paralelo a internacionalização, tendo em vista 

um sustentado crescimento no investimento público e privado em I&D; 

 → Desenvolver a inovação e o emprego, numa base sectorial e regional, bem 

como promover o empreendedorismo e uma gestão competente nas PME’s de forma a se 

prepararem para a internacionalização; 

 → Melhorar as competências profissionais dos portugueses. 

 Estes três objectivos foram traduzidos numa só prioridade, que se traduziu na 

forma de promover a inovação, melhorar o acesso a uma tecnologia de informação, 

explorar as capacidades competitivas e reforçar a criação de valor nas empresas.  

 Se estes objectivos poderiam considerar-se estimulantes, numa análise mais 

cuidada detectasse um baixo retorno. Este Programa Nacional não providencia uma clara e 

coerente visão política de inovação, apesar de apregoar uma aposta no conhecimento e na 

inovação. Neste plano, não se encontram medidas para a inovação, tal como o lançamento 

de novos produtos inovadores, de valor acrescentado nos produtos de alta tecnologia e sua 

exportação, bem como a criação de emprego na produção destes produtos e serviços 

altamente tecnológicos. 
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 Entretanto várias medidas consideradas na Estratégia de Lisboa foram iniciadas, 

entre elas, os programas INOV-JOVEM, FINICIA e FINCRESCE. Mas claramente que o 

maior progresso ocorrido em Portugal, que estava incluído na Estratégia de Lisboa, diz 

respeito à diminuição da burocracia nas empresas, onde estão incluídas as iniciativas como 

a “Empresa na Hora” e a “Marca na Hora” que tiveram uma adesão significativa. 

 Uma análise mais atenta a este Programa Nacional verifica a existência de 

medidas insuficientes para responder a uma mudança na política nacional de inovação, 

contudo se estas medidas forem complementadas com o Plano Tecnológico, e 

especialmente com o QREN 2007-2013, as probabilidades de se conseguir uma mudança 

necessária aumentam. O lançamento do QREN, especialmente no programa operacional 

nos “Factores Competitivos” e no “Potencial Humano”, poderão indiciar uma forte 

coordenação estrutural, e um integrado leque de medidas, contudo, para isto passar para a 

realidade, várias condições terão de acontecer: uma efectiva coordenação de forma a 

ultrapassar a divisão da política ciência/empresa; uma sistemática melhoria do 

desenvolvimento da ciência e tecnologia de forma a aumentar as suas perspectivas; um 

forte compromisso à mudança, de forma a encorajar novos sectores económicos; o 

desenvolvimento de uma maior cooperação a todos os níveis; a adopção e preparação de 

metas consistentes a médio longo prazo. Esta última condição é importante, já que a 

política de inovação não pode ser pensada num pensamento único a curto prazo, mas sim 

num consistente esforço a longo prazo, tentando que, este planeamento, não seja muito 

afectado em ciclos eleitorais. 

 Verifica-se que progressos foram feitos durante o seu primeiro ano de 

implementação, especialmente na simplificação de procedimentos burocráticos, bem como 

para transmitir a mensagem que, o manuseamento da informação tecnológica torna a vida 

mais facilitada a todos. Igualmente incutiu a necessidade de mudança, de forma a melhorar 

a competitividade nacional (Comissão Europeia, 2008a).  

 O novo Programa Nacional Reforma para o triénio 2008/2010 (PNR 2008/2010), 

que veio continuar e aprofundar as reformas iniciadas no âmbito do PNACE 2005/2008, 

tentando uma convergência maior com o QREN 2007/2013. 

 Este programa assume seis domínios para acção, em que os quatro primeiros 

foram já igualmente definidos pelo Conselho Europeu como Prioridades da Estratégia de 
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Lisboa, sendo os últimos dois domínios centrados no processo de modernização nacional. 

Os seus domínios são: 

 → Intensificar a Investigação, o Desenvolvimento e a Inovação – através da 

continuação da consolidação das redes como pólos de competitividade e tecnologias ou 

como “clusters”, promovendo a eficiência colectiva como instrumento de inovação, e 

pretende-se um novo patamar de investimento na inovação criativa no contexto das 

diferentes cadeias de valor; 

 → Dinamizar o Ambiente para os Negócios nomeadamente para as PME’s – 

continuar as boas práticas de desburocratização de procedimentos e do fomento do 

empreendedorismo, através da integração de procedimentos entre os diversos níveis de 

decisão, nomeadamente no licenciamento; 

 → Investir nas Pessoas – Qualificações, Mercado de Trabalho e Protecção Social 

– continuar o combate aos índices de qualificação baixos e assimetrias de distribuição da 

riqueza, utilizando os recursos do QREN na melhoria das qualificações e modernização do 

mercado de trabalho; 

 → Conciliar o Económico e o Ecológico – a Energia e Alterações Climáticas – 

apostar no sector das energias renováveis, quer através da investigação e pesquisa de novas 

fontes de energia renovável, quer no investimento em sistemas de produção de energias 

renováveis de nova geração;  

 → Melhorar a Qualidade das Finanças Públicas e Modernização da 

Administração Pública – melhorar a qualidade das finanças públicas em áreas de 

intervenção que potenciem o crescimento nacional e o emprego, melhorando a 

produtividade dos organismos públicos; 

 → Valorizar o Território – dar prioridade às infra-estruturas que potenciam a 

centralidade económica do território português, como as redes de nova geração, bem como, 

as redes de infra-estruturas educativas e de ciência e tecnologia (Gabinete do Coordenador 

Nacional da Estratégia de Lisboa e do Plano Tecnológico, 2008b). 

 

2.5 O Plano Tecnológico 
 

 O Plano Tecnológico é uma aposta estratégica do governo nacional, que pretende, 

além de uma mudança na sociedade, mobilizar todas as instituições de forma a estimular a 
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criação, difusão, absorção e uso do conhecimento, como alavanca necessária para essa 

mesma mudança (Plano Tecnológico, 2005). 

 Este Plano é importante, uma vez que o conhecimento e a inovação não eram uma 

aposta nacional até 2005, onde nesse ano o valor absoluto da despesa em I&D superou os 1 

201 milhões de euros, que traduz um crescimento de 8,2% face ao ano anterior, bem como, 

este valor representou 0,81% do PIB, o valor mais elevado de Portugal nos últimos 16 

anos. O crescimento que houve nesse valor em 2004 e 2005, inverteu uma tendência 

decrescente que tinha ocorrido nos dois anos anteriores. Já este aumento da despesa em 

I&D não foi acompanhado por um aumento proporcional nos recursos físicos e humanos 

utilizados nesta área. O número de unidades de investigação diminuiu, entre 2004 e 2005, 

de 2 230 para 2 178 unidades, repetindo a tendência já constatada no ano anterior. 

Relativamente aos recursos humanos afectos, o crescimento nos últimos dois anos cifrou-

se em 0,4% em cada um, tendo o Estado diminuído em 2005 os recursos humanos em I&D 

em 4,1% (Instituto Nacional de Estatística, 2007). 

 Reconhecendo estas falhas, nomeadamente ao nível do investimento em capital 

humano e nas actividades de Inovação e I&D, e que as mesmas traduzem os maiores 

entraves ao crescimento económico, o governo reconheceu a necessidade de qualificar os 

portugueses e estimular a inovação e a modernização tecnológica, tentando colocar em 

prática políticas que acelerem processos, como a produção de bens e serviços 

diferenciados, apoiados em actividades de investigação e desenvolvimento e cada vez mais 

vocacionados para os mercados externos, baseando-se em três eixos e seus objectivos 

estratégicos – Tabela II. 

Objectivos Estratégicos dos Eixos do Plano Tecnológico 
 

EIXO OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 

Eixo1 Elevar os níveis educativos médios 

CONHECIMENTO Fomentar a aprendizagem ao longo da vida 

Qualificar os Portugueses 
para a Sociedade do 

Conhecimento 

Mobilizar os portugueses para a sociedade de informação e 
conhecimento 

Eixo 2 Reforçar as competências científicas e tecnológicas 

TECNOLOGIA 
Mobilizar as empresas para a investigação e 

desenvolvimento 
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Vencer o Atraso Científico 
e Tecnológico  

Eixo 3 Promover o emprego qualificado 

INOVAÇÃO Promover a alteração do perfil da indústria e serviços 

Adaptar o Tecido 
Produtivo aos Desafios da 

Globalização 
Promover os resultados da inovação nas empresas 

 Tabela II Elaborado a partir de (Conselho Consultivo do Plano Tecnológico, 2007) 
 

 Relativamente ao Eixo 1 – Conhecimento, entre as medidas de execução, destaca-

se os números da taxa de penetração de banda larga fixa, que passou de 7,9% para 14,4%, 

enquanto a taxa de penetração da banda larga móvel evoluiu para 16,2%, tendo assim 

triplicado em pouco tempo o seu número. Já no programa e-escola, 250 000 alunos e 

professores acederam por um preço reduzido a um computador portátil com banda larga 

móvel, tal como 500 000 alunos do primeiro ciclo do ensino básico que irão receber o 

famoso computador “Magalhães”. Na educação apostou-se no ensino do inglês em 99% 

das escolas do ensino básico, contra 14% em 2004/2005, e 300 000 alunos inscritos nos 

400 Centros Novas Oportunidades para obterem uma certificação de competências, 

requalificação e uma formação complementar. Neste Eixo temos os resultados expressos 

na Tabela III. 

Metas e resultados do Plano Tecnológico – Eixo 1 

Indicadores 

Meta 

proposta 

2010 

Valor 

Inicial 

Valores já 

conhecidos 
Observações/Dados 

Eixo 1 - Conhecimento     

População com diplomas de ensino superior (em 

% do grupo etário 25-64 anos) 
15% 

11% 

(2003) 

13,5% 

(2006) 
+ 17 000 Alunos 

População com o ensino secundário (em % do 

grupo etário 20-24 anos) 
65% 

49% 

(2005) 

49,6% 

(2006) 
+ 20 000 Alunos 

Diplomados em ciência e tecnologia por 1000 

habitantes (entre os 20-29 anos) 
12% 

8,2% 

(2003) 

12,6% 

(2006) 
Meta atingida 

Formação ao longo da vida (por 100 habitantes do 

grupo etário 25-64 anos) 
12,5% 

4,8% 

(2004) 

4,6% 

(2005) 

300 000 Inscritos nos Centros Novas 

Oportunidades 

Utilização regular da Internet pelos indivíduos (%) 60% 
25% 

(2004) 

31% 

(2006) 
 

Percentagem de agregados familiares com ligação 

à Internet em Banda Larga 
50% 

17% 

(2004) 

34% 

(2006) 
 



48 

Alunos por computador 5 
21 

 (2001) 

10,3  

(2005) 
 

Percentagem de serviços públicos totalmente 

online 
100% 

40% 

(2004) 

90% 

(2007) 
 

 Tabela III Elaborado a partir de (Plano Tecnológico, 2009) 
 

 No Eixo 2 – Tecnologia, tal como figura na Tabela IV, o Orçamento de Estado 

para 2008 tinha 1% do PIB previsto para investir na Ciência e Tecnologia, bem como, 

triplicou o número de empresas de base tecnológica criadas, e tal como descrito antes, a 

Balança Tecnológica chegou ao valor positivo. Foram desenvolvidas parcerias 

internacionais, com vista ao lançamento de programas de doutoramento e de formação 

avançada, reunindo várias universidades portuguesas e congéneres internacionais de 

grande prestígio, bem como, foi desenvolvida a implementação em Portugal do 

Laboratório Ibérico de Nanotecnologia. 

