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Sessão de Apresentação

Pedro Vilarinho

OBJECTIVOS

• Estimular a criação de startups de base tecnológica
e elevado potencial de crescimento, a partir do 
conhecimento gerado por investigadores em 
instituições nacionais,

• Induzir nestes investigadores e em alunos de Gestão 
as competências necessárias para a criação daquele 
tipo de empresas e

• Apoiá-los na valorização dos seus planos de 
negócio e na apresentação destes a potenciais 
investidores.
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IMPLEMENTAÇÃO

Fonte: Charles Wessner (2003), Major Trends and Mechanisms to Commercialize 
Research Results in the U.S. in Commercialization of Academic Research 
Results (eds.: D. Nordfors, J. Sandred & C. Wessner

,

II

• Acção de formação que utiliza uma metodologia desenvolvida 
pelo centro HiTEC da North Carolina State University –
“algoritmo” TEC.

• O “algoritmo” suporta o desenvolvimento de competências 
para a avaliação das oportunidades de negócio que podem ser 
criadas a partir das características únicas de uma tecnologia.

• Os participantes são agrupados em equipas que incluem:

– Investigadores – disponibilizam um conjunto de tecnologias.

– Estudantes de gestão – facilitam o processo de 
comercialização.

– Executivos: facilitam o processo de comercialização e 
fornecem o networking necessário para a avaliação do valor 
comercial das tecnologias.

COHiTEC – FASE I
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COHiTEC – FASE I (cont.)

• Tarefas:
i. Avaliar o conjunto de tecnologias disponibilizadas pelos 

investigadores e criar conceitos de novos produtos com 
base em cada uma delas.

ii. Contactar o ‘mercado’ com o objectivo de determinar quais 
as tecnologias com maior potencial comercial.

iii. Desenvolver a estratégia de comercialização apropriada e 
escrever o projecto de negócio para a startup

HISTÓRIA

• 2004
– EGP, Universidades de Aveiro, Católica (Porto), Minho e Porto

• 2005
– EGP, Universidades de Aveiro, Católica (Porto), Minho e Porto

– FEUNL, Universidades de Lisboa, Nova e Técnica de Lisboa

• 2006
– EGP, INEGI e Universidades de Aveiro, Católica (Porto), Minho

– FEUNL, INETI, Universidades de Lisboa, Nova e Técnica de Lisboa
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HISTÓRIA (cont.)

ENTRADAS:
• 130 Investigadores
• 111 alunos de pós-graduaçao em gestão
• 121 tecnologias

RESULTADOS:
• 31 oportunidades de negócio
• Apreciação independente sobre o conhecimento que se está a 

produzir nas universidades Portuguesas
• Reconhecimento:

– Price Foundation Innovative Entrepreneurship Educators Award
– European Enterprise Awards

COHiTEC – FASE II

Projectos de
Negócio

Entrevista / 1ª Selecção
Definição das regras
de colaboração

Contratos
• Utilização PI
• Apoio COTEC

Análise dos
Modelos de Negócios

Empresa VirtualPlano de
Negócio

Beauty Parade
• Promotores
• Co-promotores

75
.0

00
 €
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METODOLOGIA TEC

• As competências são induzidas com base em 
projectos reais.

• O conhecimento gerado pela I&D é utilizado para 
propor novos negócios que utilizam a tecnologia 
para obter vantagem competitiva.

• A formação centra-se na avaliação de oportunidades 
de negócios resultantes das vantagens únicas da 
tecnologia.
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Recursos
alocados a I&D

Recursos alocados
à comercialização

Desenvolvimento de 
tecnologias

Desenvolvimento de negócios e 
produtos centrados no mercado

Início da comercialização

Nível de desenvolvimento

Espaço de decisão entre a 
descoberta da oportuni-

dade e o desenvolvimento
do produto

Metodologia TEC Formação tradicional em gestãoFormação em C&T

Estratégia de
comercialização

Implementação

Base de dados para desenvolvimentos futuros

Fase I

Fase II

Geração de 
ideias
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TEC ALGORITHM PHASE I ASSESSMENTS
Importance Assessment Criteria Rating Confidence SWOT-F Comments

