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Os caiaques para os Jogos Olímpicos ou os brinquedos científicos para mais de 35 países: 
já muito criámos desde a caravela redonda 09:09 . SÁBADO O ano de 2015 foi um ano 
recorde para os portugueses que nunca antes tinham feito tantos pedidos de patente, junto 
do Instituto Europeu de Patentes. Registou-se um crescimento de 21,2% em comparação 
com o ano anterior, de 2014 - de 113 pedidos de protecção de propriedade intelectual 
passámos para 137. A tecnologia médica vem em primeiro lugar, a engenharia civil fica em 
segundo. Do elevador para transportar pessoas em cadeia de rodas, ao Multibanco ou Via 
Verde: já muito inventámos desde a caravela redonda que levou os navegadores 
portugueses a novas paragens. Da próxima vez que passar na auto-estrada, não lhe vai 
passar despercebido o símbolo verde. Apesar de a tecnologia (Q-Free) ser norueguesa, a 
aplicação é nacional e vista como inovadora e pioneira. Criada na Universidade de Aveiro, 
a Via Verde, operada pela Brisa, surgiu em 1991 e chegou às auto-estradas em 1995; 
actualmente tem mais de três milhões de clientes. Por outro lado, sempre que virar a 
esquina para levantar dinheiro vai lembrar-se do escocês John Shepherd-Barron e de 
quando criou o ATM (ou Automatic Teller Machine) inspirado nas máquinas de venda de 
chocolates. A aplicação da ideia, de forma ampla e com todos os serviços disponíveis (de 
pagamentos e transferências) e para qualquer banco, é portuguesa. O Multibanco, da 
SIBS, instalou 9 máquinas em 1985; hoje existem cerca de 13 mil caixas multibanco no 
país. Nas lojas de brinquedos destaca-se a Science 4you. O projecto nascido 
na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, actual parceira no negócio, consiste 
na produção comercialização de brinquedos educativos e científicos. Os conjuntos - como 
a fábrica de guloseimas ou a estufa ecológica- são premiados internacionalmente e 
exportados para mais de 35 países. Também fazemos caiaques para os Jogos Olímpicos 
(Nelo Kayaks), mega-tablets para centros comerciais e aeroportos (Edigma) e inventámos 
os cartões de telemóvel pré-pagos (Mimo, Grupo PT). Entrar numa cidade de invenções 
nacionais é possível na edição especial da SÁBADO, dedicada ao empreendedorismo e 
publicada em parceria com o The New York Times. 
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