
A ciência deles já rende
milhões às universidades

Investigação. Lisboa (120 milhões), Aveiro (43,3 milhões) e Coimbra (20 milhões) são três
casos de ganhos. Sem valor definido, também se elogia a criação de propriedade intelectual

ANA BELA FERREIRA

A ciência procura encontrar solu-
ções para problemas do dia-a-dia
e dessa busca surgem por vezes
ideias de negócio que acabam por
se tornar bem rentáveis. Na Uni-
versidade de Lisboa, representa
cerca de 120 milhões de euros
anuais, em Aveiro a parcela fica-se
pelos 43,3 milhões e em Coimbra
pelos 20 milhões. As contas foram
feitas a todas as verbas que são an-
gariadas como receitas próprias
das universidades e que não vêm
nem do Orçamento do Estado
nem das propinas e outras taxas.
Assim, tudo o que é trabalho con-
tratado aos técnicos, laboratórios
e investigadores das universidades
pode ser considerado investiga-
ção. Mas a estes valores falta ainda
o cálculo das mais-valias de criar
propriedade intelectual ou até dos

equipamentos que as instituições
ganham através de projetos finan-
ciados.

Nas três instituições questiona-
das - o DN tentou perceber junto
do Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia e Ensino Superior se existe al-

guma estimativa do valor da inves-
tigação feita em Portugal, mas não
obteve resposta- é cada vez mais
frequente a criação de empresas
spin-offde investigações que co-
meçaram nos seus corredores.

Em Aveiro, das 66 empresas da
Unidade de Transferência de Tec-
nologia (UATEC), 17 são spin-offs.
Em Coimbra, as duas incubadoras
universitárias já apoiaram o início
de mais de 250 empresas, que em
2015 tiveram uma faturação supe-
rior a cem milhões de euros.

Apesar de reconhecer que os re-
sultados das investigações são ca-
da vez mais comercializáveis, Luís
Silva, investigador e presidente do
Conselho Científico do Instituto

Superior Técnico (da Universidade
de Lisboa) , lembra que as escolhas
desses estudos "dependem dos in-
teresses pessoais dos investigado-
res, da estratégia dos centros de in-
vestigação e das próprias universi-
dades". Daí que entre os casos de
sucesso referidos pelas universida-
des estejam projetos tão diferentes

como um teste de linguagem, a
produção de radiofármacos ou a
microbiologia coma produção de

espumantes e vinhos {ver textos na
página ao lado).

Entre as áreas que mais facil-
mente acabam em ideias de negó-
cio rentável estão a saúde, o am-
biente, a robótica, a energia, mate-
riais e a informática, enumera a
Universidade de Coimbra. Em
Aveiro, o destaque vai para as tec-
nologias de informação e comuni-
cação, engenharia e ciência de ma-
teriais, agroalimentar, design, edu-
cação e saúde.

As áreas das tecnologias, am-
biente e saúde também são apos-
tas em Lisboa. "Na base da investi-
gação com impacto no mercado
está a investigação fundamental",
porém Luís Silva alerta que "toda a
atividade científica é feita de mui-
tas tentativas e de avanços e mes-
mo na investigação ligada ao mer-
cado existem sempre caminhos
que não conduzem a resultados
comercializáveis".

No caso dos projetos em que es-
teve envolvido, o investigador e

professor catedrático aponta como
produto mais rentável "as próprias
pessoas que formamos". "Este é um
aspeto que é central na missão da
universidade e representa aliás o
recurso mais precioso do país. Por
exemplo, um dos doutorados do
meu grupo é o CEO da empresa Lu-

soSpace, que tem contratado ou-
tros doutorados do meu grupo, e

um outro aluno de doutoramento
trabalha atualmente na Criticai
Software. A contribuição destas
pessoas nas empresas é extrema-
mente valiosa e tem um aspeto
multiplicativo", exemplifica.

A procura de empresas por in-
vestigações que resolvam os seus

problemas tem também ajudado
as universidades nos resultados.

Empresas nascidas
da Universidade

de Coimbra faturaram
mais de cem milhões

CASOS DE SUCESSO

ROGÉRIO TENREIRO

Enologia e

microbiologia
- um duo
vencedor
LISBOA No laboratório onde Ro-
gério Tenreiro trabalha cruzam -

