
E stou a escrever este artigo pouco 
tempo depois de ter lido a edição de 
F:BͱCMGAͱÁ=:Á�"G@>GBMF�Á=>=B<:=:Á

ao tema da Internacionalização da Enge-
GA:JB:Á)ͱJLM@M>K:�Á�ͱFͱÁK>JB:Á=>Á>KH>J:J
Á
a palavra inovação esteve presente nos di-
N>JKͱKÁ <ͱGLJB;MLͱK�Á =>K=>ÁͱÁ K>MÁH:H>EÁ G:Á
competitividade internacional das empresas 
portuguesas, referida na entrevista ao Pre-
KB=>GL>Á=:Á�")
Á�GLƢGBͱÁ,:J:BN:
Á:LcÁ]ÁHͱK-
KB;BEB=:=>Á=:Á>PHͱJL:bՉͱÁ=BJ>L:Á=ͱÁ<ͱGA><B-
mento na forma de direitos de propriedade 
intelectual, no artigo de Leonor Trindade e 
#ͱՉͱÁ&:J<>EBGͱ
Á=ͱÁ"')"�Á'MFÁ<ͱGL>PLͱÁ><ͱ-
nómico em que as opções para o cresci-
mento estão limitadas ao aumento da com-
petitividade e da produtividade, fará senti- 
do dedicar alguma atenção à forma como 
as Universidades poderão colaborar com as 
Empresas para promover a inovação.
YÁEM@:J�<ͱFMFÁ=BR>J�K>ÁIM>ÁAƞÁ=B˓<ME=:=>KÁ
na relação entre as Empresas e as Univer-

sidades. Em eventos sociais quando me 
apresento como Professor do Técnico segue-
�K>ÁGͱJF:EF>GL>Á:ÁH>J@MGL:�Á<ͱFͱÁ>KLՉͱÁ
:KÁ<ͱE:;ͱJ:bՋ>KÁ<ͱFÁ:KÁ�FHJ>K:KͯÁYÁMFÁ
tema onde há sempre mais qualquer coisa 
a dizer.
Para ilustrar esta questão irei pedir ao leitor 
que assuma, ao longo deste artigo, três 
H:HcBKÁ=B?>J>GL>K�ÁͱÁ=>Á&BGBKLJͱÁ=:Á�<ͱGͱFB:
Á
ͱÁ=>Á��(Á>ÁͱÁ=>Á+>BLͱJ�

-ª+','120-ª"�ª#!-,-+'�

�<:;:=ͱÁ=>ÁK>JÁ>FHͱKK:=ͱÁ<ͱFͱÁ&BGBKLJͱÁ
da Economia de Portugal, o estimado leitor 
depara-se com uma situação de fraca com-
petitividade das empresas portuguesas com 
GƠN>BKÁ;:BPͱKÁ=>ÁBGN>KLBF>GLͱÁ>FÁ"GN>KLB@:� 
ção e Desenvolvimento. Lê um estudo que 
compara o número de pedidos de patentes 
internacionais em países semelhantes que 
=>FͱGKLJ:ÁIM>Á)ͱJLM@:EÁcÁͱÁF>GͱKÁ>˓<B>GL>Á

a converter os seus recursos em direitos 
válidos no sistema mundial de patentes.
Neste panorama parece-lhe ser uma boa 
B=>B:ÁMLBEBR:JÁ?MG=ͱKÁHƣ;EB<ͱKÁH:J:Á˓G:G<B:JÁ
as Empresas no desenvolvimento de pro-
jetos, com vista a aumentar a inovação nos 
seus produtos e serviços. Além disso, repara 
IM>ÁG:KÁ.GBN>JKB=:=>Á>PBKL>FÁH>KKͱ:KÁ<ͱFÁ
competências técnicas elevadas e que têm 
acesso à mão-de-obra barata de alunos e 
bolseiros. Porque não usar fundos públicos 
H:J:Á˓ G:G<B:JÁHJͱC>LͱKÁ=>ÁBGͱN:bՉͱÁ>FÁIM>
Á
eventualmente, as Universidades possam 
HJ>KL:JÁK>JNBbͱKÁ:ÁHJ>bͱKÁFƢ=B<ͱKͯ
Desta forma pondera dar continuidade às 
políticas dos seus antecessores dos últimos 
anos...