 

Metas e resultados do Plano Tecnológico – Eixo 2 

Indicadores 

Meta 

proposta 

2010 

Valor 

Inicial 

Valores já 

conhecidos 
Observações/Dados 

Eixo 2 - Tecnologia     

Novos doutorados em C&T por 1000 habitantes 

(entre os 25-34 anos) 
0,45 

0,3  

(2003) 

0,3 

(2003) 
1 276 Doutorados/ano 

Produção científica por milhão de habitantes 609 
406 

 (2003) 

406 

(2003) 
+ 15%/Ano 

Pessoal total (ETI) em I&D por permilagem da 

população activa 
7,5 

4,3  

(2001) 

4,7  

(2003) 
+20% desde 2005 

Investigadores (ETI) por permilagem de população 

activa 
6,0 

3,6  

(2004) 

3,6  

(2004) 
+ 1 000 em Lab. Estado 

Despesa pública em I&D em % do PIB 1% 
0,58% 

(2001) 

0,5% 

(2005) 
1% C&T (OE 2008) 

Despesa das empresas em I&D em % do PIB 0,8% 
0,26% 

(2002) 

0,31% 

(2005) 
 

Investigadores por 1000 empregados 5,3 
3,3 

 (2004) 

3,4 

(2005) 
5 800 Bolsas FCT/ano 

 Tabela IV Elaborado a partir de (Plano Tecnológico, 2009) 
 

 Por último, o Eixo 3 – Inovação, onde várias medidas de execução foram 

tomadas, nas quais se destacam: implementar as iniciativas “Empresa na Hora” e “Marca 
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na Hora”; estimular a consultoria e a formação para as PME’s; inserir os jovens 

qualificados em PME’s em Portugal (InovJovem); inserir os jovens qualificados no 

estrangeiro (InovContacto); e criar a Plataforma de Protecção e Comercialização de 

Direitos de Propriedade Industrial. Pode-se analisar os valores concretos deste Eixo na 

Tabela V. 

Metas e resultados do Plano Tecnológico – Eixo 3 

Indicadores 

Meta 

proposta 

2010 

Valor 

Inicial 

Valores já 

conhecidos 
Observações/Dados 

Eixo 3 - Inovação     

Emprego nas indústrias de média e alta tecnologia 

em % do total do emprego 
4,7% 

3,28% 

(2002) 

3,25% 

(2005) 
37% do IDE 2006 

Emprego nos serviços de alta tecnologia em % do 

total do emprego 
1,8% 

1,43% 

(2001) 

1,85% 

(2006) 
Meta atingida 

Valor acrescentado dos sectores de média e alta 

tecnologia na indústria 
6,2% 

3,25% 

(2002) 

3,39% 

(2003) 
Balança Tecnológica positiva 

Valor acrescentado dos serviços de alta tecnologia 
6% 

4%  

(2002) 

4,1% 

(2003) 
+ 9,9% de emprego 

Exportação de produtos de alta tecnologia em % 

das exportações totais 
11,4% 

7,4% 

(2003) 

11,5% 

(3T2007) 
Meta atingida 

Criação de empresas em sectores de alta e média 

alta tecnologia em % do total de empresas criadas 

no período 

12,5% 
3,4% 

(2004) 

3,4% 

(2004) 
276 Novas empresas apoiadas 

Patentes EPO por milhão de habitante 
12 

4,3 

(2002) 

7,5 

(2003) 
 

Marcas comunitárias registadas por milhão de 

habitante 
50 

36,7 

(2002) 

98 

(2006) 
Meta atingida 

Investimento em capital de risco em percentagem 

do PIB 
0,15% 

0,12% 

(2004) 

0,12% 

(2004) 
560M€ no QREN 

Percentagem de trabalhadores que utilizam 

computadores c/ligação à Internet 
40% 

19% 

(2004) 

21% 

(2005) 
 

 Tabela V Elaborado a partir de (Plano Tecnológico, 2009) 
 

 O Plano Tecnológico inicial, tal como descreve na sua base, era um documento 

aberto, do qual resultaram Planos Tecnológicos especializados, de forma a trabalharem as 

medidas específicas de determinado sector, nomeadamente da Educação; para a Ciência e a 

Investigação; para as Qualificações; para a Modernização Administrativa; das Redes 

Competitivas; para as PME’s; para a sociedade da Informação; e da Saúde (Gabinete do 

Coordenador Nacional da Estratégia de Lisboa e do Plano Tecnológico, 2008). 
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2.6 Dados da Comissão Europeia 
 

 Dois documentos publicados pela Comissão Europeia dão uma perspectiva 

negativa para Portugal, tanto no tema de cumprimento da implementação de uma cultura 

empresarial, bem como na política de uma segunda oportunidade depois do insucesso 

empresarial. 

 No primeiro documento, datado de Novembro de 2007, apresenta-se um ponto de 

situação na implementação de medidas para introduzir uma educação para a cultura 

empresarial, principalmente no ensino secundário, tal como fora recomendado pela 

Comissão em Janeiro de 2006. 

 Na descrição por estado-membro, o mesmo documento descreve muito 

sumariamente que, o número de iniciativas privadas e públicas existem, mas que o 

empreendedorismo não está incluído na educação curricular nacional. Enquanto existem 

países como a Eslovénia, onde existe um programa governamental de promoção do 

empreendedorismo e da criatividade na juventude, que abrange e dinamiza cerca de trinta 

por cento da educação secundária, tendo também outro programa que abrangerá 

igualmente a formação aos próprios professores, de forma a saberem como estimular os 

alunos para uma cultura mais empreendedora e criativa. Outro exemplo será o Chipre, que 

tem a educação para a cultura empresarial como um objectivo específico no currículo da 

educação do país, a todos os níveis educacionais, sendo um elemento integrante, e não um 

complemento, onde os estudantes facilmente familiarizam-se com o conceito empresarial, 

bem como podem visitar e interagir com as empresas locais (Comissão Europeia, 2007a). 

 No outro documento, emitido em Outubro de 2007, a Comissão Europeia 

considera que, dentro da implementação da Estratégia de Lisboa, é necessário criar um 

ambiente de apoio às pequenas e médias empresas, como tal é preciso encontrar soluções 

para as consequências negativas do insucesso empresarial quando este acontece. 

 A Comissão avalia, nesse documento, que Portugal não implementou nenhuma 

medida para encontrar soluções, de forma a poder minimizar o impacto a quem sofreu o 

insucesso empresarial. Noutros países, existem medidas que merecem destaque no 

documento, como o caso da Alemanha, onde se criou um prémio patrocinado por dois 

bancos e por uma agência regional, com a cobertura dos media, atribuído a empresários 
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que aprenderam com o insucesso empresarial e que tiveram êxito no seu segundo 

recomeço. Outros países como o Luxemburgo e a França, onde respectivamente, é dado 

uma formação específica a 40 ex-empresários, que viram o seu negócio falir mas não de 

uma forma fraudulenta, de forma a prepará-los melhor numa outra aposta comercial, e 

onde uma associação trabalha no sentido de aumentar a confiança de quem começa de 

novo após passar por um insucesso empresarial (Comissão Europeia, 2007b). 

 Uma última análise será sobre a necessidade de mudança do nível de ensino da 

população nacional, que certamente dará maior consistência na sua investida empresarial, 

já que existem grandes diferenças entre as habilitações dos empresários das jovens 

empresas, nacionais e europeias, mostrando que neste último caso, um menor peso no 

ensino básico, e mais significativo no ensino secundário, isto reflecte a estrutura de 

habilitações da população que, em 2004, 76% da população portuguesa possuía o ensino 

básico, contra os 43% da população de outros países europeus – Gráfico XII (Instituto 

Nacional de Estatística, 2006). 
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  Gráfico XII Elaborado a partir de (Instituto Nacional de Estatística, 2006) 
 
 Outro documento emitido pela Comissão Europeia, em Novembro de 2008, 

contendo as previsões económicas europeias e mundiais de Outono para 2008-2010, entre 

a análise do impacto económico na EU da crise actual, como anteriormente visto, contem 
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dois indicadores preocupantes, nomeadamente a previsão de afastamento nacional em 

relação à média da EU no crescimento do PIB a preços constantes – Gráfico XIII, e a 

previsão do crescente aumento nacional da dívida bruta do sector público administrativo – 

Gráfico XIV (Comissão Europeia, 2008c). 
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  Gráfico XIII Elaborado a partir de (Comissão Europeia, 2008c) 
 



53 

Dívida bruta do setor público administrativo                                                                         
(previsões do Outono de 2008)                                                                               

(em percentagem do PIB)
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  Gráfico XIV Elaborado a partir de (Comissão Europeia, 2008c) 
 

 

Capítulo II Incubadoras de Empresas 
 
 A formação de novas empresas é uma prioridade para todos os estados-membros 

da EU, já que essas novas empresas permitem, com inovação e vitalidade, a introdução 

rápida de novos produtos e serviços nas economias modernas, bem como uma inclusão de 

novos processos produtivos, gerando deste processo novas oportunidades de emprego. 

 Estas empresas carecem na sua fase de arranque de condições adequadas para 

triunfarem, por isso os novos empresários, procuram uma assistência externa: ou de amigos 

e conhecidos; ou de uma assistência já profissional que exista em organizações próprias de 

apoio às empresas. Nestas organizações, os novos empresários pretendem um serviço de 

fácil acesso, que se adapte às suas necessidades e de elevada qualidade. Nestas 

organizações de apoio às empresas, estão incluídas as Incubadoras de Empresas, que são 

vistas como viveiros e estruturas decisivas de apoio às novas empresas, apoiando o 

empreendedorismo, e gerando inovação. 
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 No ano 2000, a Direcção Geral da Empresa da Comissão Europeia publicou um 

“guia de boas práticas”, denominado “Ajudar as Empresas na Fase de Arranque” que 

pretendeu demonstrar bons exemplos de práticas de apoio às empresas, que fossem de 

interesse para todas as partes envolvidas no processo de ajuda e desenvolvimento. 

 Este documento, dedica um capítulo precisamente às Incubadoras de Empresas, 

dando-lhes a devida atenção na fase de criação e na fase de desenvolvimento inicial das 

empresas. Nas boas práticas referenciadas para as Incubadoras, estão indicados os 

seguintes pontos: 

 → Adequar o pacote de serviços das Incubadoras às especificidades na promoção 

de empresas altamente inovadoras, traduzindo-se em boas instalações, um intercâmbio 

estreito com centros de investigação e institutos tecnológicos, um acesso devidamente 

estruturado ao capital de risco e possibilitar um trabalho em rede, tanto a nível local, como 

até internacional; 

 → Prestar uma boa qualidade de serviços, de forma a saberem como devem 

inserir as empresas no processo de desenvolvimento económico local, e que normas devem 

cumprir nessa prestação de serviços. No âmbito de uma reflexão sobre as questões de 

qualidade, em França foi implementada uma norma sobre as funções e serviços das 

Incubadoras, e um regulamento de certificação correspondente; 

 → Ajudar na transferência eficaz de tecnologia, tanto das universidades, como de 

institutos de investigação, para uma aplicação comercial dessa tecnologia. Esta tarefa 

tenta-se por exemplo concretizar na prática, através de um apoio às pessoas com formação 

em investigação científica e tecnológica, na obtenção de qualificações empresariais, que 

vão ser necessárias e complementares às suas qualificações técnicas; 

 → Possibilitar a criação de Incubadoras em novos sectores, não somente nas 

empresas de base tecnológica. No Porto, o pólo de transferência de tecnologia da 

Universidade do Porto, já lançou o concurso público para a construção de uma incubadora 

de base tecnológica, dedicada exclusivamente às Ciências da Vida e Engenharias 

Emergentes (Rios, Pedro, 2007); 

 → Trabalhar numa rede de inovação local, para que as Incubadoras sejam 

economicamente eficientes, e que incentive a ligação entre empresas novas e as já 

existentes, permitindo às Incubadoras cooperarem nos serviços de apoio e aconselhamento, 

envolvendo a comunidade local; 
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 → Criar um apoio mútuo a nível nacional entre Incubadoras, transmitindo 

resoluções para problemas semelhantes entre elas, tais como a melhoria da qualidade de 

serviços prestados e a optimização da transferência de tecnologia, criando uma rede de 

contacto a nível nacional; 

 → Equilibrar o financiamento necessário nas Incubadoras, uma vez que, tal como 

as empresas incubadas, as Incubadoras no seu início não têm fluxos de caixa, como tal, 

deve-se incentivar o financiamento privado, mas principalmente manter durante o tempo 

necessário o financiamento público, já que nos primeiros tempos de existência dependerá 

desses fundos públicos; 

 → Potenciar a existência da incubação virtual, através de uma utilização das 

tecnologias modernas de informação e comunicação, potenciando serviços de 

videoconferência, informação e aconselhamento, marketing e qualidade, não sendo 

necessário um grande investimento em terrenos e instalações (Comissão Europeia, 2000) 

1 Casos na European Union  
 
 Nas Incubadoras de Empresas dos países da EU analisados, a aplicação prática de 

uma boa, se não toda, parte dos pontos atrás descritos é uma realidade. De entre os vários 

estados-membros, para uma análise, foram escolhidas Incubadoras de Empresas da 

Espanha, da Inglaterra e da Finlândia. 

