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António Manuel Cruz Serra, reitor da Universidade de Lisboa,
reconhece a importância do Concurso Nacional de Inovação
BES na promoção de uma cultura de inovação em Portugal,
Várias equipas da instituição que lidera já arrecadaram
inclusivamente vários prémios nesta iniciativa.



ENTREVISTA A ANTÓNIO MANUEL CRUZ SERRA |

Reitor da Universidade de Lisboa

"A responsabilidade social
assumida pelo BES

na promoção da inovação
é muito apreciada"
O REITOR DA UNIVERSIDADE DE LISBOA RECONHECE A IMPORTÂNCIA DA INICIATIVA

EM QUE VÁRIAS EQUIPAS DAQUELA INSTITUIÇÃO JÁ ARRECADARAM PRÉMIOS.



Que balanço faz das últimas edições do Concurso

Nacional de Inovação BES, iniciativa da qual a Uni-

versidade de Lisboa é parceira?
O Concurso Nacional de Inovação promovido pelo BES

é uma realização ímpar no panorama nacional, pe-
la amplitude e relevo do seu impacto na comunida-

de científica portuguesa. Ao longo dos anos, consti-

tuiu sempre um momento de afirmação da qualidade

e da excelência do trabalho de investigação realizado

nas universidades e centros de investigação. Constitui

também um momento de divulgação da importância,

para a economia portuguesa, da capacidade de inova-

ção tecnológica e empresarial a partir do ecossistema

empreendedor português.
Que apreciação faz, de uma forma geral, dos pro-

jectos que têm vindo a ser premiados?
A Universidade de Lisboa tem participado activa-

mente nas edições do Concurso Nacional de Inova-

ção BES e com particular destaque ao nível das can-

didaturas premiadas. A atribuição em 2013 dos qua-
tro prémios a grupos de investigação da Universida-

de de Lisboa [ULisboa, resultante da fusão da Univer-

sidade de Lisboa (UL) com a Universidade Técnica de

Lisboa (UTL)] é um acaso merecido numa circunstân-

cia feliz, apenas quatro meses após a criação da ULis-

boa. O processo de transferência do conhecimento é

essencial no impacto social dos resultados da investi-

gação científica. Naturalmente assimétrico em qual-

quer universidade, em função das diferentes áreas de

intervenção, este processo é mais visível em escolas

de carácter tecnológico (como Ciências e Engenha-
rias, onde se destacam dois projectos premiados) ou

muito próximas de um potencial de translação da in-

vestigação para o mercado (como a Saúde, onde se

destaca o grande prémio BES Inovação 2013), ou da

utilização por consumidores finais (como a Agrono-

mia). Várias escolas da ULisboa possuem hoje as suas

próprias estruturas de intervenção na projecção, pa-

ra fora da universidade, dos resultados da sua inves-

tigação. É o caso do Instituto Superior Técnico (IST),

do Instituto de Medicina Molecular (IMM), da INOVISA

(no Instituto Superior de Agronomia) ou do TecLabs

(na Faculdade de Ciências). Foi recentemente consti-
tuída uma "Rede de Empreendedorismo Transferên-

cia de Conhecimento" que além de promover um de-

bate sobre a propriedade intelectual, que culminou

com um novo Regulamento de Propriedade Intelec-

tual, em fase final para publicação, começou tam-
bém a auscultar os principais protagonistas da área

do apoio ao empreendedorismo ('business angels', ca-

pital de risco, apoio à inovação). Este processo culmi-

nou na publicação de um documento sobre "Princí-

pios Gerais e Código de Boas Práticas na Protecção e

Valorização do Conhecimento", da ULisboa. Pretende-

mos agora optimizar a cooperação interna na projec-

ção externa dos resultados da investigação universi-

tária, quer a de carácter mais académico, quer a rea-

lizada em cooperação com as empresas.
Qual a importância de um concurso com estas ca-

racterísticas para o meio académico português?
A sua importância é fundamentalmente motivacio-

nal, mas também pelo facto de marcar uma posição

da sociedade civil perante a importância da comuni-

dade científica para o desenvolvimento de uma econo-

mia baseada no conhecimento e com capacidade de

competição internacional.

