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Ecossistema interno



Valorização do conhecimento – Um balanço 
desde 2005

• Mais de 114 novas Empresas Base Tecnológica (76,25% taxa sobrevivência)

• 1 Incubadora acreditada pelo Portugal 2020 (20 Espaços escritório | 7 Pre-lab)

• Mais de 70 Pedidos de Patente (30 concedidas; 1 Internacional)

• Mais de 120 projetos de cooperação entre a UAlg e empresas regionais e nacionais

• 1 Polo Tecnológico



A INICIATIVA TT 2.0: UM 
NOVO IMPULSO, COM MAIS 
RECURSOS 

Aprender com a experiência 
passada, para fazer:
Melhor transferência de conhecimento

Mais empreendedorismo



Projeto de Aceleração dos Processos de Transferência de Tecnologia e 
Conhecimento para o Mercado que pretende:

Estimular a transferência de tecnologia e de conhecimento com origem 
na UAlg para o setor empresarial regional, nacional e internacional, nos 
sectores da RIS 3 Algarve:
• Mar

• Turismo

• Agroalimentar

• Energias Renováveis

• Saúde e Ciências da Vida

• TIC e Atividades Culturais e Criativas

Identificar as necessidades de tecnologia e conhecimento nas PMEs da 
região 

Dinamizar o ecossistema regional de inovação (U-E)

Iniciativa CRIA TT 2.0



Sensibilizar para a Transferência de Conhecimento 

16 sessões

312 Empresas envolvidas

48 diagnósticos

40 tecnologias



Validação pré-concorrencial de protótipos

Realização de 'provas de conceito’

Valorizar as Tecnologias
e o Conhecimento 



Ações de Valorização de Tecnologias 
e Conhecimento

META
40 reuniões com empresas regionais
16 reuniões com empresas nacionais
16 reuniões com empresas 
internacionais

36 acordos com empresas para 
dinamização de ações de cooperação.

O QUÊ?...
Visitas a empresas, para promover a 
absorção de tecnologias e 
conhecimento produzidos na UAlg

… COMO?
Seleção de empresas a serem 
contactadas, para realizar ações 
‘comerciais’ de apresentação das 
tecnologias/conhecimento, através 
call aos investigadores



Scouting 
Tecnológico

• Análise de mercado;

• Avaliação da tecnologia;

• Estratégia de proteção e 
valorização



Dinamizar o ecossistema regional 

de inovação

… COMO?
Convite a investigadores, 
instituições do sistema 
de I&I, empresas e 
agentes da envolvente 
empresarial, em 
colaboração com o 
Observatório das 
Dinâmicas Territoriais 
(CCDR Algarve)
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Muito obrigada.

www.cria.pt

facebook.com/criaualg

twitter.com/criaualg
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