 

1.1 Espanha 
 

 Em Espanha, existe uma associação de centros europeus de empresas e inovação 

espanhóis (ANCES), que presta uma assistência aos seus membros na aplicação de 

sistemas de cooperação entre as próprias empresas apoiadas por estes centros, fomentando 

o intercâmbio de experiência, no desempenho da cooperação em rede, e na gestão da 

qualidade, de forma a ajudar os membros a explorarem o potencial tecnológico 

desenvolvido nos centros científicos (Comissão Europeia, 2000). É evidente o trabalho 

alcançado por esta associação, servindo como fonte de desenvolvimento económico 

regional e nacional, através da capacidade de envolver os seus membros na crescente 

melhoria de intercâmbio entre os mesmos, sendo mais uma mostra da capacidade 

espanhola de forte corporativismo e de boa interacção em rede. 
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 Um membro desta associação é a Incubadora de Empresas CCEI Valência, 

situada no parque científico na cidade espanhola de Valência. Fundada em 1991, faz parte 

da rede espanhola de BIC’s, e segundo dados de 2002, esta incubadora era financiada em 

mais de 40% pela própria região, e em cerca de 11% por fundos europeus. Foi criada no 

propósito de aumentar o nível de empreendedorismo regional, não esgotando o seu fim na 

incubação de empresas. 

 O apoio prestado às empresas incubadas abrangia: acompanhamento na 

elaboração de um plano de negócios; acompanhamento especializado em fontes de 

financiamento e em análises de mercado; e prestação de serviços de logística, como 

telefone, acesso à internet, etc. 

 A incubadora situava-se num edifício, que tinha a área total de 2.587 m2, com 25 

salas para incubação, tendo 11 empregados, 7 deles na área profissional e 4 na parte de 

secretaria, tendo na altura como tempo médio de incubação os três anos. 

 Como boas práticas desta incubadora tinha-se a destacar, os seguintes pontos: 

 → Assistência externa ao negócio – tal como referido antes, procurava o 

desenvolvimento do empreendedorismo na região, não limitando a sua prestação de 

serviços às empresas incubadas, incluindo nas suas actividades externas, cursos para 

desenvolvimento de novos negócios, e workshops para empresários; 

 → Cooperação entre as incubadoras em Valência – as 4 incubadoras que existiam 

na região, trabalhavam em conjunto na manutenção da sua página na website, gerando e 

melhorando este website a um nível que seria difícil somente para um incubadora realizar; 

 → Flexibilidade na área de trabalho – as instalações ofereciam condições para 

vários tipos de trabalho, como para empresas de produção, bem como para empresas de 

serviços; 

 → Reuniões com outras redes de BIC’s – as BIC’s reuniam-se regularmente, 

tanto por teleconferência, como por reuniões presenciais; 

 → Guia de elaboração de Plano de Negócio – foi desenvolvido pela rede de 

BIC’s, um software próprio entregue em suporte CD-ROM, que explicava os passos 

necessários para a elaboração do plano de negócios. 

 A incubadora tinha como um ponto fraco, as empresas desenvolverem as suas 

actividades, sem propriamente seguirem o plano de negócios, após a ajuda às empresas no 

serviço de apoio à elaboração desse plano (Comissão Europeia, 2002). 
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1.2 Inglaterra 
 

 Em Inglaterra, existe uma associação de Incubadoras de Empresas, denominada 

UK Business Incubation, que divulga no seu website, que as Incubadoras de Empresas se 

encontram em todas as regiões e localizações, uma vez que, essencialmente são localizadas 

onde o mercado necessita delas. Isto baseia-se nas necessidades dos empresários e no 

sector que a Incubadora de Empresas se centra, criando infra-estruturas próximas 

apropriadas a este mesmo sector de actividade (UK Business Incubation, 2009). 

 Num trabalho de Rudy Aernoudt, o mesmo refere que nos 40 parques 

tecnológicos existentes na Inglaterra, a importância da proximidade a outras infra-

estruturas seria maior do que a proximidade a um pólo universitário (Aernoudt, Rudy, 

2004). 

 Na área de Newcastle, existe a Incubadora Project North East, que é financiada, 

de entre outras vias, por subsídios de programas urbanos, patrocínios do sector privado e 

rendas cobradas às empresas incubadas. 

 Esta incubadora está situada numa região anteriormente afectada com o declínio 

das indústrias tradicionais (ex: aço), tendo recebido fundos estruturais da EU no apoio à 

sua recuperação, tendo nos últimos anos aumentado o desenvolvimento da incubação de 

empresas. 

 As instalações adquiridas em 1989, albergavam em 2002, cerca de 60 empresas 

start-up, na sua maioria geridas por empresários com idade abaixo dos 29 anos, centradas 

nas indústrias criativas. 

 As empresas incubadas tinham acesso a vários serviços, tais como: serviços de 

recepção e secretaria; salas de reunião; e consultoria especializada, como na elaboração de 

plano de negócios e consultoria financeira. Para estas empresas não existia um limite 

formal para uso das instalações, acontecendo que normalmente deixavam-nas quando 

sentiam falta de espaço no seu normal funcionamento. 

 Existia um trabalho exterior realizado pela incubadora, que cada ano conseguia 

ajudar cerca de 120 pessoas a criarem o seu próprio negócio, bem como efectuava 

iniciativas de valorização da capacidade produtiva na comunidade. 
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 Como boa prática, esta incubadora assegurava a sua sustentabilidade financeira 

quase nas rendas recebidas, bem como via o retorno do investimento feito nos imóveis, 

devido à crescente valorização do preço dos mesmos no mercado imobiliário. 

 Esta incubadora tinha carência na qualidade prestada, como factor crítico no 

sucesso das empresas, uma vez que se centralizava mais na disponibilidade do próprio 

espaço em si, do que dar ênfase na consultoria e aconselhamento especializado (Comissão 

Europeia, 2002). 

 

1.3 Finlândia 
 

 Na Finlâdia, somente após a adesão à EU, é que efectivamente a actividade das 

Incubadoras de Empresas aumentou, como por exemplo, na região de Helsínquia, em 1995 

havia somente uma incubadora, mas após 5 anos já existiam 16. Existem incubadoras 

criadas em sectores específicos, como no sector do Turismo, para que empresas ofereçam 

serviços inovadores e de alta qualidade aos turistas do país, bem como incubadoras 

focalizadas no sector artístico. As Incubadoras de empresas de base tecnológica, estão 

sempre ligadas e próximas de centros de pesquisa universitário, tendo origem nesses 

centros uma grande parte dos projectos desenvolvidos nas Incubadoras. Mesmo assim, um 

problema que estas Incubadoras sentem, prende-se com o facto de, alterar a mentalidade 

dos cientistas no sentido do empreendedorismo versus uma carreira científica (Aernoudt, 

Rudy, 2004). 

 Em Helsínquia existe no Parque da Ciência, uma Incubadora de Biotecnologia, 

sendo um centro de excelência em biotecnologia, em tecnologia médica e farmacêutica, 

biologia molecular, tecnologia alimentar, tecnologias ambientais, e na agricultura e 

floresta, tendo começado a funcionar em 1999. Este parque alberga também uma 

universidade e duas faculdades ligadas à ciência. Mais de 1.000 investigadores e técnicos 

especializados trabalhavam nos institutos de pesquisa dentro do parque científico. 

 Os principais serviços prestados pela incubadora eram: aconselhamento 

especializado e assistência na constituição de novas sociedades; logística administrativa e 

salas de laboratório; opção de uso de equipamento de ponta em I&D; descontos no registo 

de propriedade industrial, aconselhamento jurídico e consultadoria técnica; formação 

específica em empreendedorismo, no apoio à gestão e marketing. 
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 A principal missão da incubadora era a “comercialização” da pesquisa 

universitária e facilitar a transferência de tecnologia. Desta forma, a incubadora quebrava a 

barreira entre a mentalidade da pesquisa universitária, mostrando sua aplicabilidade 

comercial no sector privado, incutindo uma visão empreendedora à ciência. 

 Em 2002, a incubadora com cerca de 4.000 m2, albergava 23 empresas, operando 

assim na sua máxima capacidade, estando nessa altura já em construção mais um edifício 

com cerca de 15.000 m2, tendo já este espaço ainda não acabado, bastante procura. A 

incubadora possuía 8 trabalhadores, sendo 6 deles profissionais ou consultores (que 

ofereciam aconselhamento virtual na incubadora), e 2 na parte de secretariado. 

 Em termos financeiros, a incubadora não tinha recebimento de subsídios, como 

tal os seus recebimentos centravam-se nas rendas recebidas pelas empresas incubadas, não 

havendo serviços de graça, a não ser o aconselhamento geral de gestão na incubação. 

 Não existia um tempo previamente fixado de permanência na incubadora, 

existindo na altura a premissa de facilitar a pesquisa dentro do parque científico, mesmo 

que já não estivesse incubada, de forma a retirar os benefícios de sinergias de experiência 

trocadas entre empresas incubadas e outras que já não se encontravam. 

 Como boa prática, a incubador tem a localização privilegiada com a comunidade 

científica, encorajando a transferência tecnológica e a comercialização da pesquisa 

académica, entre o sector universitário e o sector privado, gerando esta sinergia o 

desenvolvimento de um cluster internacional de biotecnologia de referência (Comissão 

Europeia, 2002). 

 

1.4 Resumo de casos de Incubadoras de Empresas na EU 
 

 Para melhor análise de dados, foi elaborada uma tabela (Tabela VI), com um 

resumo dos dados descritos sobre as Incubadoras de Empresas da EU. 

 A tabela foi dividida nos seguintes pontos: as fontes de financiamento, para 

perceber os diferentes meios que as incubadoras têm para se financiar; o apoio prestado, 

nomeadamente os serviços colocados à disposição das empresas incubadas; as boas 

práticas, para servir de referência a outras incubadoras; e pontos fracos, que foram 

referidos, para as outras incubadoras poderem minimizar nas suas estruturas. 
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Resumo de casos de Incubadoras de Empresas na EU 

Incubadoras  
Países 

CCEI Valência Espanha 
Project North East 

Inglaterra 
Inc. de Biotecnologia 

Finlândia 

Fontes de 
Financiamento 

40% Financiada pela região 
e 11% por fundos europeus. 

Subsídios de programas 
urbanos, patrocínios do 
sector privado e rendas 
recebidas cobradas às 
empresas incubadas. 

Rendas e serviços prestados 
cobrados às empresas 

incubadas. 

Apoio Prestado 

Acompanhamento na 
elaboração de plano de 
negócios; consultoria 

especializada em fontes de 
financiamento e em análises 
de mercado; e serviços de 

logística. 

Serviços de recepção e 
secretaria; salas de reunião; 

serviços de consultoria 
especializada, como na 
elaboração de plano de 
negócios; e serviços de 
consultoria financeira. 

