
ACTUALIDADE – NERSANT pretende aproximar empresas, 

empreendedores e centros de saber 

No âmbito do projeto InovRibatejo, a NERSANT levou a 

efeito, no Santarém Hotel, a sessão "Os Novos Desafios 

da Inovação e das Tecnologias na Produção", onde 

marcaram presença mais de 3 dezenas de empresários 

e representantes de Entidades do Sistema Cientifico e 

Tecnológico. A sessão contou com as intervenções de 

Manuel Laranja, do ISEG, que efetuou o 

enquadramento da sessão, de José Carlos Caldeira, 

Director do INESC Porto e do PRODUTECH, e Ana 

Póvoas, Diretora do Departamento de Engenharia e Gestão do Instituto Superior Técnico. 

No domínio das tecnologias de produção, temática base desta segunda sessão do InovRibatejo, 

existem hoje novos e importantes desafios para a transferência de conhecimentos. Do paradigma 

da produção Lean, à produção flexível ou customização em massa, a visão da fábrica do futuro 

passa pela adoção de novas tecnologias e novos métodos de gestão industrial. Foi esta a temática 

abordada por José Carlos Caldeira, que cativou os presentes com a sua vasta experiência no 

desenvolvimento de projetos colaborativos de inovação. Por seu lado, Ana Póvoas abordou o tema 

"Problemas e Desafios do Projeto e Planeamento de Sistemas Logísticos e de Produção Flexíveis", 

tendo exemplificado com trabalhos realizados no âmbito do seu Departamento no Instituto Superior 

Técnico que ilustram as potencialidades e os benefícios da relação entre empresas e Entidades do 

Sistema Cientifico e Tecnológico no encontro de soluções inovadoras e competitivas. Esta é a 

segunda sessão que a NERSANT realiza no âmbito do InovRibatejo, projeto que visa colocar em 

contacto, de forma prática, virada para a obtenção de resultados, as empresas, os empreendedores 

e as entidades do sistema de ensino, investigação e desenvolvimento tecnológico para geração de 

projetos colaborativos de inovação com o objetivo de estimular o encontro entre centros de saber 

e empresas da região; Intermediar a criação de ligações entre empresas da região e centros de 

saber e Identificar oportunidades para reforçar a colaboração e desenvolver a inovação. O projeto 

InovRibatejo enquadra-se num tempo em que a questão da transferência de tecnologia (ou 

transferência de conhecimento) de/para as empresas é um fator essencial para estimular a 

inovação e a competitividade. 
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