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Universidade do Porto 
aposta na valorização 
do conhecimento 
Aproximar o tecido empresarial da academia é o objetivo da Gala da 
Inovação que, no dia 30 junta empresários, gestores e investidores. 

Almerinda Romeira 
aromeira0Jornaleconomico.pt 

A Universidade do Porto assegu-
ra já 20% da produção científica 
em Portugal. No seu seio tem 
uma estrutura, a UPorto Inova-
ção, que apoia a cadeia de valor 
de inovação da universidade e a 
ligação desta às empresas. 

"Estamos empenhados em 
usar o conhecimento para 
desenvolver, em conjunto, com 
as empresas, as condições ne-
cessárias e relativas a criação de 
um Portugal inovador e em-
preendedor", vinca, ao Jornal 
Económico, o Pró-Reitor, Carlos 
Melo Brito. Ao longo destes 
anos, a U.Porto promoveu mais 
de duas dezenas de sessões A2B 
academia to business que envol-
veram mais de 900 investigado-
res e colaboradores de empre-
sas. Dentro da universidade, a 
estrutura da inovação promove 
todos os anos o concurso de 
empreendedorismo iUP25K. 

Neste momento, a U.Porto 
possui perto de 180 patentes na-
cionais e internacionais ativas, 
das quais 24 encontram-se licen-
ciadas. Em 2015, as empresas 
spin-off e algumas firmas com 
tecnologias licenciadas a partir 
da UPorto Inovação foram res-
ponsáveis por gerar mais de 30 
milhões de euros de negócios. A  

Veniam é uma destas empresas, 
criada por João Barros, antigo 
aluno e professor catedrático da 
Universidade do Porto, já está 
em mercados como Singapura e 
Nova Iorque. 

É este conhecimento que a 
U.Porto leva, no dia 30 de no-
vembro, ao portuense Mosteiro 
de São Bento da Vitória: a Gala 
da Inovação, "um evento único 
no contexto universitário portu-
guês", nas palavras de Carlos Me-
lo Brito, dirige-se "a todos os que 
contribuem para a competitivi-
dade da economia com base no 
conhecimento: os investigado-
res, as empresas, os novos em-
preendedores e os investidores". 

No fundo, a gala é um mega -
encontro de networking que 
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visa potenciar as relações e a 
criação de sinergias entre este 
quadrado de stakeholders. Tor-
nar as empresas mais inovadoras 
e, consequentemente, mais com-
petitivas é um passo fundamen-
tal para posicionar Portugal jun-
to dos-  principais mercados. É 
precisamente neste sentido que 
a instituição foca a estratégia na 
aproximação às empresas. "A 
Universidade do Porto está forte-
mente empenhada na sua Ter-
ceira Missão: a valorização eco-
nómica e social do conhecimen-
to", sintetiza Carlos Melo Brito. 

A criatividade é o mote da se-
gunda edição da Gala da Inova-
ção. Fazendo jus ao tema serão 
homenageadas três figuras da 
comunidade da Universidade do 
Porto, reconhecidas pela capaci-
dade em inovar e contribuir para 
o desenvolvimento da área tec-
nológica, artística e social. 

Haverá algumas surpresas e 
uma novidade que o Jornal Eco-
nómico pode avançar: a apresen-
tação de uma tecnologia inova-
dora e pioneira no mercado, de 
criação de avatares, a partir de 
um smartphone, sem elevados 
custos e de forma rápida e inter-
ativa. O projeto desenvolvido na 
Universidade do Porto já passou 
pelos palcos da Web Summit. 

A tecnologia de Verónica Or-
valho, da empresa Didimo, será 
apresentada em parceria com a 
Gema Digital.. 