Aconselhamento 
especializado na ajuda à 
constituição de novas 
sociedades; logística 

administrativa e salas de 
laboratório; descontos no 

registo de propriedade 
industrial; aconselhamento 
jurídico e técnico; formação 

específica em 
empreendedorismo, no apoio 

à gestão e marketing. 

Boas Práticas 

Assistência externa ao 
negócio; cooperação entre as 

incubadoras em Valência; 
flexibilidade na área de 
trabalho; reuniões com 

outras redes de BIC’s; e guia 
de elaboração de Plano de 

Negócio. 

A Incubadora assegurava a 
sua sustentabilidade 

financeira quase nas rendas 
recebidas. 

Localização privilegiada 
com a comunidade científica, 
encorajando a transferência 

tecnológica e a 
comercialização da pesquisa 

académica, entre o sector 
universitário e o sector 

privado 

Pontos Fracos 

As empresas desenvolverem 
as suas actividades, sem 
propriamente seguirem o 

plano de negócios elaborado. 

Qualidade prestada, uma vez 
que se centralizava mais na 
disponibilidade do próprio 
espaço em si, do que dar 

ênfase no serviço de 
consultoria e 

aconselhamento 
especializado. 

Não tinha ou não indicado. 

Tabela VI Elaborado a partir de (Comissão Europeia, 2002) 

 

2 Casos em Portugal; Incubadoras e a sua relação com o tecido empresarial e 

autarquias locais 

 
 No leque de Incubadoras de Empresas nacionais existentes, foram analisadas 

nesta dissertação: a Incubadora de Empresas da Universidade de Aveiro; a Incubadora da 

WRC na Curia; a Incubadora do Beira Atlântico Parque em Mira; a IPN Incubadora de 
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Ideias e Empresas em Coimbra; a Oportunidades Específicas de Negócio (OPEN) na 

Marinha Grande; e a BioCant em Cantanhede. 

 A abordagem feita às estruturas estudadas foi feita através de uma visita às 

instalações, com uma pequena explicação acerca do seu funcionamento, bem como foi 

facilitada alguma documentação, sendo a restante informação conseguida por consulta dos 

respectivos websites. 

 Na análise efectuada, juntou-se a BioCant que, embora não seja uma Incubadora 

de Empresas na realidade, uma vez que a sua ajuda às empresas não se limita ao tempo de 

Incubação, mas fornece todos os serviços que uma Incubadora normalmente presta, ou até 

será mais dotada de estruturas de apoio que algumas Incubadoras existentes. 

 Em Portugal, a criação da INCUBE – Associação de Incubadoras de Empresas de 

Portugal, é um projecto recente que ainda não está concretizado, mas que resultou do 

primeiro encontro nacional de incubadoras de empresas em Julho de 2008. Este encontro, 

onde estiveram 25 entidades gestoras de incubadoras activas, pretende desta futura 

associação, que a mesma assuma actividades conjuntas de promoção do 

empreendedorismo e sejam criados novos mecanismos de apoio, além de que esta 

associação seja um “interlocutor” na definição de políticas necessárias ao fomento e 

desenvolvimento de novas empresas, sobretudo de base tecnológica. 

 

2.1 A Incubadora de Empresas da Universidade de Aveiro 
 

Esta Incubadora de Empresas foi criada em 1996, sendo uma unidade funcional que 

dá apoio a novas empresas de base tecnológica, sobretudo no que respeita às áreas 

tecnológicas e de investigação relacionadas com as competências da Universidade de 

Aveiro, de forma a fomentar as relações entre as várias empresas incubadas, a universidade 

e os parceiros associados. O seu objectivo passa por incentivar a criação de novas 

empresas, de forma a comercializar ideias inovadoras de uma forma sustentada, com 

menor probabilidade de risco e, consequentemente, com uma maior taxa de sucesso. Possui 

espaços físicos, como salas/gabinetes, e serviços de logística, de apoio administrativo e 

secretariado, bem como aconselhamento nas componentes jurídica, contabilística e 

financeira, incrementando nos empreendedores a sua capacidade de gestão, dando este 

acompanhamento também na incubação virtual. 
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 A Incubadora incentiva o empreendedorismo académico, abrindo somente portas 

a alunos, ex-alunos, docentes e investigadores da própria Universidade de Aveiro, 

recebendo empresas de base tecnológica, responsáveis por algum tipo de inovação em 

produtos, processos, componentes ou acessórios, e tem como prazo máximo de incubação 

os 3 anos. (IEUA, 2009). 

 Fazendo uma análise aos seus resultados, constata-se que entre 2001 e 2007 

verificou-se um crescimento no número de postos de trabalho criados, de 10 para mais de 

90 postos na totalidade das empresas incubadas ou emergentes da incubação. No que se 

refere ao registo de marcas e patentes, entre 2005 e 2006 foi requerido o registo de mais de 

cem marcas e de cerca de trinta patentes. Em 2007, o espaço da Incubadora atingiu a sua 

quota máxima de utilização, possuindo mais de quinze empresas instaladas no seu espaço, 

depois de anos sucessivos com menos de cinco empresas incubadas. No ponto de vista de 

proveniência dos empreendedores instalados, a maioria possui qualificação avançada, 

convivendo docentes e alunos em quase igualdade numérica, desenvolvendo em conjunto 

experiências e saberes (IEUA, 2007b). 

 A trabalhar em parceria com a Incubadora, encontra-se a Unidade de 

Transferência de Tecnologia da Universidade de Aveiro (UATec), criada em 2006, com o 

sentido de valorizar o conhecimento gerado na academia, pelos alunos docentes e 

investigadores, nomeadamente: licenciando ideias e tecnologias geradas na universidade; 

explorando comercialmente essas ideias e tecnologias; criando novas empresas de base 

tecnológica; dando apoio a essas empresas; e sensibilizando a comunidade científica para 

as questões concretas da aplicabilidade comercial das ideias e tecnologias emanadas pela 

mesma. Esta unidade também se dirige a entidades externas, como empresas e outros 

instituições públicas ou privadas, de forma a: poderem recorrer a serviços técnicos e de 

consultadoria; colaborarem com a universidade em projectos de investigação e 

desenvolvimento; procurarem novas soluções tecnológicas para necessidades específicas 

que possuam; e explorarem comercialmente tecnologias geradas na universidade (UATec, 

2009). 

 Nesta Incubadora de Empresas foi gerado por uma empresa incubada, o motor de 

busca “Sapo”, tendo depois sido vendido este produto e a empresa encerrado. Embora esta 

empresa diminua a taxa de sobrevivência de empresas criadas na Incubadora, não se pode 

dizer que seja um caso de insucesso (IEUA, 2009). 
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 Um exemplo, entre outros, de relação de empresas incubadas com o tecido 

empresarial e organismos públicos, a empresa “Primarius”, que desenvolve múltiplas 

plataformas web, analisando e implementando a plataforma mais adequada aos clientes, e 

que juntou na sua carteira de clientes, o Ministério da Agricultura, a Universidade de 

Aveiro, a Flama S.A. e a Spectrolux S.A. (IEUA, 2007a). 

 

2.2 A WRC – Incubadora de Empresas 
 

 A Incubadora da WRC nasceu em 2006 na Curia, concelho de Anadia, e resulta 

de uma iniciativa da WRC – Agência de Desenvolvimento Regional, S.A., tendo como 

parceiros a Universidade de Aveiro e o Instituto Politécnico de Coimbra. Foi criada para 

promover o desenvolvimento de novas oportunidades de negócio e gerar empresas de base 

tecnológica com forte ligação ao tecido económico e empresarial da região, ajudando a 

incutir a cultura do empreendedorismo e da inovação. Esta Incubadora tem como áreas 

preferenciais: tecnologias da informação e comunicação; viticultura e enologia; água e 

outros recursos naturais; ciências e tecnologias dos materiais (especialmente ligadas ao 

sector cerâmico); tecnologias de produção; energia e ambiente; turismo e actividades de 

animação. Tem como prazo máximo de permanência na Incubadora os 3 anos. 

 A Incubadora proporciona às empresas incubadas espaços de incubação, acesso a 

serviços de logística e secretariado, bem como um equipa técnica de avaliação de risco, de 

aconselhamento e coaching (de apoio estratégico, marketing, gestão, jurídico, etc.), e de 

comunicação, facilitando o contacto com o mercado internacional através de parcerias 

(WRC, 2009). 

 No que se refere a números fornecidos, o número de empresas ligadas à 

Incubadora, contando igualmente a incubação virtual, é de oito empresas, tendo estas 

empresas gerado quinze postos de trabalho, sendo na sua grande parte empreendedores 

com qualificação superior (Anexo 4). 

 Existem ligações da Incubadora com centros de investigação, nomeadamente com 

a Universidade de Aveiro, Instituto Politécnico de Coimbra, Centro Tecnológico da 

Cerâmica e do Vidro, e centroHabitat, tendo também estabelecido uma ligação às redes de 

inovação INCUBE e RIERC (Anexo 4). 
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 A WRC – Web para a Região Centro, Agência de Desenvolvimento Regional, 

S.A. é a estrutura preponderante da Incubadora, tendo a sua logística no edifício ao lado da 

mesma, e foi criada de forma a intervir e desenvolver acções ligadas à sociedade da 

informação e incrementar o nível de empreendedorismo e a criação de riqueza local (WRC, 

2009). 

 Existem trabalhos realizados por empresas incubadas com câmaras municipais, 

nomeadamente a criação de plataformas web (Anexo 4), bem como o logótipo do 

Município de Anadia, foi criado pela “Sigyn – one stop solution”, empresas incubada na 

Incubadora da WCR, que também desenha rótulos para as garrafas do vinho produzido na 

região, mostrando assim, a relação com o tecido empresarial local (Município de Anadia, 

2009). 

 

2.3 A Incubadora do Beira Atlântico Parque 
 

 A Associação da Incubadora do Beira Atlântico Parque em Mira, é uma 

associação sem fins lucrativos, constituída em 2002, pela Associação da Beira Atlântico 

Parque, pela Câmara Municipal de Mira e Universidade de Aveiro, tendo por fim a criação 

e/ou desenvolvimento de ideias ou projectos empresariais, visando a criação de empresas 

inovadoras de base tecnológica em sectores como: novos materiais; a biotecnologia; as 

tecnologias de informação e multimédia; electrónica e telecomunicações; nanotecnologia; 

tecnologias alimentares; mar e energias renováveis. Tem como prazo limite de incubação 

os 3 anos, que poderá ser prolongado por mais 1 ano. 

 As empresas incubadas têm acesso a salas onde poderão funcionar, bem como a 

logística e o serviço de secretariado disponível, como ainda o acompanhamento, também 

de uma forma virtual, de coaching, acrescentando uma base de dados protocolada com 

diversos prestadores de serviços em condições mais favoráveis. Esta Incubadora faz parte 

da rede europeia de Business Innovation Centre (BIC’s), instituição europeia anteriormente 

referida, dando apoio à internacionalização através desta rede (AIBAP, 2009), bem como 

existe uma ligação protocolar com as Universidades de Aveiro e Coimbra (Anexo 1). 

 Relativamente a dados fornecidos, foram criadas treze empresas desde o seu 

início, bem como foram criados noventa postos de trabalho, sendo o grau de escolaridade 

dos empreendedores o ensino superior (Anexo 1). 
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 A principal entidade promotora deste projecto é a Associação Beira Atlântico 

Parque, associação privada sem fins lucrativos, maioritariamente detida pela Câmara 

Municipal de Cantanhede, mas que inclui Universidade de Aveiro, associações 

empresariais e de desenvolvimento regional. Esta entidade tem como objectivo o 

desenvolvimento de projectos mobilizadores a nível regional, de forma a garantir dimensão 

para a atracção de investimentos competitivos a nível global (ABAP, 2009). 