O CEO

Está o leitor sentado no seu gabinete da 
administração quando recebe a visita de um 
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consultor. Este traz-lhe uma apresentação 
em que o diapositivo mais relevante indica 
:ÁL:P:Á=>ÁKM<>KKͱÁIM>ÁL>FÁLB=ͱÁG:Á:HJͱN:bՉͱÁ
=>ÁHJͱC>LͱKÁ˓G:G<B:=ͱKÁ=>ÁBG<>GLBNͱÁ]ÁBGͱ-
N:bՉͱÁ>FHJ>K:JB:E�Á&ͱKLJ:�EA>
ÁL:F;cF
Á:Á
>PL>GK:Á EBKL:Á=>Á.GBN>JKB=:=>KÁ>GNͱENB=:KÁ
G>KK>KÁ HJͱC>LͱK
Á ;>FÁ <ͱFͱÁ :KÁ L:P:KÁ =>Á
<ͱ˓G:G<B:F>GLͱ�Á (Á <ͱGKMELͱJÁ >K<E:J><>�ͱÁ
rapidamente que, apesar de não estar es-
crito em nenhum diapositivo, bastará afetar 
mais mão-de-obra ao projeto para ser com-
pensado dos valores que a sua empresa 
L>JƞÁ=>ÁBGN>KLBJÁL:GLͱÁGͱÁ<ͱ˓G:G<B:F>GLͱÁ=ͱÁ
projeto, como nos custos da empresa de 
consultoria que se encarregará da candida-
tura e da gestão.
Infelizmente, o último tema da entrevista é 
:ÁL><GͱEͱ@B:Á:Á=>K>GNͱEN>J�Á(ÁE>BLͱJ
Á<ͱGA>-
cendo a sua empresa e o seu mercado, 
H>GK:JB:ÁK>JÁ:ÁH>KKͱ:ÁF>EAͱJÁIM:EB˓<:=:Á
para decidir qual a tecnologia que queria 
N>JÁBGL>@J:=:ÁGͱÁK>MÁHJͱ=MLͱ�Á(Á<ͱGKMELͱJÁ
esclarece-o que não é bem assim, pois a 
aprovação do projeto depende da avaliação 
por peritos e ele sabe que tecnologias terão 
F:BͱJÁ HͱKKB;BEB=:=>Á =>Á KM<>KKͱ�Á (Á E>BLͱJÁ
pergunta ainda se essa avaliação toma em 
consideração o mercado e a concorrência, 
mas rapidamente percebe que é preferível 
fazer o projeto do consultor e receber um 
˓G:G<B:F>GLͱÁ=>ÁH:JL>Á=ͱKÁ<MKLͱKÁ=:ÁKM:Á
empresa do que o risco de não ter o projeto 
aprovado.
Depois de se despedir do consultor, o leitor 
questiona-se se não seria melhor ir falar 
diretamente com a Universidade e ver se 
>PBKL>Á:E@MFÁBGN>KLB@:=ͱJÁ:Á LJ:;:EA:JÁG:KÁ
tecnologias que verdadeiramente lhe inte-
ressam. Talvez pudesse patrocinar alguma 
dessa investigação com um subsídio da sua 
própria empresa podendo também forne- 
cer materiais que ajudassem nesse traba- 
EAͱ�Á&>KFͱÁ IM>Á ͱÁ J>KMEL:=ͱÁ GՉͱÁ ?ͱKK>Á ͱÁ
esperado poderia pelo menos pensar em 
contratar alguns dos alunos envolvidos no 
HJͱC>LͱÁ IM>Á ˓<:JB:FÁ F>EAͱJÁ <:H:<BL:=ͱKÁ
nessa área.
E se o trabalho fosse interessante como iria 
garantir que os investigadores se dariam 
:ͱÁLJ:;:EAͱÁ=>Á?:R>JÁMF:Á;ͱ:ÁH:L>GL>ͯÁ�ͱFͱÁ
cÁIM>ÁBJB:ÁK:;>JÁK>Á:ÁH:L>GL>Á>J:Á;ͱ:ÁͱMÁGՉͱͯÁ
*M>FÁͱÁ:CM=:JB:Á:Á?:R>JÁ:ÁHJͱL>bՉͱͯÁ�ÁK>Á
˓<:KK>Á<ͱFÁ:ÁH:L>GL>ÁHͱ=>JB:ÁF:BKÁ L:J=>Á
N>G=e�E:ͯÁ �PBKL>Á MFÁF>J<:=ͱÁ H:J:Á BKLͱͯÁ
�ͱFͱÁK>Á=>˓GBJB:ÁͱÁN:EͱJͯ