-se várias investigações ao mes-
mo tempo. Desenvolve o seu
trabalho na área da microbiolo-
gia no laboratório do edifício
TecLabs da Faculdade de Ciên-
cias da Universidade de Lisboa
e partilha o espaço e as tecnolo-
gias com as outras empresas



aqui incubadas e investigado-
res. "O princípio é que se existe

equipamento disponível é pre-
ferível que ele sejausado do que
estar parado", aponta o investi-
gador. No espaço partilhado
são várias as empresas que pro-
curam soluções para os seus

negócios e Rogério Tenreiro e a
sua equipa têm respondido a
esses desafios. No currículo es-
tão sucessos como vinho e es-
pumante produzido no labora-
tório. "Criámos leveduras para
vinificação e temos orgulho de
a Proenol ter aplicado a nossa
técnica de levedura. Agora esta-
mos a trabalhar num projeto
para criação de vinagre através
de soro de pimento", aponta.
Não se incomoda de usar a sua
ciência para as empresas, já que
estas "ficam com o bichinho da
transferência da tecnologia".
Além disso, "ganhamos traba-
lho, direcionamos a nossain-
vestigação para as empresas
que cofinanciam e a investiga-
ção que fazemos é efetivamente
útil". O especialista em micro-
biologianão abdica no entanto
de fazer a investigação de que
gosta. "Se não estiver a traba-
lhar para nenhum projeto ou ti-
ver tempo também faço as mi-
nhas investigações." O único li-
mite que sente é na publicação
de resultados. "Publicamos em
revistas científicas de menor
impacto e só quando a empresa
entende que não estamos a re-
velar nenhum segredo." Em ter-
mos financeiros: em quatro a
cinco anos "tivemos um finan-
ciamento de três milhões de
euros", refere o investigador.

MARISA LOUSADA

Teste para
a linguagem

das crianças
até 6 anos
aveiro Foi uma necessidade en-
contrada no dia-a-dia de quem
trabalha com crianças que le-
vou três investigadoras a criar o
Ralf (Rastreio de Linguagem e

Fala) . "No contexto internacio-
nal, existem diferentes instru-
mentos de rastreio na área da
linguagem e da fala, no entanto,
para o português europeu não
existe um instrumento de ras-
treio específico", aponta a in-
vestigadora Marisa Lousada.
Perdão, não existia porque ago-
ra "em aproximadamente cinco
minutos" os profissionais que
trabalham com crianças (pe-
diatras, terapeutas da fala, edu-
cadores de infância) vão poder
saber se estas adquiriram ou
não as competências de fala e

linguagem de acordo com a sua
idade. Depois de identificada
estalacuna, o objetivo das três

investigadoras - Marisa Lousa-
da [do Centro de Investigação
em Tecnologias e Serviços de
Saúde da Universidade de Avei-
ro (UA) ] , Ana Mendes [do Insti-
tuto de Engenharia Eletrónica e
Informática da UA] e Ana Rita
Valente [do Instituto de Enge-
nharia Eletrónica e Informática
da UA] - sempre foi que "a apli-
cação deste rastreio pudesse
fazer parte da consulta de vigi-
lância de saúde infantil no con-
texto de cuidados de saúde pri-
mários, realizada por volta dos
5 anos". O programa está a ser
comercializado através da em-
presa Edubox (uma spin-off da.

UA) e as suas autoras recebem
royalties, não sendo fácil deter-
minar quanto a empresa gera,
uma vez que são várias as enti-
dades que repartem os lucros,
aponta Marisa Lousada. O Ralf
vai ser, também, testado num
projeto-piloto "em contexto de
cuidados de saúde primários na
ARS Centro", pelo que "breve-
mente vamos conhecer as pos-
síveis mais-valias no encami-
nhamento precoce de crianças
com perturbações".
ANTEROABRUNHOSA

Um detetor
de cancro que
poupa milhões
ao país
coimbrã Portugal importava de
Espanha cinco milhões de eu-
ros por ano em radiofármacos,
segundo os números do Tribu-
nal de Contas. Agora essa de-
pendência acabou graças ao
trabalho da equipa de Antero
Abrunhosa. Os investigadores
que trabalham no Laboratório
de Radioquímica do Instituto
de Ciências Nucleares Aplica-
das à Saúde (ICNAS) consegui-
ram desenvolver os radiofár-
macos usados em Portugal para
a deteção de cancros, uma "ati-
vidade que começou há quatro
anos". Neste momento, estão a

aguardar autorização do Infar-
med para mais um (cada um
deteta cancros diferentes) . Os
radiofármacos são também
muito sensíveis: "Só vivem 12
horas. Levantamo-nos àuma
da manhã e às sete estamos a
distribuí-los para todo o país."
Esta foi a primeira empresa que
a Universidade de Coimbra
(UC) criou, apontaAntero
Abrunhosa, e tem sido gerida
pelos investigadores e respon-
sáveis da universidade. Isto
tudo não os impediu de fazer
investigação. "Pelo contrário,
contratamos pessoal e conse-
guimos pagar os contratos de
manutenção do equipamento,
que só isso custa meio milhão
de euros/ ano", aponta o res-
ponsável pelo projeto e um dos

responsáveis pela empresa.
Sem, no entanto, esconder que
"estes contactos trouxeram no-



vos desafios. Lançámos já uma
patente pela UC que tem que
ver com uma necessidade. Es-
tamos a responder com inova-
ção e investigação às necessida-
des do mercado". Sem precisar
quanto tem rendido, certo fatu-
ram mais de meio milhão por
ano. Porém, o investigador ga-
rante que como investigador da
UC o interesse que tem é que "o

sistema seja melhor, mais autó-
nomo. Apesar de ser uma em-
presa o objetivo não é o lucro".