Legal Potential
012345 12345 12345

1 Product or process of manufacture can be patented No Yes
2 Effectiveness of patent protection Not effective Effective
3 Product can be copyright protected No Yes
4 Effectiveness of copyright Not effective Effective
5 Trade secret protection common and effective Not effective Effective

#DIV/0! <= TTI Score
#DIV/0! <= Simple method

Legal Development
012345 12345 12345

6 Progress toward patenting No Issued
7 Progress toward copyright No Granted
8 Progress toward trademarking No Granted
9 Information has been kept a trade secret No Yes

10 Technologist is a licensee Non-exclusive Exclusive

LEGAL

CONSTITUIÇÃO DAS 
EQUIPAS
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• Cada equipa será constituída por:

– 3 a 4 investigadores: proponentes das tecnologias.

– 2 a 3 estudantes de MBA: facilitadores do processo de 
comercialização

– 1 executivo: facilitador do processo de comercialização e 
do networking para a avaliação do valor comercial das 
tecnologias

• A candidatura é apresentada pela equipa de investigadores.

• Os estudantes de MBA e os executivos são escolhidos depois 
do processo de selecção das tecnologias estar concluído.

FORMULÁRIO DE 
CANDIDATURA
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A1.  Contacts of the research group(s) leader(s) that propose the team: 

 

1. Name: email:  

2. Name: email: 

3. Name: email: 

School/Department: 

University: 

Address: 

 

 

 

A2. Contacts of the post-graduate/post-doc researchers that the group(s) 
leader(s) nominate to participate in the initiative: 

  

1. Name: email: 

2. Name: email: 

3. Name: email: 

4. Name: email: 

School/Department: 

University: 

Address: 
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CRITÉRIOS DE 
SELECÇÃO
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• Qualidade da informação fornecida no formulário de 
candidatura.

• Amplitude das tecnologias: capacidade para 
suportar uma gama alargada de diferentes produtos.

• Profundidade das tecnologias: possuírem 
características únicas e serem competitivas a nível 
mundial.

• Coesão da proposta: forte interligação entre os 
investigadores e entre estes e as tecnologias.

• Direito de utilização da propriedade intelectual.

CALENDÁRIO DAS 
CANDIDATURAS
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• até 2/2/2007:

Período de submissão das candidaturas dos 
investigadores

• 3/2/2007 a 16/2/2007:

Selecção das candidaturas

CALENDÁRIO DO 
PROGRAMA
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• Início: 26 de Fevereiro de 2007
• Apresentações finais: 19 e 21 de Junho de 2006

• Sessões semanais
– Quinzenas sem o Centro HiTEC

• 3as. Feiras, 14h00 – 18h00: Sessão em sala
• 3as. Feiras, 18h00 – 20h00: Trabalho em grupo

– Quinzenas com o Centro HiTEC
• 3as. Feiras, 08h30 – 13h00: Trabalho em grupo
• 3as. Feiras, 14h00 – 17h00: Sessão em sala
• 3as. Feiras, 17h00 – 20h00: Trabalho em grupo
• 4as. Feiras, 14h00 – 17h00: Trabalho em grupo

• Carga estimada para trabalho em grupo equivalente a 1 
dia/semana

Porto

• Início: 9 de Março de 2007
• Apresentações finais: 19 e 21 de Junho de 2006

• Sessões semanais
– Quinzenas sem o Centro HiTEC

• 6as. Feiras, 8h30 – 13h00: Sessão em sala
• 6as. Feiras, 14h00 –16h00: Trabalho em grupo

– Quinzenas com o Centro HiTEC
• 5as. Feiras, 13h00 – 19h00: Trabalho em grupo
• 6as. Feiras, 08h30 – 13h00: Sessão em sala
• 6as. Feiras, 14h00 – 17h00: Sessão em sala

• Carga estimada para trabalho em grupo equivalente a 1 
dia/semana

Lisboa
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COHiTEC.Lisboa@Nova
COHiTEC.Norte@EGP

Contactos

Secretariado da COTEC Portugal

22 619 29 10

cohitec@cotec.pt


