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20 milhões de euros para ligar
as universidades às empresas
Chamam-se laboratórios colaborativos e sete projetos foram agora apresentados a avaliadores internacionais

VIRGÍLIO AZEVEDO

Transferir o conhecimento
gerado nas universidades, ins-
titutos politécnicos e centros
de investigação para o tecido
económico, social e cultural, de
modo a criar valor, é o grande
objetivo dos laboratórios cola-

borativos, e as primeiras sete
candidaturas foram apresen-
tadas esta semana ao Painel
Internacional de Acompanha-
mento e Avaliação constituí-
do para o efeito, numa sessão

pública de debate em Lisboa.

Há ainda mais cinco candi-
daturas em preparação, que
serão apresentadas em março
de 2018. No total o investimen-
to previsto para o primeiro ano
de atividade dos 12 laboratórios
é cerca de 20 milhões de euros,
dividido em partes iguais pe-
los sectores público e privado,
atingindo cerca de 100 milhões
de euros anuais em 2030.

Os sete laboratórios agora
apresentados são destinados
à região do Atlântico, à gestão
integrada da floresta e do fogo,
à transformação digital, ao de-
senvolvimento de tecnologias
e produtos verdes do oceano,
à competitividade e sustenta-
bilidade da vinha e dos vinhos

portugueses, à valorização da

investigação nas regiões de
montanha e ao uso de tecnolo-
gias sustentáveis na indústria
do cimento. Os cinco a apre-
sentar em 2018 dizem respeito
às áreas do digital, do papel
eletrónico e da agricultura de

precisão na região Oeste, in-
cluindo o uso de robótica.

No caso da gestão integrada
da floresta e do fogo, a criação
de um laboratório colaborati-
vo foi mesmo uma das propos-

tas sugeridas no relatório de
outubro da Comissão Técnica
Independente para a análise
e apuramento dos factos rela-
tivos aos incêndios ocorridos
em Pedrógão Grande e mais
dez concelhos do Pinhal Inte-
rior entre 17 e 24 de junho. A
apresentação da candidatura
incluiu uma intervenção de

Tiago Oliveira, coordenador da
Unidade de Missão para a Ges-
tão Integrada de Fogos Rurais.

Criar emprego qualificado
"Os laboratórios colaborativos
vão reforçar o sector empresa-
rial e as instituições de investi-

gação, criando emprego quali-
ficado em Portugal", afirmou
na sessão de apresentação o

ministro da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior. Manuel Hei-
tor acrescentou que há grande
experiência na Europa neste
tipo de laboratórios, nomeada-
mente no Reino Unido, Alema-
nha e França, mas também em
países de outros continentes,
como Singapura.

O painel internacional de
avaliação inclui, aliás, um
dirigente de um laboratório
colaborativo deste país asiá-
tico, além de representantes
de instituições do mesmo tipo
em Espanha, Holanda, Alema-
nha, França e Reino Unido.
Em Portugal a ideia foi lan-
çada em 2015 pela Fundação
para a Ciência e a Tecnologia
(FCT), que desde então tem
realizado sessões de esclare-
cimento em todo o país para
cientistas, técnicos, empresá-
rios e gestores.

"Queremos que o proces-
so de avaliação seja aberto e

transparente, com avaliado-

res independentes de topo a
nível mundial", explicou Ma-
nuel Heitor ao Expresso. "Os
laboratórios colaborativos
poderão ter a forma jurídica
de instituições privadas sem
fins lucrativos ou de empresas
privadas de interesse público,
isto é, que segundo os seus
estatutos não distribuem di-
videndos mas investem tudo
o que ganham".

As sete candidaturas apre-
sentadas mobilizaram as em-
presas mais importantes dos

respetivos sectores de ativida-
de e três delas têm caracterís-
ticas regionais: as tecnologias
e produtos verdes do oceano,
no Algarve, a valorização da
investigação de montanha,
no distrito de Bragança, e a
competitividade e sustentabi-
lidade nos vinhos, no Douro.
Todas elas têm financiamento
empresarial assegurado e de-
verão ser aprovadas pelos ava-
liadores em janeiro de 2018.