 A “FoodMetric” é um spin-off da Universidade de Aveiro, com sede em Aveiro, 

mas incubada na Incubadora do Beira Atlântico Parque, que actua na área alimentar, 

proveniente da Unidade de Investigação de Química Orgânica. Esta empresa desenvolve 

soluções para a análise da composição química e qualidade de produtos alimentares, que 

são muito mais rápidas que os métodos convencionais. Este serviço tem por base o 

conhecimento das características complexas do sistema alimentar e do seu processo de 

produção e, por outro lado, o desenvolvimento de componentes de software, que 

associados a equipamentos específicos de análise permitem o processamento de dados. 

Este método é uma inovação no processo de controlo dos produtos alimentares (AIBAP, 

2009). 

 

2.4 A IPN Incubadora de Ideias e Empresas 
 

 A IPN Incubadora – Associação para o Desenvolvimento de Actividades de 

Incubação de Ideias e Empresas em Coimbra, em actividade desde 1996, foi criada por 

iniciativa do Instituto Pedro Nunes (IPN) e da Universidade de Coimbra, sendo uma 

instituição de direito privado, sem fins lucrativos. A Incubadora promove a criação de 

empresas spin -offs, apoiando ideias inovadoras e de base tecnológica oriundas dos 

laboratórios do IPN, de instituições do ensino superior, em particular da Universidade de 

Coimbra, do sector privado e de projectos de investigação e desenvolvimento em consórcio 

com a indústria (Anexo 2). 

 As empresas dispõem de acesso facilitado ao sistema científico e tecnológico 

nacional, e de um ambiente que proporciona o alargar de conhecimentos em matérias como 

a gestão, estratégia, finanças, fiscalidade, marketing, qualidade, etc., bem como o contacto 

com mercados nacionais e internacionais. Nesta Incubadora as empresas ainda têm a 

disponibilização de espaço físico para instalação, serviços de logística, acesso a 
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consultores especializados em diversas áreas em condições vantajosas, bem como serviços 

de contabilidade, podendo também ter acesso ao programa de incubação virtual. Nesta 

Incubadora, os projectos com carácter prioritário são spin-offs surgidos da Universidade de 

Coimbra e start-ups que assegurem uma forte ligação ao meio universitário, seja através de 

alunos, docentes ou projectos de investigação em laboratórios, bem como projectos vindos 

do sector privado e de I&D em consórcio com a indústria (IPN Incubadora, 2009). 

 A Incubadora, face ao sucesso da sua actividade, já teve de efectuar uma 

expansão do seu espaço físico em 2002, acolhendo já 33 empresas start-ups de base 

tecnológica, que representa uma taxa de ocupação de 80%, bem como apoia outras 30 

através da incubação virtual, e tem como prazo limite fixado para incubação de 3 a 4 anos, 

embora em casos especiais, devidamente fundamentados e avaliados pela gestão da 

incubadora, esse prazo pode ser ligeiramente alargado. A IPN Incubadora é o único 

representante português na Incubator Fórum – Rede de Incubadoras de Base Tecnológica 

da Europa (Anexo 2). 

 Esta Incubadora, já apoiou a criação de mais de 100 empresas de base tecnológica 

com resultados nacional e internacionalmente reconhecidos, tem mais de 900 empregos 

directos actuais e um volume acumulado de negócios em 2007 de mais de 40 milhões 

euros, situando-se a sua taxa de sobrevivência em mais de 80% (IPN Incubadora, 2009). 

 O IPN foi criado em 1991, por iniciativa da Universidade de Coimbra, sendo 

também uma instituição de direito privado, de utilidade pública, sem fins lucrativos, 

dispondo de infra-estruturas tecnológicas próprias – seis Laboratórios de Desenvolvimento 

Tecnológico – além de uma rede de investigadores do Sistema Científico e Tecnológico, 

em particular da Universidade de Coimbra, nomadamente da sua Faculdade de Ciências e 

Tecnologia. O IPN pretende, através da sua Incubadora, promover a criação de empresas 

spin-offs, apoiando ideias inovadoras e de base tecnológica vindas dos seus próprios 

laboratórios, de instituições de ensino superior, em particular da Universidade de Coimbra, 

do sector privado e de projectos de investigação e desenvolvimento em consórcio com a 

indústria (Instituto Pedro Nunes, 2009). 

 Entre os seus vários casos de sucesso, existe a “Critical Software” nascida na 

Incubadora do IPN em 1998, tendo registado um crescimento muito acentuado. A empresa 

teve uma implementação muito forte no mercado internacional, onde tem desenvolvido 

soluções informáticas para o sector da aeronáutica, espaço e defesa, bem como para 
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sectores como o financeiro, energia, indústria ou telecomunicações, sendo que 75% dos 

seus produtos se destinam a exportação. Esta empresa desenvolveu uma plataforma 

informática que permitiu a integração, no Espaço Shengen, dos novos estados membros da 

EU (Instituto Pedro Nunes, 2009). 

 

2.5 A Incubadora OPEN  
 

 A OPEN – Associação para Oportunidades Específicas de Negócio, é uma 

instituição privada, sem fins lucrativos, criada em Novembro de 2002, promotora de um 

Centro de Incubação de Oportunidades de Negócio, localizada na Zona Industrial da 

Marinha Grande, tendo como objectivo estimular a inovação e o emprego, incentivando 

iniciativas empresariais inovadoras, com impacto no desenvolvimento económico da sua 

região. Teve como associados fundadores: o CENTIMFE – Centro Tecnológico da 

Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos; a CEFAMOL – Associação 

Nacional da Indústria de Moldes; o Município da Marinha Grande; a ANJE – Associação 

Nacional dos Jovens Empresários; e a INOVA Engenharia de Sistemas, Lda. 

 Esta Incubadora pretende abranger projectos inovadores em áreas, quer 

industriais, quer de serviços, para isso possui um edifício de estrutura modular com áreas 

de incubação flexíveis, e bons espaços para empresas industriais ou de serviços, bem como 

áreas partilhadas para actividades de suporte, bem como possui serviços especializados, no 

suporte à actividade da empresa, e apoio no acesso a fontes de financiamento alternativas e 

a programas de incentivo (OPEN, 2009). 

 A OPEN teve 9 empresas ao longo do tempo de existência, tanto ao nível local, 

como ao nível de incubação virtual, criando estas empresas 25 empregos, tendo os seus 

empreendedores, na sua grande maioria, uma formação académica superior (Anexo 3). 

 A organização de suporte desta Incubadora, com a sua sede situada perto da 

mesma, é o CENTIMFE, que foi criado em 1991, é uma organização sem fins lucrativos, 

que conta com mais de 200 organizações associadas, entre empresas industriais, 

instituições públicas com o IAPMEI, a Câmara Municipal da Marinha Grande e a Câmara 

Municipal da Batalha, e organizações privadas de orientação sectorial. O CENTMFE 

pretende ser um agente na dinamização e desenvolvimento de processos de inovação 
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empresarial, bem como, no desenvolvimento de projectos estruturantes e estratégicos para 

os sectores de moldes, ferramentas especiais e plásticos (CENTIMFE, 2009). 

 A Incubadora tem dois exemplos de empresas incubadas que desenvolveram 

parcerias com organismos locais. Uma parceria foi desenvolvida em conjunto com o 

Município da Marinha Grande e a Região de Turismo Leiria/Fátima, incidindo na 

divulgação do sector vidreiro existente nesta região, numa lógica de criação de uma 

imagem de marca. A outra parceria está a ser feita com entidades de solidariedade, para 

que parte das receitas da empresa incubada revertam a favor dessas instituições (Anexo 3). 

No seio da Incubadora encontra-se também a empresa “DailyWork – Investigação e 

Desenvolvimento”, tendo sido a primeira start-up que nasceu no seio das actividades de 

investigação e desenvolvimento do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa e da 

Universidade de Aveiro. Esta empresa gere um projecto denominado P4TMS (Platform for 

Transport Management Services), que visa o desenvolvimento de uma infra-estrutura 

computacional, que se baseia numa rede de unidades inteligentes de transporte associadas à 

unidade de transporte (contentor ou veículo) com sistema de posicionamento GPS, tendo 

como parceiros neste projecto, o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, o Instituto 

Superior Técnico, a BRISA e o Grupo Luís Simões (DailyWork, 2009). 

 

2.6 A BioCant  
 

 O “BioCant” é um centro de investigação e desenvolvimento aplicado em 

Ciências da Vida, com o objectivo de criar produtos e serviços inovadores em 

Biotecnologia, em consórcio com empresas nacionais e estrangeiras, bem como apoia o 

bioempreendedorismo em Portugal. Este centro impulsiona a transferência de tecnologia 

entre os centros de investigação de mérito reconhecido e as empresas do sector de 

biotecnologia. É o centro de investigação e desenvolvimento das empresas do “BioCant 

Park”, o primeiro parque português de Biotecnologia, situado em Cantanhede, que 

ambiciona consolidar um cluster de empresas e instituições de investigação e 

desenvolvimento de excelência na região centro de Portugal, bem como pretende ajudar os 

jovens talentos universitários a concretizarem e a valorizarem as suas iniciativas 

empreendedoras, promovendo assim a sua fixação na região, tal como promover o regresso 

de jovens doutorados do estrangeiro para implementação dos seus projectos. 
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 O “BioCant” dá apoio à validação científica de ideias e projectos de negócio 

inovadores na área da biotecnologia, disponibilizando para isso, de espaço laboratorial, 

consultoria científica avançada, bem como apoio empresarial e de serviços de 

contabilidade, pretendendo desta forma que o empreendedor esteja quase somente focado 

no seu projecto. Este centro fornece quase todos, senão todos, os serviços que as 

incubadoras fornecem, só se diferenciando, na situação temporal, uma vez que não 

pretende ter só a empresa a desenvolver produtos/serviços inovadores de biotecnologia na 

altura de incubação, mas que essa mesma empresa continue a laboral e a investigar outros 

novos produtos/serviços com êxito no seu parque, não necessitando a mesma de sair deste 

espaço para crescer. 

 O “BioCant” tem como meta, até 2010 ter ajudado a criar 20 empresas de base 

tecnológica e ser responsável pela criação de 200 empregos qualificados (Biocant, 2009). 

 Através de uma parceria inédita entre um Parque de Ciência e Tecnologia 

(BioCant Park) e uma Sociedade de Capital de Risco (Beta SCR, SA), foi criada a 

“BioCant Ventures”, que tem como objecto a investigação e desenvolvimento em ciências 

físicas e naturais, com o objectivo de beneficiar da respectiva valorização económica. Esta 

empresa, a primeira em Portugal, tem capacidade de investimento e flexibilidade 

adequadas para aproximar dos grandes investidores projectos embrião e empresas em 

biotecnologia, procurando à posteriori, gerar mais valias na compra, venda e licenciamento 

de tecnologias originárias do “BioCant”, ou de outros laboratórios e universidades, com os 

quais estabeleça contratos de licenciamento nesse sentido (Biocant Ventures, 2009). 

 O “BioCant Park” celebrou com o Ministério da Ciência e Tecnologia de 

Moçambique um protocolo de cooperação, no âmbito do qual vai colaborar com o estado 

moçambicano nas áreas da formação técnica e científica, desenvolvimento de projectos e 

consultoria para a criação de um centro de ciência e tecnologia, segundo um modelo 

semelhante ao do parque de biotecnologia existente em Cantanhede. Esta cooperação será 

realizada através de um intercâmbio de cientistas, técnicos, peritos e estudantes, de 

formulação e implementação de programas e de projectos de investigação, e na procura 

conjunta de fontes de financiamento para projectos de pesquisa e de transferência de 

tecnologia em áreas comuns (Independente de Cantanhede, 2008). 

 

 



70 

2.7 Resumo das Incubadoras de Empresas em Portugal 
 

 Para melhor análise de dados, à excepção da BioCant que não facultou os 

elementos necessários, foi elaborada uma tabela (Tabela VII). 