Está o leitor nesta meditação quando lhe 
;:L>Á]ÁHͱJL:ÁͱÁ=BJ>LͱJÁ˓G:G<>BJͱÁ<ͱFÁ:ÁEBKL:Á
dos clientes com pagamentos em atraso...

-ª0#'2-0

Acaba o leitor de guardar no armário as 
BGKƠ@GB:KÁ<ͱJJ>KHͱG=>GL>KÁ:ͱÁLƠLMEͱÁ=>Á&:@-
GƠ˓<ͱÁ+>BLͱJ
ÁIM:G=ͱÁ:ÁKM:ÁK><J>LƞJB:ÁEA>Á=BRÁ
que tem um consultor na sala de espera. 
Percebe que a visita se relaciona com a 
terceira missão da Universidade. Enquanto 
aguarda a entrada do consultor o leitor re-
˔>L>ÁKͱ;J>Á:KÁFBKKՋ>KÁ=:Á.GBN>JKB=:=>�
(Á�GKBGͱÁc
Áͱ;NB:F>GL>
Á:ÁHJBF>BJ:ÁFBKKՉͱÁ
da Universidade, que tem como objetivo 
capacitar os seus alunos para um sólido 
?MLMJͱÁHJͱ˓KKBͱG:E�Á(ÁBGN>KLBF>GLͱ
ÁIM>JÁK>C:Á
feito pelo Estado ou pelo aluno, deverá ser 
compensado pela valorização que o mer-
cado de trabalho der às competências que 
adquiriu.
A segunda missão da Universidade é a In-
vestigação. É geralmente reconhecido que 
a atividade de investigação dos docentes 
resulta num maior benefício para os alunos 
e numa maior dinâmica da Universidade na 
:LM:EBR:bՉͱÁ=:Á?ͱJF:bՉͱÁIM>ÁFBGBKLJ:�Á(KÁ
resultados da investigação têm como obje-
tivo o avanço do conhecimento e terão qua-
lidade se conseguirem ser publicados em 
J>NBKL:KÁ<B>GLƠ˓<:KÁ<ͱG<>BLM:=:K�
&:BKÁ J><>GL>F>GL>
Á ?ͱBÁ B=>GLB˓<:=:Á MF:Á
L>J<>BJ:ÁFBKKՉͱÁH:J:Á:Á.GBN>JKB=:=>�Á:Á=:Á
Transferência de Tecnologia com a valori-
zação do conhecimento criado. Ao contrário 
das duas primeiras, esta missão não surge 
associada ao maior benefício dos alunos, 
F:KÁ:ͱÁ=:Á,ͱ<B>=:=>
ÁGͱÁK>GLB=ͱÁ>FÁIM>Á
se pretende que a Universidade se inclua 
no processo de valorização do conhecimento 
que produz. Numa primeira análise, dir-se-
-ia que esta missão deveria ser suportada 
˓G:G<>BJ:F>GL>ÁH>EͱKÁHJƢHJBͱKÁJ>KMEL:=ͱKÁ
=:ÁN:EͱJBR:bՉͱÁ=ͱÁ<ͱGA><BF>GLͱ
ÁF:KÁ:Á>P-
periência mostra que, tirando alguns casos 
J:JͱKÁ=>ÁKM<>KKͱ
ÁͱKÁHJͱN>BLͱKÁKՉͱÁBGKM˓-
cientes para manter os custos de funciona-
mento das estruturas internas de apoio aos 
processos de proteção e licenciamento de 
tecnologia.
(Á<ͱGKMELͱJ
ÁIM>Á:<:;ͱMÁ=>Á>GLJ:J
Á<ͱF>b:Á
HͱJÁEA>Á:HJ>K>GL:JÁ:Á<:G=B=:LMJ:Á:Á˓ G:G<B:-
mento público de um projeto de inovação 
IM>Á>KLƞÁ:ÁHJ>H:J:J�ÁͰBR�EA>ÁIM>ÁB=>GLB˓<ͱMÁ

