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Inovação Competitividade 

Financiamento Provas de Conceito 



Com maior ou menor relevância, há mais de um século, 
que as instituições de ensino superior e as empresas 
colaboraram. 

Todavia, o surgimento de uma economia global do 
conhecimento tem intensificado a necessidade de 
parcerias estratégicas que vão além do tradicional 
financiamento de atividades de I&D no âmbito de 
projetos concretos. 



• Este novo paradigma de colaboração exige um 
envolvimento dos parceiros muito para além da 
troca convencional de resultados das atividades 
de I&D por financiamento.  

• Quando estas parecerias estratégicas funcionam 
bem, tendem a fundir a cultura orientada à 
descoberta das instituições de ensino superior 
com a cultura orientada à inovação das empresas. 



Para seja possível alcançar este desidrato, cada um dos lados 
deve ser capaz de ultrapassar o fosso cultural e de 
comunicação que os separa e que tende a prejudicar os 
resultados das parcerias empresas – instituições de ensino 
superior minando o seu potencial. 



Manter o “navio” estável. 

O poder político tem que assegurar um ambiente previsível, 
garantindo estabilidade no financiamento e na regulação, 
para que seja possível estabelecer parcerias estratégicas de 
longo prazo prósperas. 



Autonomia das instituições de ensino 
superior, deverá permitir o cumprimento da 
sua missão de forma eficaz, 
nomeadamente não condicionando a 
celebração de protocolos estratégicos de 
parceria. 

Os melhores decisores das opções estratégicas de uma 
instituição de ensino superior, são aqueles que nela 
trabalham e dirigem/coordenam a sua actividade. Sem 
liberdade para operar – obviamente cumprindo as 
recomendações da entidade reguladora – é impossível 
estabelecer parcerias eficazes. 



Instituições de ensino superior ativas e 
colaborativas recompensa.  

Os incentivos financeiros estimulam o trabalho: as políticas 
governamentais devem recompensar, ou pelo menos não 
desincentivar, as instituições de ensino superior e empresas 
que formem parcerias fortes. Novos programas europeus ou 
nacionais devem potenciar a disseminação de boas práticas. 



Quando as empresas e as instituições 
de ensino superior trabalham em 
conjunto para alargar as fronteiras da 
conhecimento, tornam-se um 
poderoso motor para a inovação e 
crescimento económico. 

Silicon Valley é um exemplo 
paradigmático.  



Criou-se uma densa teia de colaborações de 
longa duração na região, originando o 
desenvolvimento de novas tecnologias a um 
ritmo alucinante e a criação de novas 
indústrias transformadoras, enquanto 
contribui para a modernização do papel das 
instituições de ensino superior. 



Financiamento 
externo 

Trabalho 
inovador e 

de pesquisa 

Ensino e  
aprendizagem na 

vanguarda do 
conhecimento 

Centros de 
saber 



• Os dirigentes das instituições de ensino 
superior devem fazer das parcerias com a 
indústria um objetivo estratégico e 
comunicá-lo regularmente a toda a 
comunidade académica. 

• As parcerias estratégicas devem ser 
apadrinhadas ao mais alto nível, quer do 
lado das empresas quer do lado das 
instituições de ensino superior.  

 

1º  

Liderança 
da 

instituição 
de Ensino 
Superior  



• Devem ser acompanhadas por um grupo de 
coordenação conjunto, constituído por 
académicos séniores e executivos das 
empresas. 

• Devem ser dados incentivos e recursos aos 
docentes para gerirem uma mudança cultural 
sem afetar a investigação fundamental, mas 
colocando claramente como prioridade o 
envolvimento com a indústria visando a 
obtenção mútua de benefícios e a obtenção de 
benefícios para a sociedade. 

 

1º  

Liderança 
da 

instituição 
de Ensino 
Superior  



• O ponto de partida mais fértil para uma 
parceria entre uma instituição de ensino 
superior e uma empresa será aquele que 
permitirá à empresa fazer alguma coisa 
que não conseguiria fazer sozinha.   

• Tem-se verificado um aumento 
significativo de alianças entre 
instituições de ensino superior e 
empresas, refletindo uma evolução 
cultural das empresas face à realização 
de investimentos em trabalhos de I&D.  

 

2º  

Parcerias 
estratégicas 

assentes 
numa 

relação de 
grande 

flexibilidade 
funcionam 

melhor 



• Todavia, quando as empresas abordam uma 
instituição de ensino superior perspetivando 
celebrar uma parceria, normalmente procuram 
soluções para necessidades imediatas. 