 Esta tabela foi dividida nos seguintes pontos para análise: o ano da criação das 

Incubadoras; as áreas preferenciais para admissão, que servem de referência na admissão 

nas Incubadoras; o apoio prestado, que descreve os serviços prestados às empresas 

incubadas; os dados com o número de empresas incubadas e postos de trabalho criados, ou 

desde a sua origem, ou os dados actuais; e as parcerias com organismos públicos e/ou 

locais, analisando a sua relação com o exterior. 

 

Resumo dos dados das Incubadoras de Empresas em Portugal 
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Apoio Prestado 

Salas/gabinetes, e serviços logística; apoio 
administrativo e secretariado; 

aconselhamento jurídico, contabilístico e 
financeiro; e incubação virtual 

Espaços de incubação; acesso a serviços de 
logística e secretariado; bem como um 
equipa técnica de avaliação de risco, de 

aconselhamento e coaching  e de 
comunicação 

Salas, logística e o serviço de secretariado; 
acompanhamento, também de uma forma 

virtual; de coaching; base de dados 
protocolada com diversos prestadores de 
serviços em condições mais favoráveis 

Instalações, serviços de logística; 
consultoria especializada em diversas áreas 

em condições vantajosas; serviços de 
contabilidade; e incubação virtual 

Espaços para empresas industriais ou de 
serviços; actividades de suportee serviços 

especializados; apoio no acesso a fontes de 
financiamento alternativas e a programas de 

incentivo 

Dados do n.º de empresas 
incubadas e postos de trabalho 

Quinze empresas instaladas no 
seu espaço actual e 90 postos 

de trabalho dessas quinze 

Criadas oito empresas ao 
longo da existência, tendo 

estas empresas gerado quinze 
postos de trabalho 

Criadas treze empresas desde 
o seu início, bem como foram 

criados noventa postos de 
trabalho 

33 Empresas start-ups de base 
tecnológica, que representam 

uma taxa de ocupação de 
80%, e apoia 30 na incubação 

virtual 

Nove empresas ao longo do 
tempo de existência, tanto ao 
nível local, como ao nível de 

incubação virtual, criando 
estas empresas 25 empregos 

Parcerias com organismos 
públicos e/ou locais 

Desenvolvimento de 
plataformas web para 

Ministério da Agricultura 

Criação de plataformas web 
e de logótipo para câmaras 

municipais 

Sobretudo em áreas de 
transferência de tecnologia, 

por exemplo com a 
Universidade de Aveiro 

Desenvolvimento uma 
plataforma informática que 

permitiu a integração no 
Espaço Shengen, dos novos 

estados membros da EU 

Divulgação do sector 
vidreiro existente na região, 

e com entidades de 
solidariedade 
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 Ao nível nacional, o consenso na sociedade portuguesa de que a inovação tem um 

papel preponderante no crescimento da economia portuguesa, foi verdadeiramente aplicado 

através da definição do Plano Tecnológico em 2005 e do Quadro de Referência Estratégico 

Nacional 2007-2013, até então, não tinham aparecido verdadeiras apostas de coordenação 

das políticas para a ciência e indústria. 

 Analisando as Incubadoras de Empresas nacionais segundo o guia de boas 

práticas publicado em 2000 pela Comissão Europeia já descrito, as Incubadoras conseguem 

um bom trabalho, tanto no apoio virtual, não limitando a sua rede de prestação de serviços 

e de contactos às empresas incubadas, como são desenvolvidas por uma rede local de apoio 

à inovação, tendo as organizações públicas e as privadas, como as câmaras locais, 

associações e pólos universitários, um papel fundamental de suporte das Incubadoras. 

 Mas, por outro lado, detecta-se algumas falhas, quanto ao vazio de 

regulamentação nacional sobre funções e serviços das Incubadoras de Empresas, e uma 

norma que certificasse a qualidade prestada pelas mesmas, já que a aplicabilidade da 

norma seria um garante do serviço e apoio prestado pelas Incubadoras aos possíveis 

empreendedores. Por outro lado, também não existe a nível nacional uma interligação de 

defesa conjunta de interesses e de representatividade das Incubadoras de Empresas junto de 

instituições governamentais, tal como acontece com as Incubadoras espanholas. Isto deve-

se em primeiro lugar, à tardia percepção da governação nacional da importância que estas 

instituições podem ter, e como tal, é relativamente recente o projecto de uma associação 

nacional de Incubadoras, de forma a que se torne um “veículo” importante de apoio para a 

qualificação das Incubadoras e ajudá-las a trabalharem em rede, por outro lado, deve-se à 

falta de apetência nacional para se agir numa colaboração conjunta de todos os 

protagonistas, ao contrário dos nossos vizinhos espanhóis, que têm um sentido para 

trabalharem em conjunto nas várias organizações existentes. Em suma, existe em Portugal 

múltiplas experiências eficazes de apoio ao empreendedorismo, no sentido de incitar a 

auto-confiança e formação, mas por outro lado, é revelada a necessidade duma maior 

articulação e integração das organizações públicas, para que se responda de facto a quem 

mais necessita. 

 Penso também que existe, numa parte delas, um empenho das Câmaras e 

organizações, nas quais as mesmas Câmaras são também associadas e peças importantes, 

no rápido desenvolvimento de infra-estruturas com boa qualidade, que tive o privilégio de 
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visitar, mas que apresentam percentagens de ocupação muito baixas durante a sua 

existência. Teria sido mais sensato, terem começado a incubadora em instalações 

provisórias em edifícios municipais que existissem, e depois que tivesse sido criada a 

necessidade de existência de instalações próprias, devido à crescente procura por parte de 

empreendedores com inovação. Infelizmente, não foi o que se passou na realidade. 

 Isto mostra que, por si só, a existência de uma Incubadora de Empresas, com 

espaços para arrendar a preços apetecíveis, e um prometido apoio a vários níveis, não 

significa um espaço quase preenchido de empresas inovadoras a contribuírem para o 

desenvolvimento local. 

 Existe uma fraca aposta nacional, na criação de Incubadoras em mercados 

específicos, ou em mercados ditos principais na nossa economia, como é o caso de 

Incubadoras de Empresas destinadas ao mercado turístico, de forma a gerarem serviços 

inovadores e de qualidade aos turistas, numa cooperação próxima e de interesse a nível 

nacional. 

 Num comunicado da Comissão Europeia em 2007, em que a mesma divulga 

directrizes voluntárias para as universidades e outras instituições de pesquisa, para que 

melhorarem a gestão e a transferência de conhecimento entre estas instituições e a 

indústria, é transmitido que, o desenvolvimento de uma economia de conhecimento será 

feito através duma mudança no processo de inovação, conhecido como “inovação aberta”, 

que é caracterizado, principalmente por mais investigação em colaboração e melhor 

partilha de conhecimentos e de propriedade intelectual. Para a Comissão, as universidades 

e outras instituições de pesquisa têm um papel crítico a desempenhar nesse contexto, uma 

vez que o desenvolvimento da pesquisa em colaboração, é um dos mais importantes passos 

na transferência de conhecimento e dos processos de inovação (Comissão Europeia, 

2007g). 

 Nas Incubadoras analisadas verifica-se a diferença entre, as que têm unidades de 

transferência de tecnologia perto das seus estruturas, como a Incubadora da Universidade 

de Aveiro, a IPN Incubadora e a BioCant, que têm respectivamente, a Universidade de 

Aveiro e a UATec, a Universidade de Coimbra e o IPN, e o Parque de Ciência e 

Tecnologia, e as outras Incubadoras que estão mais distanciadas destas unidades de 

transferência. 
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 A Incubadora da Universidade de Aveiro, que já tinha um número crescente de 

empresas incubadas nas suas instalações nestes últimos anos, chegou já ao limite do seu 

espaço físico, segundo a minha opinião, devido em parte, ao desenvolvimento da UATec, 

que veio dar um impulso na coordenação e mediação de todas as acções de transferência de 

tecnologia e de conhecimento dentro da universidade. Esta estrutura, tal como outras 

unidades de transferência de tecnologia, tem dois procedimentos operacionais:  

 → O procedimento technology-push – neste procedimento é efectuada uma 

prospecção de tecnologias emergentes na comunidade académica (tanto nas unidades de 

investigação, como nos laboratórios associados), que agrega numa base de dados da oferta 

tecnológica, sendo posteriormente feita uma avaliação da tecnologia (a sua aplicabilidade 

comercial, uma análise de mercado e uma análise económico-financeira) e respectiva 

protecção da propriedade intelectual, depois é feita a sua valorização pelo desenvolvimento 

de um protótipo, modelo de licenciamento e/ou um plano de negócios, e finalmente a sua 

comercialização, que poderá passar pela negociação de um contrato de licenciamento, ou 

pela constituição de uma empresa de base tecnológica, que poderá ir para a Incubadora, ou 

seja, esta esquematização poderá passar pela concepção e gestação de uma empresa, que 

depois poderá ir “incubar”, ou não criação de uma empresa própria, que poderia implicar 

vários custos, preferindo “vender” a sua ideia, materializada através de um contrato de 

licenciamento, recebendo do mesmo os seus dividendos; 

 → O procedimento demand-pull – neste procedimento são solicitadas ou 

identificadas as necessidades tecnológicas do sector empresarial, e em seguida é efectuada 

uma prospecção na universidade das competências na resolução das necessidades 

identificadas, sendo posteriormente feito também o procedimento de avaliação científica 

da solução encontrada, bem como a sua protecção, através de diferentes modalidades de 

propriedade intelectual, acordos de confidencialidade e contratos reguladores da 

exploração intelectual/comercial da mesma, sendo em seguida feita a valorização da 

solução encontrada junto do mercado, auscultando parceiros, concorrentes e clientes sobre 

o potencial valor da solução, sendo finalmente feita a comercialização junto da empresa 

que solicitou esta necessidade tecnológica.  

 A coordenação de aproximação e interligação entre a ciência e as empresas, 

torna-se um factor gerador de empreendedorismo, procurando a fonte de inovação nas duas 
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vertentes, embora, tal como foi-me explicado, o procedimento demand-pull, ocorrerá muito 

mais vezes que o procedimento technology-push. 

 Na Incubadora da WRC, situada na Curia, não tem uma estrutura de transferência 

de tecnologia a funcionar directamente, por isso o seu número ainda reduzido de empresas 

incubadas. Somente terá a UATec a funcionar indirectamente, através de protocolo com a 

UA, o que cria boas expectativas de curto/médio prazo conseguir aumentar o seu número 

de empresas incubadas. Este protocolo também existe na Incubadora do Beira Atlântico 

Parque em Mira, que através desta relação indirecta já acolhe spin-offs provenientes das 

Universidades de Aveiro e Coimbra na composição das suas empresas incubadas, 

melhorando o seu escasso registo. 

 A IPN Incubadora, que tem o Instituto Pedro Nunes, como centro de 

desenvolvimento e transferência de tecnologia privilegiado, bem como a Universidade de 

Coimbra, apresenta várias empresas de base tecnológica e inovadoras, algumas de 

referência, e já possui o novo edifício da incubadora, inaugurado em 2002, em que o 

mesmo já se encontra com a sua capacidade esgotada. 

 No sentido inverso, a OPEN na Marinha Grande, que não possui perto de si uma 

unidade de transferência de tecnologia, e situasse numa zona fortemente afectada com a 

crise do sector de moldes e plásticos, tem um forte subaproveitamento da Incubadora, e da 

quantidade dos seus espaços para empresas industriais e de serviços, que outras 

Incubadoras certamente não terão. 

 Relativamente à BioCant, esta instituição funciona com uma estrutura própria de 

transferência de tecnologia, que dinamiza este projecto, através de investigação em 

consórcio com centros de investigação na resolução de questões científicas, que possam 

levar à criação de novas soluções biotecnológicas, bem como, efectua investigação à 

medida para empresas, tanto nacionais como estrangeiras, na procura de soluções 

tecnológicas orientadas para o mercado dessas mesmas empresas. 