alguns professores da Universidade, com 
NƞJBͱKÁ:JLB@ͱKÁ<B>GLƠ˓<ͱKÁJ>E>N:GL>KÁG:ÁƞJ>:Á
do projeto, que poderiam valorizar a candi-
datura se estivessem envolvidos. A Univer-
sidade teria de assinar um contrato de con-
KƢJ<BͱÁ>FÁIM>Á:KK>@MJ:Á:Á<ͱG˓=>G<B:EB=:� 
de dos resultados do projeto. Além disso, 
como a Universidade se localiza fora da re-
@BՉͱÁ=>Á<ͱGN>J@eG<B:
ÁͱÁ˓ G:G<B:F>GLͱÁ<ͱFÁ
fundos comunitários obriga a que esta ceda 
todos os direitos de propriedade intelectual 
resultantes do projeto (o chamado efeito de 
=B?MKՉͱ��
(Á E>BLͱJÁ˓<:Á:ÁH>GK:JÁ<ͱFͱÁN:BÁ <ͱGK>@MBJÁ
compatibilizar estas obrigações com as duas 
primeiras missões da Universidade. Tem 
L:F;cFÁ=B˓<ME=:=>Á>FÁH>J<>;>JÁ<ͱFͱÁ@:-
J:GLBJÁ:Á<ͱG˓=>G<B:EB=:=>Á=ͱKÁ:EMGͱKÁ>Á=ͱKÁ
bolseiros que poderão ir trabalhar para uma 
empresa concorrente mal acabem os seus 
estudos. Em relação à propriedade intelec-
LM:EÁGՉͱÁNeÁHJͱ;E>F:
ÁHͱBKÁK:;>ÁH>E:Á>PH>-
riência que não havendo benefícios para os 
BGN>GLͱJ>KÁ=B˓<BEF>GL>ÁA:N>JƞÁ:Á<ͱGKLBLMBbՉͱÁ
de direitos de propriedade intelectual dignos 
=>KK>ÁGͱF>�Á�ÁIM>KLՉͱÁ=ͱÁ˓ G:G<B:F>GLͱÁcÁ
decisiva e o leitor assegura ao consultor 
toda a colaboração da Universidade na can-
didatura em curso.
Ao despedir-se do consultor, o leitor ques-
tiona-se se não haveria melhor forma de 
assegurar um maior empenho dos profes-
sores na criação de direitos de propriedade 
intelectual. Em vez da transmissão inicial 
de uma coisa que provavelmente nunca 
>PBKLBJƞ
ÁL:EN>RÁ?ͱKK>ÁF>EAͱJÁ=:JÁ]Á>FHJ>K:Á
o direito de preferência no licenciamento 
das patentes que venham a resultar do pro-
jeto. Haveria, assim, um incentivo à criação 
de patentes, pois o regulamento de proprie-
dade intelectual da Universidade impõe a 
partilha dos proveitos com os inventores.
Fica também a pensar se os professores 
B=>GLB˓<:=ͱKÁH>EͱÁ<ͱGKMELͱJÁL>JՉͱÁ:ÁGͱbՉͱÁ
do valor do conhecimento que divulgaram 
nos seus artigos e se não deveriam ter re-
gistado previamente um pedido de patente. 
&:K
Á KBFMEL:G>:F>GL>
Á J><ͱJ=:�K>Á =:Á =B-
mensão e do orçamento do gabinete de 
transferência de tecnologia da Universidade. 
&>KFͱÁIM>ÁͱKÁHJͱ?>KKͱJ>KÁ˓R>KK>FÁͱÁJ>-
gisto, teria provavelmente de decidir o aban-
dono do processo de internacionalização ao 
˓FÁ =>Á ͭ�ÁF>K>KÁ HͱJÁ ?:EL:Á =>Á ͱJb:F>GLͱÁ
para suportar os custos.
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Na sua agenda segue-se a reunião com o 
Administrador da Universidade para lhe 
apresentar a forma de acomodar os cortes 
adicionais no orçamento para a educação 
GͱÁ:GͱÁK>@MBGL>���Á(Á@:;BG>L>Á=>ÁLJ:GK?>JeG<B:Á
de tecnologia torna-se, subitamente, num 
EMPͱÁ=>KG><>KKƞJBͱ�

