
Proteger tecnologia
e torná-la produtiva

Faculdade de Arguitetura da Universidade Técnica

de Lisboa aposta no empreendedorismo para ajudar
estudantes e professores a concretizar projetos

inovadores, revela o presidente, José Pinto Duarte

Como nasceu o Gabinete de Em-

preendedorismo, Transferência

de Conhecimento e Propriedade

Intelectual (CETCPI) da Faculda-

de de Arquitetura?

Este gabinete nasceu como parte da

atual estratégia de gestão da Faculdade

de Arquitectura (FA) , que visa aumen-

tar as receitas próprias e contribuir

para o desenvolvimento económico

do País. A FA é uma escola de projeto

que possui um centro de investigação,

o CIAUD, com a classificação de "ex-

celente" atribuída pela FCT. No seio

da FA, e do CIAUD, desenvolve-se

investigação çom um forte potencial

económico cjue não está ainda a ser

inteiramente aproveitado. A ideia ao

criar o GETCPI foi promover, primei-

ro, a proteção da tecnologia desenvol-

vida e, depois, a transferência dessa

tecnologia para o tecido produtivo.

Que balanço fazem de quase um

ano de atividade do CETCPI?

Desde a criação do GETCPI há es-

cassos meses já deram entrada cerca

de cinco pedidos de patente. E temos

um caso bem-sucedido, de um aluno

que desenvolveu um conceito novo de

eletrodoméstico e que, depois de lhe

ter sido atribuída uma bolsa da FA,

obteve fundos da Agência de Inova-

ção para criar uma startup. Outra

possibilidade que estamos a explo-

rar é procurar empresas já existentes

que possam beneficiar e interessar-se

pela tecnologia já desenvolvida na

FA ou em desenvolver investigação

em parceria ou por contrato. Neste

sentido, criámos recentemente uma

iniciativa que apelidámos de "Go to

Market", na qual estamos também a

procurar envolver outras faculdades,

a Plataforma Tecnológica Portuguesa

para a Construção e outras entidades.

A FAUTL possui vários centros

de investigação. Fale-nos deles.

A FA possui um centro de investi-

gação, o Centro de Investigação em

Arquitetura, Urbanismo e Design -
CIAUD e um centro de prestação de

serviços, o CPS. O CIAUD está voca-

cionado para o desenvolvimento de

investigação, quer fundamental quer

aplicada, com fundos públicos ou

privados. O CPS desenvolve projetos

de prestação de serviços com base em

tecnologia já desenvolvida, nomeada-

mente no CIAUD, aplicando-a a casos

práticos concretos.

Que papel tem tido o CIAUD na

definição do estilo da arquitetu-

ra nacional?

Eu penso que o papel do CIAUD não

resulta na definição de um estilo espe-

cífico de arquitetura, urbanismo ou

design, no sentido formal ou conven-

cional do termo. Resulta em aborda-

gens mais informadas, permitindo o

desenvolvimento de edifícios, zonas

urbanas e produtos mais adequados

aos fins a que se destinam: com maior

desempenho mas menor consumo de

recursos, espelhando da melhor for-

ma a tecnologia da nossa época.

0 CPS DESENVOLVE PRO-

JETOS DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS COM TECNOLOGIA

JÁ DESENVOLVIDA,

NOMEADAMENTE NO CIAUD,

APLICANDO-A A CASOS

PRÁTICOS CONCRETOS