2º  

Parcerias 
estratégicas 

assentes 
numa 

relação de 
grande 

flexibilidade 
funcionam 

melhor 



• É ainda escassa uma cultura empresarial 
de financiamento de trabalhos de 
investigação fundamental. 

• Esta abordagem emergente permitiria 
atempadamente prever a evolução 
tecnológica e de mercado do seu sector 
de atividade, o que numa era de rápida 
evolução tecnológica lhes asseguraria 
um acompanhamento quase em tempo 
real do que está acontecendo às 
fronteiras do conhecimento. 

2º  

Parcerias 
estratégicas 

assentes 
numa 

relação de 
grande 

flexibilidade 
funcionam 

melhor 



• Parcerias estratégicas de longo prazo focam 
a criatividade e talento das instituições de 
ensino superior visando a procura de 
soluções inovadoras que a indústria possa 
colocar no mercado, o que se traduzirá em 
benefícios para a sociedade em geral dentro 
de 5 a 10 anos. 

2º  

Parcerias 
estratégicas 

assentes 
numa 

relação de 
grande 

flexibilidade 
funcionam 

melhor 



• O primeiro passo para uma parceria 
saudável será efetuar uma avaliação 
dos pontos fortes dos potenciais 
investigadores da instituição de ensino 
superior e as competências de 
investigação da empresa, por forma a 
identificar oportunidades promissoras 
de colaboração. 

3º  

Visão partilhada 
e 

desenvolvimento 
de uma 

estratégia 
conjunta 



• Os Quadros Superiores das 
empresas e os académicos mais 
séniores devem em conjunto 
mapear as questões chave e os 
desafios em termos de investigação 
e desenvolvimento que possuem 
elevada prioridade para ambos.  

• Deve ser fomentado um elevado  
intercâmbio de informações e 
fomentado o brainstorming de 
modo a fazer emergir áreas comuns 
de interesse. 

3º  

Visão partilhada e 
desenvolvimento 

de uma 
estratégia 
conjunta 



• Deverá estar claro para ambas as partes 
que existem essencialmente três tipos 
diferentes de possíveis parcerias que 
podem ser celebradas - estratégica, 
operacional ou transacional – devendo 
ser selecionado o tipo que se adapta às 
necessidades em causa. 

3º  

Visão partilhada e 
desenvolvimento 

de uma 
estratégia 
conjunta 



• As parcerias estratégicas devem ter 
um horizonte temporal de 5 a 10 
anos e assentar num acordo de 
espectro largo e flexível. O 
conhecimento produzido no âmbito 
deste tipo de colaborações é 
suscetível de influenciar as linhas de 
investigação e o ensino que no 
futuro será ministrado na instituição 
de ensino superior, bem como, a 
estratégia da empresa. 

3º  

Visão partilhada e 
desenvolvimento 

de uma 
estratégia 
conjunta 



• As parcerias operacionais são 
focalizadas num projeto concreto de 
investigação e desenvolvimento aplicado 
e terá uma duração de 1 a 3 anos. Este 
tipo de parcerias pode ser determinante 
para se criem laços de confiança 
facilitadores de alcançar uma parceria 
estratégica. 

3º  

Visão partilhada e 
desenvolvimento 

de uma 
estratégia 
conjunta 



• As parcerias transacionais envolvem 
menos interação entre as entidades 
envolvidas, resultando normalmente 
na contratação de serviços como por 
exemplo a lecionação de um curso. O 
sucesso deste tipo de parcerias 
poderá determinar a existência de 
colaborações futuras em projetos de 
menor ou maior dimensão, podendo 
em última instância dar origem a uma 
parceria estratégica. 

3º  

Visão partilhada e 
desenvolvimento 

de uma 
estratégia 
conjunta 



• A gestão de uma parceria terá que ocorrer 
num ambiente de igual para igual sendo a 
tomada de decisão compartilhada. Parcerias 
bem-sucedidas têm que ser vantajosas para 
todas as partes envolvidas.  

3º  

Visão partilhada e 
desenvolvimento 

de uma 
estratégia 
conjunta 



• As pessoas são determinantes no sucesso 
de uma parceria empresa-instituição de 
ensino superior.  