 Não sendo de afastar a probabilidade de uma Incubadora de Empresa ter sucesso, 

ao nível do número de empresas incubadas e êxito dessas mesmas empresas, e não ter uma 

unidade de tecnologia a funcionar directamente com a Incubadora, mas a Incubadora terá 

de ter especificidades próprias para gerir este conhecimento. 

 A criação de empresas inovadoras e de base tecnológica, é uma medida 

preponderante como factor de desenvolvimento, e um forte apoio na fase inicial destas 
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empresas, é com certeza, um factor chave no sucesso desse desenvolvimento, por isso as 

Incubadoras de Empresas têm assim um papel importante.  

 Os exemplos indicados mostram que a palavra Incubadora abrange um vasto 

leque de actividades, serviços, abordagens e objectivos, e necessitam de uma estrutura que 

aproxime e interaja com a ciência e a indústria, de forma a poder ser retirado melhor 

proveito para todas as partes envolvidas no processo, gerando ganhos, tanto a nível 

regional, como nacional. Criação de Incubadoras de Empresas, em que a única 

preocupação é ter bons espaços físicos de acolhimento, dificilmente conseguirá ter o 

aproveitamento desejado, sendo necessário, tal como demonstrado, criar condições para 

que as Incubadoras façam parte de um sistema em que urge valorizar a interacção entre 

pólos científicos e empresas. Esta interacção, será uma ferramenta para colmatar a lacuna 

empreendedora, já que do lado dos cientistas é incutida a sensibilidade para o 

desenvolvimento da valorização comercial das tecnologias geradas e, por outro lado, são 

dadas respostas às solicitações das empresas, gerando inovação e mais-valias no seu 

sistema produtivo. 

 A ponte entre a ciência e as empresas, efectuada pelas unidades de transferência 

de tecnologia e pelas Incubadoras de Empresas, constitui-se como um elemento 

dinamizador de: 

 → Coordenação de centros científicos e tecnológicos – como o bom exemplo 

prático do “BioCant Park”, onde existem projectos de pesquisa e de transferência de 

tecnologia em áreas comuns; 

 → Inovação – como um preceito importante na avaliação de uma ideia que possa 

gerar numa empresa incubada; 

 → Fomento do empreendedorismo de sucesso – como a existência nas 

Incubadoras de um grau maior de sobrevivência das empresas incubadas, relativamente às 

empresas no exterior; 

 → Aplicação de vias de investigação ao mercado – como através do 

procedimento operacional technology-push nas unidades de transferência de tecnologia que 

estão ligadas a pólos científicos; 

 → Criação de emprego – além da forma directa, através dos postos de trabalho 

gerados nas empresas incubadas, poderá fazer indirectamente como a Incubadora de 
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Empresas CCEI Valência, que promove cursos para desenvolvimento de novos negócios, 

no exterior da incubadora; 

 → Desenvolvimento regional – juntamente com os outros elementos de 

dinamização, tem a fixação de quadros empreendedores importantes na região e difusão do 

espírito empreendedor, melhorando também a imagem local. 

 O Balanço Final, extremamente positivo, para a inovação, para o 

empreendedorismo de sucesso, para a criação de emprego e para o desenvolvimento local e 

nacional, deve-se, assim, à existência de Unidades de Transferência de Tecnologia e de 

Incubadoras de Empresas, como veículos facilitadores da interacção ciência/empresas e 

meios de cultura do espírito empreendedor. 
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E-mail’s de respostas enviadas por algumas Incubadoras incluídas neste trabalho 
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Anexo 1 
De Sara Monteiro <sara.monteiro@aibap.pt> 
Para jmoreira1973@gmail.com 
Data 23 de Outubro de 2008 15:29 
Assunto Fw: Pedido de colaboração para Dissertação de Mestrado 
Encontre por favor as respostas às suas perguntas escritas a azul. 
Com os meus melhores cumprimentos, 
Sara Monteiro 
Directora de Projectos 
______________________________________________________________________ 
     AIBAP / BIC Beira Atlântico, Rua do Matadouro - 3070-436 Mira 
    Tel.: +351 231 48 90 30  |  Fax: +351 231 48 90 37 
    E-mail: sara.monteiro@aibap.pt 
    www.aibap.pt 
----- Original Message -----  
From: José Manuel Ferreira Moreira  
To: sara.monteiro@aibap.pt  
Cc: Professora Virginia  
Sent: Saturday, October 18, 2008 7:40 PM 
Subject: Pedido de colaboração para Dissertação de Mestrado 
 
Exmo. Sr. ou Sr.ª: 
Sou um aluno 4804 do Instituto Superior de Contabilidade de Administração de Aveiro – 
Universidade de Aveiro, de Mestrado que estou a elaborar a minha dissertação com o tema 
"Empreendedorismo e Inovação: O papel das Incubadoras de Empresas", tendo como 
minha Orientadora a Exma. Professora Doutora Virgínia Granate Sousa. 
Depois da minha visita acompanhada às vossas instalações, da qual fica aqui o meu 
agradecimento, solicitava-lhes o seguinte material, se lhes for possível o fornecimento e 
informação do mesmo: 
Questões 
► Se é feito um acompanhamento nas ideias e projectos com potencial, e como o mesmo 
se procede; 
Sim. Temos o regime de pré-incubação. Trata-se de uma sala aberta com computadores 
onde os promotores de uma ideia podem desenvolver o Plano de Neócios de forma 
acompanhada. Esta fase ocorre depois de uma pré-selecção, realizada através de entrevista 
com a direcção da incubadora. O acompanhamento também pode ser feito de forma virtual. 
relativamente às empresas incubadas há um acompanhamento através de um serviço 
incluído no KIT de incubação que é o coaching...cada empresa tem um tutor com o qual 
deve eunir 4 horas por mês. 
► Se é feito um acompanhamento virtual às empresas/promotores que tenham essa mesma 
necessidade; 
Sim. 
► Se têm parcerias com instituições financeiras, de capital de risco, instituições jurídicas, 
empresas de contabilidade, os média e de formação profissional; 
Pertencemos à plataforma Aveiro-Viseu do Finicia e portanto colaboramos de forma 
estreita com a InovCapital e com o IAPMEI. 
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Temos uma base de dados protocolada com diversos prestadores dos serviços supra-
referenciados com condições mais favoráveis de prestação de serviços às empresas 
incubadas.  
Nós como incubadora todo o serviço adjudicado é feito no âmbito de mercados Públicos. 
estamos portanto obrigados às regras dos mercados públicos. 
► Se existe uma ligação com centros de investigação e institutos tecnológicos; 
Sim de forma protocolar com a Universidade de Aveiro e de Coimbra. 
► Se existe uma ligação com alguma rede local, nacional ou europeia de inovação; 
Diversas. Convido-o a visitar o nosso site www.aibap.pt, onde encontra toda a informação 
sobre o assunto. 
► Se optam por ter nas vossas instalações empresas de determinadas áreas de 
negócio/científica. 
Temos especializações estratégicas enquanto incubadora e enquanto BIC. Também pode 
aceder a essa informação através do nosso site. 
Dados 
► Número de empresas ligadas à incubadora ao longo do tempo de existência (local e 
virtual); 13 empresas 
► Origem dos promotores por tipo de grau de escolaridade ou área cientifica; Superior, 
doutorados e mestrados 
► Número de empregos directos criados ao longo do tempo de existência pelas empresas; 
aprox 90 novos empregos qualificados 
► Volume de Negócios total das empresas ao longo do tempo de existência. Não podemos 
conceder a informação 
Extra 
► Exemplo prático de trabalhos realizados por alguma empresa "incubada" com 
organismos locais, mesmo que por sigilo profissional se omita as identificações dos 
intervenientes. Sobretudo em áreas de transferência de tecnologia. Projectos com a AIBAP, 
Universidade e Start-up. 
  
Puderam enviar para este meu e-mail (jmoreira1973@gmail.com) o material solicitado. 
Fica desde já o meu sincero agradecimento pela vossa colaboração. 
  
Cumprimentos, 
  
José Manuel Moreira 
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Anexo 2 
De Ana Seguro <aseguro@ipn-incubadora.pt> 
Para José Manuel Ferreira Moreira <jmoreira1973@gmail.com> 
Data 10 de Novembro de 2008 10:48 
Assunto RE: Pedido de colaboração para Dissertação de Mestrado IPN 
enviado  poripn-incubadora.pt 
Exmo. Sr. 
  
Na impossibilidade de responder mais aprofundadamente, seguem algumas informações 
que consideramos ser de interesse para a sua dissertação, assim como algumas respostas às 
questões colocadas (respostas colocadas no corpo do seu e-mail). 
Nome: IPN – Incubadora - Associação para o Desenvolvimento de Actividades de 
Incubação de Ideias e Empresas 
Morada: Instituto Pedro Nunes 
             Rua Pedro Nunes 
             3030 Coimbra 
Telefone: +351 239 700 300 
Fax: +351 239 700 301 
E-mail: info@ipn-incubadora.pt 
URL: www.ipn-incubadora.pt 
Criada em 2002 por iniciativa do Instituto Pedro Nunes (IPN) e da Universidade de 
Coimbra, a IPN-Incubadora - Associação para o Desenvolvimento de Actividades de 
Incubação de Ideias e Empresas, é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos.  
A IPN-Incubadora promove a criação de empresas spin-offs, apoiando ideias inovadoras e 
de base tecnológica oriundas dos laboratórios do IPN, de instituições do ensino superior, 
em particular da Universidade de Coimbra, do sector privado e de projectos de I&DT em 
consórcio com a indústria.  
Na Incubadora as empresas dispõem de acesso facilitado ao sistema científico e 
tecnológico nacional e de um ambiente que proporciona o alargar de conhecimentos em 
matérias como a gestão, estratégia, finanças, fiscalidade, marketing, qualidade, etc., bem 
como o contacto com mercados nacionais e internacionais. 
  
Áreas de Actividade: A Incubadora de Empresas do IPN, presta apoio durante a fase 
nascente de novos projectos empresariais inovadores e/ou de base tecnológica e de serviços 
avançados. 
Os projectos com carácter prioritário são spin-offs surgidos da Universidade de Coimbra e 
startups que assegurem uma forte ligação ao meio universitário, seja através de alunos, 
docentes ou projectos de investigação em laboratórios, bem como projectos vindos do 
sector privado e de I&DT em consórcio com a indústria. 
Objectivos: - Estimular e apoiar o lançamento e desenvolvimento de novas empresas de 
base tecnológica e/ou inovadoras e de serviços avançados; 
                 - Promoção de uma cultura de empreendedorismo tecnológico e inovador na 
região envolvente. 
Meios: A IPN - Incubadora dispõe de uma equipa de gestores e consultores qualificados e 
especializados na área do empreendedorismo e apoio à criação de empresas. Para além dos 
recursos humanos, a IPN-Incubadora possui instalações modernas e qualificadas, 
infraestruturadas e equipadas com todo o mobiliário essencial para a fase inicial da 
actividade das empresas. 
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Serviços: O apoio prestado, assume essencialmente a forma de : 
             -Orientação técnica na fase de constituição e arranque da empresa;  
             -Acompanhamento tutorial na elaboração do Plano de Negócios da empresa. 
             -Disponibilização de espaço físico para instalação (m2= 20, 28, 33, 40, 56 ou 66)  
             -Serviços de logística: salas de reuniões, correio, telefone, fax, Internet, 
reprografia;  
             -Ligações e contactos com diversos centros de investigação nacionais e 
internacionais e outras fontes de conhecimento, fontes de financiamento, etc.  
             -Acesso privilegiado a fontes de saber e conhecimento oriundas da UC;  
             -Acesso a acções de formação regulares em temas tecnológicos e relacionados com 
gestão. 
             -Possibilidade de recorrer à nossa bolsa de consultores especializados em distintas 
áreas (Gestão, Investimentos, Marketing, Fiscal, SHST, Estratégia, Tecnologias, 
Qualidade, etc) em condições vantajosas; 
             -Candidaturas a Sistemas de Incentivos ao Investimento, I&D, emprego, etc. 
             - Serviços de contabilidade. 
  
