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• A UAlg aposta na valorização do 
conhecimento produzido através do 
desenvolvimento de ideias de 
negócio com potencial inovador.  

 
• Está vocacionada para apoiar as 

empresas nacionais e internacionais 
que pretendam implementar e 
dinamizar processos de Inovação e 
Conhecimento no Algarve, 
contribuindo para a criação de 
emprego qualificado e o aumento 
de competitividade da região. 

UNIVERSIDADE  

ADMINISTRAÇÃO EMPRESAS 

A UAlg e a Valorização do Conhecimento 



A UAlg e a Valorização do Conhecimento 

Através da Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia (CRIA): 
 
• Criação de novas empresas de base tecnológica; 
• Transferência de Tecnologia; 
• Generalização do recurso à proteção dos Direitos de Propriedade Industrial; 
• Desenvolvimento de infraestruturas tecnológicas. 

1. Valorizar o Conhecimento 

2. Incentivar a Transferência de Conhecimento 

3. Criar Redes de Cooperação 



A Interface UAlg-Empresas 

Através do CRIA, a UAlg presta apoio a diversas entidades que tenham 

como objetivo valorizar o conhecimento produzido, não só aquele que 

resulta do trabalho científico, como também o que é sugerido pela 

dinâmica produtiva da Região: 

 

 

1. Conhecer as Necessidades/ Ideias empresariais de I&DT e 

Inovação; 

 

2. Identificar as Competências de I&DT e Inovação na UAlg; 

 

3. Estabelecer as Parcerias; 

 

4. Definir o Projeto e Identificar Fontes de Financiamento. 



…No PO Algarve 21 

Incentivar a I&DT, a Inovação e a Qualificação das PMEs 



…No PRODER 

Diversificar a Economia e Criar Emprego em Zonas de Baixa 

Densidade 



Apoiar a Criação de Empresas 
1. A Ideia e o Empreendedor  

Conhecemos os promotores, a ideia de negócio e as suas expetativas 

empresariais 

 

2. Da Ideia ao Negócio 

Criamos condições para que os promotores passem a “ideia da cabeça 

para o papel”, concretizando-a num projeto empresarial 

 

3. O Plano de Negócios 

Encontramos soluções para a elaboração do plano de negócios e a 

mobilização de recursos técnicos, financeiros e humanos para o projeto 

 

4. A Formalização e o Acompanhamento 

Apoiamos a formalização do negócio, diagnosticamos necessidades para 

o seu desenvolvimento (incubação, financiamento, licenciamento, entre 

outras) e apresentamos soluções. 



Apoiar a Criação de Empresas 



Apostar na Proteção dos DPI 

• Avaliação dos requisitos legais de proteção; 

• Aconselhamento legal; 

• Negociação; 

• Apoio à redação de protocolos, contratos de licença, de venda, ou 

outros; 

• Aconselhamento ao nível da criação de spin-off. 



Criar Redes de Cooperação 



Onde estamos… 



Muito Obrigada! 
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