-ª+','120-ª"�ª#!-,-+'�

/ͱEL:G=ͱÁ]ÁH>E>Á=ͱÁ&BGBKLJͱÁ=:Á�<ͱGͱFB:
Á
resolve o leitor ponderar a possibilidade da 
política de incentivo à inovação seguida nos 
últimos anos poder não estar a funcionar. 
Não estará este modelo permanentemente 
J>?cFÁ=:Á>PBKLeG<B:Á=:ÁHJƢHJB:ÁHͱEƠLB<:Á=>Á
BG<>GLBNͱKͯÁ�ͱFͱÁ ?ͱJ:FÁ:N:EB:=ͱKÁͱKÁ J>-
KMEL:=ͱKÁ=ͱKÁ:HͱBͱKÁ]ÁBGͱN:bՉͱͯÁ�ͱFͱÁ=>-
veria funcionar o sistema de inovação quando 
=>BP:J>FÁ=>Á>PBKLBJÁ>KL>KÁ:HͱBͱKͯ
(ÁIM>ÁH:J><>Á?:EL:JÁcÁMFÁF>J<:=ͱÁ=>ÁL><-
nologia. As Empresas lidam bem com mer-
cados de matérias-primas, produtos e ser-
NBbͱK�Á<ͱFHJ:FÁMGKÁ>ÁͱMLJͱK
ÁIM>ÁBGL>@J:FÁ
em novos produtos ou serviços e vendem 
<ͱFÁEM<Jͱ�Á(ÁF>J<:=ͱÁ=>ÁL><GͱEͱ@B:ÁcÁ=B?>-
J>GL>�ÁLJ:GK:<BͱG:F�K>Á=BJ>BLͱKÁ=>ÁHJͱHJB>-
dade intelectual. A posse ou licenciamento 
do direito permite que a tecnologia possa 
ser integrada no produto. As Empresas re-
conhecem no seu balanço a posse dos di-
J>BLͱKÁ =>Á >PHEͱJ:bՉͱÁ =>KK:KÁ L><GͱEͱ@B:KÁ
˓<:G=ͱÁ:ƠÁJ>@BKL:=ͱKÁͱKÁBGN>KLBF>GLͱKÁJ>:-
lizados.
(ÁF>J<:=ͱÁ=>ÁL><GͱEͱ@B:Ác
ÁGͱÁ>GL:GLͱ
ÁFMB� 
to menos equilibrado do que os das maté-