Formação: No domínio da formação, a IPN - Incubadora, em estreita cooperação com o 
Depto. de Formação do Instituto Pedro Nunes, concentra os seus esforços na formação 
contínua dirigida a jovens empreendedores, em temas tecnológicos e de gestão. 
Questões mais frequentes: 
Que tipo de empresas/projectos são admitidos?  
Pode ser admitida qualquer tipo de empresa/projecto que tenha o objectivo de desenvolver 
e comercializar produtos de Base Tecnológica e/ou prestar Serviços Avançados, com 
carácter inovador e elevado potencial. Previamente à elaboração do Plano de Negócios da 
empresa é feita uma análise de enquadramento da ideia de negócio no sentido de verificar 
o cumprimento daqueles critérios.  
O Processo de candidatura implica algum custo para o(s) promotor(es)?  
Não. O processo de candidatura é completamente gratuito, toda a fase inicial de avaliação 
da ficha de pré-candidatura e posterior acompanhamento tutorial na elaboração do Plano de 
Negócios são inteiramente gratuitos.  
Como posso candidatar-me?  
Para um ou mais promotores candidatarem um projecto de empresa à IPN- Incubadora, 
terão de preencher uma ficha de pré-candidatura, que se encontra disponível neste site. 
Esta ficha será analisada, inicialmente no sentido de validar o seu enquadramento ou não 
no tipo de projectos admissíveis e, superada esta fase, o processo continua com a 
elaboração de um Plano de Negócios completo (com acompanhamento tutorial por parte da 
IPN-Incubadora) o qual servirá de base á candidatura final a ingresso na incubadora.  
URL: www.ipn-incubadora.pt/si/incubadora/registoprecandidatura.do?clean=1  
Existe algum limite de idade para concorrer?  
Não existe qualquer tipo de limite de idade para concorrer à IPN-Incubadora, a não ser a 
obrigatoriedade de que, pelo menos, um dos promotores seja maior de 18 anos.  
Preciso de ter a empresa já criada?  
Não. Quando se dirigir à IPN- Incubadora, com uma ideia ou projecto que nela pretenda 
ver ingressar, não necessita de ter a empresa já criada. O objectivo e Missão da IPN-
Incubadora consiste precisamente em proporcionar todo o apoio necessário na constituição 
e arranque da empresa. No entanto, caso a mesma já esteja formalmente constituída, tal 
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facto não obsta a que possa concorrer a ingresso num dos programas de incubação 
oferecidos: Física (residencial) e Virtual (não residencial).  
A sede social da empresa tem que ser na Incubadora?  
Não necessariamente. A IPN-Incubadora pode admitir empresas nos seus programas de 
incubação que não tenham a sede social na Incubadora. No entanto, no caso da Incubação 
Física, as empresas terão de desenvolver a actividade pela qual o ingresso foi aprovado, 
nas instalações da Incubadora.  
Posso entrar para o programa de Incubação Virtual e só depois para o de Incubação Física?  
Sim. Todos os projectos aprovados na fase de pré-candidatura, ficam automaticamente 
aprovados para o programa de Incubação Virtual, a que podem aderir de imediato, 
podendo assim, começar a usufruir dos serviços e facilidades proporcionadas, ainda 
durante a elaboração da candidatura ao programa de Incubação Física (elaboração do Plano 
de Negócios).  
Que tipo de espaços estão disponíveis?  
A Incubadora dispõe actualmente de diversos espaços/módulos de incubação, com áreas de 
20 - 28 - 33 - 40 - 56 e 66 m2 completamente infra-estruturados com iluminação, redes de 
dados, telefone, etc. (os 33 e 66 m2 tem água também).  
Existe um prazo limite para incubação?  
Sim. O prazo limite, actualmente fixado, para incubação é de 3 (três) a 4 (quatro) anos. Em 
casos especiais, devidamente fundamentados e avaliados pela gestão da incubadora, esse 
prazo pode ser ligeiramente alargado.  
Quais são os custos associados aos diferentes Programas de Incubação?  
No que diz respeito ao Programa de Incubação Física o preço praticado está indexado à 
área ocupada pela empresa e é crescente de ano para ano, na medida em que é expectável 
que a empresa se desenvolva. Os preços mensais actualmente em vigor (aos quais acresce 
IVA à taxa legal em vigor) são: em salas de 20 e 28 m2 - 9EUR/m2 no primeiro de 
incubação, 11EUR/m2 no segundo e 13EUR/m2 no terceiro e quarto ano; em salas de 33 a 
90 m2 - 8,5EUR/m2 no primeiro de incubação, 10,5EUR/m2 no segundo e 12,5EUR/m2 
no terceiro e quarto ano. Estes preços já incluem: aconselhamento técnico-económico base, 
acesso a formação em diversas temáticas tecnológicas e relacionadas com gestão, 
electricidade, limpeza, segurança, salas de reunião, recepção e envio postal, duas (2) linhas 
telefónicas (excepto consumo) e serviços de recepção e secretariado básicos. 
Já no que diz respeito ao programa de Incubação Virtual ou não residencial, o preço 
actualmente praticado é de 39 EUR/mês mais IVA e inclui basicamente, todos os serviços 
e facilidades mencionados no Programa de Incubação Física à excepção dos relacionados 
com a ocupação de módulos de incubação (i.e. limpeza, segurança, electricidade, etc.).  
------------------------------------------------------------------------------------ 
Gestora de projectos | Projects Manager 
IPN-Incubadora 
Morada: Rua Pedro Nunes - Quinta da Nora 
             3030-199 Coimbra - Portugal 
E-mail: aseguro@ipn-incubadora.pt 
Telef: + (351) 239 700 300 
Fax:  + (351) 239 700 301 
URL: http://www.ipn-incubadora.pt 
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Anexo 3 
De Open <open@open.pt> 
Para José Manuel Ferreira Moreira <jmoreira1973@gmail.com> 
cccristina.crespo@centimfe.com 
Data 13 de Novembro de 2008 12:56 
Assunto Pedido de colaboração para Dissertação de Mestrado Open 
Exmo. Sr. José Moreira, 
  
Na sequência do seu pedido venho pelo presente, informar que todas as ideias de projectos 
apresentadas à OPEN, são sujeitas a uma pré-avaliação e acompanhamento para a 
elaboração do Plano de Negócio. Os projectos com potencial terão o apoio e 
aconselhamento por parte da OPEN. 
Todos os projectos aprovados na fase de pré-candidatura, ficam automaticamente 
aprovados para o programa de Incubação Virtual, a que podem aderir de imediato, 
podendo assim, começar a usufruir dos serviços e facilidades proporcionadas, ainda 
durante a elaboração da candidatura ao programa de Incubação Física (elaboração do Plano 
de Negócios), podendo os promotores optar por manter este regime de incubação após a 
aprovação do Plano de Negócios e admissão à Incubadora. 
A OPEN dispõe de uma rede de parcerias com o objectivo de estabelecer contactos, visitas 
de apresentação e estabelecimento de protocolos com potenciais parceiros e novas 
entidades potenciais associadas da OPEN, nomeadamente Universidades, Empresas, outras 
instituições promotoras do empreendedorismo, institutos públicos de apoio, instituições 
financeiras, sociedades de capital de risco, etc. Eis alguns exemplos da nossa rede de 
parcerias: 
Desenvolvimento de actividades previstas enquanto entidade dinamizadora do Programa 
FINICIA  
Gestão de processos de Candidatura ao Fundo FINICIA da Marinha Grande – Eixo III do 
Programa FINICIA 
Participação em reuniões e dinamização de actividades no âmbito da RIERC – Rede de 
Incubação e Empreendedorismo da Região Centro, nomeadamente avaliação e proposta de 
integração em candidaturas conjuntas de promoção e apoio ao Empreendedorismo. 
Gestão e dinamização da parceria com o ISEL, nomeadamente ao nível da Incubação 
Virtual. 
Estudo de possíveis candidaturas a programas nacionais e europeus de incentivo, 
nomeadamente ao nível do Interreg, 7º Programa Quadro, QREN, etc e gestão das 
possíveis participações nesses programas. 
Desenvolvimento de parcerias com Bancos, Sociedades de Capital de Risco e Clubes de 
Business Angels visando facilitar o financiamento dos projectos incubados, nomeadamente 
as já estabelecidas com o BES, INOVCAPITAL,  FNABA e OPEN Business Angels. 
Não existe  critério de pré-candidatura  em termos de área de negócio/cientifica. Apenas 
deve ser um projecto de alguma forma inovador. 
A OPEN teve incubadas 9 empresas ao longo do tempo de existência (local e virtual). 
A maioria dos promotores tem formação superior (+ de 80%) nas áreas de engenharia 
(mecânica, electrónica e telecomunicações, informática), design e gestão.  
Foram criados cerca de 25 empregos ao longo do tempo de existência pelas empresas. 
Relativamente ao Volume de Negócios total das empresas ao longo do tempo de 
existência, os dados não estão disponíveis. 
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Temos dois exemplos de empresas incubadas que desenvolveram parcerias com 
organismos locais. Um dos projectos incubados desenvolveu uma parceria com o 
Municipio da Marinha Grande e com a Região de Turismo Leiria/Fátima para divulgar o 
sector vidreiro existente na região, numa lógica de criação de uma imagem de marca desse 
sector. Outro projecto que está a iniciar pretende desenvolver uma parceria com entidades 
de solidariedade regionais e nacionais, no sentido de que parte das suas receitas reverta a 
favor dessas instituições. 
  
João Chanoca 
OPEN – Associação para Oportunidades Específicas de Negócio 
Telef: +351 244 570010 
Fax:   +351 244 570019 
TM:    +351 96 0055551 
email: open@open.pt 
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Anexo 4 
De André Chambel <achambel@wrc.pt> 
Para jmoreira1973@gmail.com 
Data 21 de Novembro de 2008 16:24 
Assunto RE: Pedido de colaboração em Dissertação de Mestrado 
 
Questões 
► Se é feito um acompanhamento nas ideias e projectos com potencial, e como o mesmo 
se procede; 
Não é feito um acompanhamento. Os projectos são apresentados à Direcção, discutidos e 
se apresentarem potencial são apoiados. E então sim, posteriormente acompanhados. 
► Se é feito um acompanhamento virtual às empresas/promotores que tenham essa mesma 
necessidade; 
Terá de reformular a questão. O que entende por acompanhamento virtual? 
► Se têm parcerias com instituições financeiras, de capital de risco, instituições jurídicas, 
empresas de contabilidade, os média e de formação profissional; 
Temos parcerias com instituições de formação profissional, média e contabilidade. 
► Se existe uma ligação com centros de investigação e institutos tecnológicos; 
Sim, Universidade de Aveiro, Instituto Politécnico de Coimbra, CTCV – Centro 
Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, centroHabitat. 
► Se existe uma ligação com alguma rede local, nacional ou europeia de inovação; 
Sim. Incube, RIERC 
► Se optam por ter nas vossas instalações empresas de determinadas áreas de 
negócio/científica. 
Sim. Saúde, Sector vinícola, cerâmico, florestal 
Dados 
► Número de empresas ligadas à incubadora ao longo do tempo de existência (local e 
virtual); 
8 
► Origem dos promotores por tipo de grau de escolaridade ou área cientifica; 
Nível V 
► Número de empregos directos criados ao longo do tempo de existência pelas empresas; 
15 
► Volume de Negócios total das empresas ao longo do tempo de existência. 
N/A 
Extra 
► Exemplo prático de trabalhos realizados por alguma empresa "incubada" com 
organismos locais, mesmo que por sigilo profissional se omita as identificações dos 
intervenientes. 
Criação de plataformas Web para Câmaras municipais. 
Cumprimentos, 
André Chambel 
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