• Para atrair o envolvimento da indústria 
em projetos de investigação e 
desenvolvimento, as instituições de 
ensino superior devem ter pessoas com 
capacidade para construir e gerir 
parcerias.  

4º  

A gestão das 
parcerias tem 

que ser 
efetuada pelas 
pessoas certas 
– aqueles que 

conseguem sair 
da sua zona de 

conforto 



• Este tipo de colaborações só funciona bem 
quando são geridas por pessoas com 
facilidade em atravessar fronteiras e que 
possuem um profundo conhecimento das 
duas culturas entre as quais é necessário 
construir pontes. 

4º  

A gestão das 
parcerias tem 

que ser 
efetuada pelas 
pessoas certas 
– aqueles que 

conseguem sair 
da sua zona de 

conforto 



Requisitos 
Funcionais e 

Não-Funcionais 

Estudo do  

estado-da-arte 

Identificação de 
iniciativas de 

estandardização 

Desenho da 
Arquitetura 

Definição de 
Responsabilidades 

Especificações 

Interoperabilidade 

Demonstradores 

Implementações de 
Referência 

Pedido de 
Contributos ao 

Mercado 

Validação 

Versão Preliminar 
de Caderno de 

Encargos 

Concurso para 
Fornecimento do 

Sistema 

Caderno de 
Encargos 

Aquisição de 
Sistema Integrado 

Multifornecedor 

Processo de 
Certificação de 
Conformidades 



Parcerias com instituições de I&D em 
atividades mais próximas da investigação  

Parcerias com empresas / centros 
tecnológicos em atividades próximas do 
desenvolvimento 



Centros de 
Competência 

Spin-offs 

Participação da 
Indústria Nacional 

em Grandes Projetos 

Custos Controlados 
(interoperabilidade) 



 
ENSR 

 

• ESTRATÉGIA  NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA 

 
OE  
6  

 

• Objetivo Estratégico 6 – Velocidade 

 

OO 
 7 

• Objectivo Operacional 7 – Controlo Automático de 
Velocidade 

 

Ação 

19 

• Executar a rede nacional de controlo de velocidade 



Sistema telemático de 
medição de velocidade 
que deteta, classifica e 
regista automaticamente 
a infração por excesso de 
velocidade 

SINCRO   
Sistema Nacional de Controlo de Velocidade 



FISCALIZAR 

Automaticamente a 
velocidade 

PROMOVER 

O cumprimento dos limites 
de velocidade 

EVITAR 

Prática de velocidades 
excessivas 

DIMINUIR 

A sinistralidade rodoviária 

Objetivos 

SINCRO 



Automático, 
interoperável e 

evolutivo 

Solução tecnológica 
integrada num quadro 
aberto e competitivo 

Redução ao mínimo das 
dependências 
tecnológicas 

Confidencialidade, 
integridade e 

autenticação dos dados 

Critérios de 
Qualidade Global 

do 

SINCRO 



•  OPÇÃO ANSR 

•  Protótipo de solução tecnológica e seu desenvolvimento  

• Propriedade total 
e plena da ANSR 

• Independência da 
ANSR 

Contratação 
Pública 

• Igualdade 

• Transparência 

• Concorrência 

• Criação de valor a 
nível nacional 

• Desenvolvimento 
de competências 



Ligação de cinemómetros de 
outros sistemas: CRIL, VCI, 
móveis da GNR e PSP, etc. 

Gestão centralizada: 
eficiência, produtividade 

Outros tipos de fiscalização 
automática, como por 

exemplo semáforo vermelho 
ECONOMIA DE ESCALA 

Potencialidades 
do SINCRO 



Metodologia 

potenciadora de 

dinamização de 

indústria 

Implementação 

de referência na 

verificação de 

conformidade / 

cerificação de 

interoperabilidade 



Arquitectura 

aberta SINCRO, 

bus aberto de 

serviços (SOA) 

Integração de 

sistemas 

multifornecedor, 

sem necessidade 

de adaptação; 

redução de custos 



Vista da 

Cabina de 

referência e 

aspectos de 

componentes 

hardware 



 É potenciada a participação da indústria 
nacional em grandes projetos 

 É potenciada a realização de concursos públicos 
mais competitivos 

 É potenciado o empreendedorismo com a 
criação de spin-offs 

 É potenciada a criação de Centros de 
Competência 

 É potenciada a exportação de conhecimento 
 É potenciado o financiamento do Sistema 

Científico e Tecnológico viabilizando o 
cumprimento da sua missão 
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