JB:K�HJBF:K
ÁHJͱ=MLͱKÁͱMÁK>JNBbͱK�Á�PBKL>FÁ
assimetrias de informação e está muito 
dependente de questões regulatórias e do 
sistema judicial. Nem todas as Empresas 
conseguem internalizar todos os processos 
relacionados com a gestão dos direitos des- 
de a sua constituição, aquisição, avaliação, 
F:GML>GbՉͱÁ:LcÁ]Á:EB>G:bՉͱ�Á�Á>PBKLeG<B:Á
de um sistema de prestadores de serviços 
nesta área é essencial para o bom funcio-
namento deste mercado. Estes prestadores 
GՉͱÁKՉͱÁ:H>G:KÁ:@>GL>KÁͱ˓<B:BKÁ=>ÁHJͱHJB>-
dade industrial, mas também os gabinetes 
de transferência de tecnologia, os investi-
dores, os corretores de tecnologia (IP brokers�
Á
os avaliadores de tecnologia, etc.
(ÁE>BLͱJ
ÁK>G=ͱÁ>G@>GA>BJͱ
ÁH>GK:ÁIM>ÁK>JB:Á
;ͱFÁ=>˓GBJÁMFÁ<ͱGCMGLͱÁ=>ÁFcLJB<:KÁH:J:Á
:N:EB:JÁͱÁF>J<:=ͱÁ=>ÁL><GͱEͱ@B:�ÁGƣF>JͱÁ=>Á
acordos de licenciamento ou transmissão, 
rendimento do licenciamento ou transmissão, 
número de patentes internacionalizadas, valor 
da propriedade intelectual no capital de novas 
empresas, número de tecnologias licenciadas 
integradas em produtos ou serviços.
)>J<>;>G=ͱÁIM>Á>KL>KÁBG=B<:=ͱJ>KÁ>KLՉͱÁ:;:BPͱÁ
do que seria de esperar para a dimensão da 
economia portuguesa, decide usar alguns 
=ͱKÁF>BͱKÁ˓ G:G<>BJͱKÁ=ͱÁK>MÁ&BGBKLcJBͱÁH:J:Á
KMHJBJÁ:KÁ=>˓<BeG<B:KÁ=ͱÁF>J<:=ͱÁ=>ÁL><Gͱ-
logia, medindo o sucesso da sua política nos 
BG=B<:=ͱJ>KÁIM>Á=>˓GBM�Á
Para incentivar a internacionalização de 
patentes resolve copiar o modelo seguido 
pelo fundo de patentes gerido pela Entre-
HJBK>Á"J>E:G=Á<ͱG<>=>G=ͱÁMFÁ˓ G:G<B:F>GLͱÁ

para suportar a internacionalização de pe-
=B=ͱKÁ=>ÁH:L>GL>KÁHͱJÁ):L>GLÁ�ͱͱH>J:LBͱGÁ
Treaty para ser usado em serviços de pres-
L:=ͱJ>KÁIM:EB˓<:=ͱK�
Percebendo que a terceira missão se rela-
<BͱG:ÁF:BKÁ<ͱFÁͱÁ&BGBKLcJBͱÁ=:Á�<ͱGͱFB:Á
=ͱÁIM>Á<ͱFÁͱÁ=:Á�=M<:bՉͱÁ>Á�BeG<B:
Á=><B=>Á
˓G:G<B:JÁ=BJ>L:F>GL>ÁͱKÁ@:;BG>L>KÁ=>ÁLJ:GK-
ferência de tecnologia com um valor cor-
respondente a uma percentagem do orça-
mento de investigação em tecnologia de 
cada Universidade.
�JB:ÁMF:ÁEBGA:Á=>Á˓G:G<B:F>GLͱÁ=>Á:HͱBͱÁ
às empresas para a aquisição ou venda de 
licenças de direitos de propriedade intelec-
tual (“licensingin” e “licensingout���Á)ͱJÁMFÁ
lado, comparticipando nos custos de licen-
ciamento de patentes de origem nacional 
e, por outro, nos custos com corretores de 
tecnologia.
Decide também que a intervenção do seu 
&BGBKLcJBͱÁK>JƞÁHJͱ@J>KKBN:F>GL>ÁJ>=MRB=:Á
na medida em que os indicadores conver-
girem para valores mais razoáveis face à 
dimensão da Economia.

,>ÁͱÁE>BLͱJÁ<ͱGK>@MBMÁ<A>@:JÁ:Á>KL>ÁH:Jƞ-
grafo, estará certamente com uma crise de 
identidade e interrogando-se sobre o obje-
LBNͱÁ =>Á L:GL:Á LJ:GK˓@MJ:bՉͱ���Á (Á IM>Á EA>Á
apresentei são algumas das conclusões de 
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Ao colocar o leitor no papel dos diversos 
intervenientes procurei também transmitir 
MF:ÁͱMLJ:Á<ͱG<EMKՉͱÁ=>KL>ÁLJ:;:EAͱ�ÁIM>Á:KÁ
diferenças culturais entre o setor produtivo 
e os centros de conhecimento são causa da 
sua desarticulação.  ING
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