
AS FÁBRICAS DE TALENTO
oni a fleuma que o caracteriza, José Tribolct, presidente
do INfciSC, interrompeu o primeiro painel de debate da

Conferência O Melhor do Portugal Tecnológico para fazer

uma previsão menos animadora de dedo apontado para
os responsáveis da PT: «Daqui a dois ou três anos, vão querer contra-
tar profissionais para o Data Center da Covilhã e não vão conseguir» .

A intervenção do presidente do INESC nada tem de odioso ou anti-
PT - é apenas uma das análises possíveis da atual conjuntura de crise,

que está a levar parte do talento nacional para fora do País. No auditó-
rio da Reitoria da Universidade de Aveiro, não faltou quem confirmasse

que a crise já está a deixar marcas nas maiores instituições de ensino -
e também no modo como se posicionam no mundo. «O MIT tem um
orçamento de dois mil milhões de dólares mais do que todo o orça
mento do ensino superior português. Mas é com o MIT que o Técnico

se tem de comparar e não com uma qualquer universidade que nin-
guém conhece da Carolina do Sul», sublinhou Arlindo Oliveira, Pre

sidente do Instituto Superior Técnico.

Manuel António Assunção, reitor da Universidade de Aveiro, dá uma
ideia dos desafios inerentes a quem tem de fazer mais com menos.
Dar a volta ao atual cenário, implica : «A Universidade de Aveiro pre-
cisa de dois milhões de euros para a manutenção, mas só tem 600 mil

euros. E por isso já começa a chover no Pavilhão Gimnodesportivo e

há salas de aulas onde já pinga».
Sc as universidades formam o talento - as empresas convertem ta-

lento em negócio. Em Portugal, há uma nova geração de startups que

promete transformar o tecido económico. João Vasconcelos, líder da

Srartup Lisboa admite que as boas ideias não têm fronteiras - mas te-

ião de saber sair dos recintos universitários para
conquistarem um espaço no mercado, do mes-
mo modo que os grandes nomes das tccnolo-

gias deixaram Nova lorque para rumarem a «Si
licon Valley, porque é lá que estão os clientes,
os investidores ou a imprensa especializada».
Muitas universidades e câmaras municipais avan-

çaram para a criação de parques tecnológicos com

o objetivo de encurtai' a distância que as boas ideias

têm de percorrer antes de chegar ao mercado . Mas

nem sempre os resultados foram os desejados: «A
incubadora da Universidade de Aveiro não nasceu

por ter QREN atrás... mas sim porque havia escri-
tórios livres e o Sapo precisava de espaço. Só que
não houve mais Sapos nos 20 anos seguintes»,
recordou Celso Guedes de Carvalho, diretor-ge-
ral da Incubadora de Empresas da Universidade

de Aveiro, no painel de debate dedicado ao em-
preendedorismo.

Nuno Ferraz de Carvalho, CEO da Cisco Por

tugal, apela ao espírito de empreendedor, mas

lembra que o sucesso depende muito da forma

como se abordam as oportunidades de negócio:
«Em média, um nova iorquino perde dois anos

de vida à procura de lugar para estacionar. Quem
conseguir monetizar esta oportunidade vai fazer

um grande negócio». • HugoSéneca

<



1 e 2 PT Inovação e Randstad
Technologies marcaram
presença no evento com
stands próprios onde os
alunos da Universidade
de Aveiro e os muitos
convidados da conferência
puderam ter contacto com a
oferta destas empresas.

3 Francisco Maria Baísemão,
vice-presidente do Grupo
Impresa enalteceu a
importância da conferência,
uma das únicas que debate
a Ciência e as Novas

Tecnologias em Portugal.

4 Manuel António Assunção,
reitor da Universidade de

Aveiro, deu as boas-vindas
aos presentes e destacou
a realização da conferencia
(que saiu de Lisboa pela
primeira vez) naquele
auditório no ano em que a
Universidade comemora 40
anos.

5 Alcino Lavrador, presidente
executivo da PT Inovação,
participou no debate sobre

estratégias para tornar
Portugal mais inovador.

6 José Tribolet, presidente
da comissão executiva e do
conselho de diretores do

INESC, foi muito crítico em
relação à dependência que
as universidades têm do

poder político.

7 Nuno Ferraz de Carvalho,
diretor geral da Cisco

Portugal, revelou algumas
das estratégias críticas para
conseguir inovar, sem perder
de vista a capacidade de
criar um negócio sustentado.

8 O segundo painel da tarde,
moderado pelo jornalista
da SIC, Luís Ferreira Lopes,
reuniu duas das principais
empresas de tecnologia em
Portugal e dois responsáveis
por fazer com que as

startups consigam ganhar
dimensão e visibilidade.

9 A discusão da importância
do ensino da Ciência e
das Novas Tecnologias
em Portugal, reuniu os

responsáveis das principais
universidades da área no
nosso país. Aqui, Fernando
Santana, diretor da
Faculdade de Ciências e
Tecnologia (à esquerda) e
Arlindo Oliveira, presidente
do Instituto Superior
Técnico.