Que vantagens tem tido, para a ULisboa, a parceria
firmada com o BES no âmbito do Concurso?
A primeira vantagem - e a principal - será a de possi-

bilitar à sua comunidade uma informação actualiza-
da sobre uma oportunidade importante de apresenta-

ção das melhores iniciativas na área de inovação, po-

tenciando a translação, para a sociedade, do conheci-

mento científico e desenvolvimento tecnológico gera-
dos a partir da universidade.
E quais as vantagens de ser uma instituição bancá-
ria a promover um concurso de inovação?
A responsabilidade social assumida pelo BES na pro-

moção da área da inovação, em ligação directa com os

diferentes sectores geradores de novo conhecimento e

inovação, é muito apreciada pela comunidade científi-

ca. Mas é também uma responsabilidade para a nossa

comunidade na apresentação de propostas a painéis
exteriores de alto nível, cuja apreciação positiva cons-

titui naturalmente um estímulo acrescido para o tra-

balho desenvolvido nas universidades.
Quais os grandes desafios que se colocam hoje em
matéria de inovação no seio das universidades e na

ULisboa em particular?
Existe no quadro desta grande universidade europeia

(entre as cem maiores europeias, a maior portuguesa

e a segunda maior ibérica, segundo o Ranking de Shan-

ghai) uma experiência acumulada, quer no desenvolvi-

mento de novas áreas tecnológicas, quer na sua trans-

lação para o mercado. Entretanto, a nossa experiência



anterior aponta para que, em média, nos últimos cin-

co anos, o orçamento de investigação (receitas próprias

obtidas de forma competitiva) tenha rondado cerca de

um terço do total do orçamento da Universidade, e des-

te cerca de 20% a 25% em cada ano tenham provindo de

contratos com empresas. Hoje, esse equilíbrio sustenta-

do está em risco, por insuficiência de clareza nas políti-

cas e de coerência entre o discurso e as práticas. Espe-

ramos que ainda se vá a tempo de inverter alguma in-

definição perigosa e se retome um caminho de aposta

clara nas universidades e no seu papel de transferência

de conhecimento para a economia.
Pode apontar exemplos de investigação levada a

cabo no seio da ULisboa que se tenham transfor-

mado em iniciativas empresariais de sucesso?

Os prémios anteriormente referidos foram atribuídos

a grupos de investigadores distintos e em áreas de tra-
balho diversas. A ULisboa é hoje uma grande univer-

sidade de língua portuguesa e vocação internacional,

que alberga no seu seio praticamente todas as áre-

as do conhecimento. A cultura estabelecida é de gran-
de autonomia dos seus investigadores no contexto dos

centros de investigação avaliados por painéis interna-

cionais. Não surpreende, por isso, a sua capacidade de

se projectarem de forma muito activa dentro e fora do

País, ao contrário de outras áreas da sociedade portu-

guesa ainda enclaustradas em processos e métodos

de trabalho muito burocráticos ou demasiado centrali-

zadores. É difícil isolar um ou outro projecto empresa-
rial sem ser injusto. A comunidade de 'spin-offs' resul-

tantes das escolas da ULisboa tem vindo a assumir im-

portância crescente na sociedade e na economia por-

tuguesa. Nas áreas da saúde, do ambiente e climatolo-

gia, do agro-alimentar e florestas, das engenharias, das

tecnologias da informação e comunicação, da ocea-

nografia, da energia, e tantas outras, a ULisboa tem

dado contributos a Portugal na primeira linha da ex-

celência e inovação, e as empresas resultantes desta

comunidade ocupam posições centrais nesses e em

outros domínios da actividade empresarial. ?