Uma das candidaturas mais
ambiciosas é a do Atlântico
que envolve, só na primeira
fase (2018/2023), um investi-

mento de nove a 11 milhões de
euros na formação de recur-
sos humanos qualificados e de

70 a 75 milhões de euros na
construção de infraestruturas.
Ricardo Mendes, administra-
dor e um dos fundadores da
Tekever, um grupo empresa-
rial português com atividades
internacionais nos sectores
espacial, tecnologias de infor-
mação, defesa e segurança,
justificou a candidatura do La-
boratório Colaborativo para o

Atlântico referindo que "não
há nenhuma organização para

tratar da valorização do co-
nhecimento gerado nesta regi-
ão, que não é um problema do

espaço, do mar, da energia ou
do clima, mas de todas estas
áreas integradas".

A ideia da candidatura é
abrir caminho para a criação
do AIR Center — Centro Inter-
nacional para a Investigação
do Atlântico, a instalar nos
Açores, projeto liderado por
Portugal que envolve estas
quatro áreas de investigação
e a participação de países de
todo o mundo. "E queremos
criar uma instituição privada,
uma empresa, que seja susten-

tável e consiga o retorno de
todo o investimento, gerando
40 milhões de euros por ano",
esclareceu Ricardo Mendes. O
laboratório é promovido pelo
Instituto Superior Técnico,
Universidade dos Açores, Ins-
tituto Português do Mar e da
Atmosfera (IPMA), Centro de
Excelência para a Inovação
da Indústria Automóvel (CEI-
IA), a associação privada sem
fins lucrativos WavEC (ener-
gias renováveis offshore) e as

empresas Tekever, Edisoft e

Abyssal.
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PROJETOS
ATLÂNTICO
O Laboratório Colaborativo

para o Atlântico quer lançar
uma constelação de 12 a 16

microssatélites para
observação, recolha de

imagens e rastreio do oceano;
uma frota de plataformas
oceânicas e de veículos
robóticos submarinos de

vigilância, monitorização e

exploração do mar; um centro



de testes de energia das ondas
em Sines; umazona-pilotode
energias offshore eólica e das
ondas em Viana do Castelo;

serviços científicos e

comerciais no clima,

oceanografia e espaço

FLORESTA
Envolve o INESCTEC (instituto
de investigação em tecnologias
de informação,
telecomunicações e eletrónica),
Instituto Superior de

Agronomia, IPMA, empresas
florestais (Altri, Sonae Arauco,
The NavigatorCompanye
CorticeiraAmorim), EDPe REN.
Vai promover a investigação
aplicada no Sistema de Gestão

Integradade Fogos Rurais

(SGIFR), reforçar os sistemas de

informação e comunicação na

gestão da floresta e dos fogos
— mobilizando as capacidades
e recursos do IPMA, Forças
Armadas, Instituto da

Conservação da Natureza e das

Florestas e Proteção Civil — e

reforçar a transferência de
conhecimento parao SGIFR
com o apoio das instituições de
ensino que formam

especialistas na prevenção e

supressão de fogos

MONTANHA

O projeto, liderado pelo
Instituto Politécnico de

Bragança, pretende aumentar a
eficiência da produção agrícola
e florestal na região

de Bragança, melhorando os

padrões de qualidade das

plantas medicinais e aromáticas,

cogumelos, madeira ou culturas
alternativas, e adotando
tecnologias de precisão
ambientalmente sustentáveis;
usar os resíduos das atividades

agroindustrial e florestal; obter
ingredientes naturais das

plantas e cogu meios —

conservantes, corantes, aromas
e componentes bioativos —

para a aplicação em sectores
como a indústria alimentar,
têxtil, calçado e farmacêutica;
reforçar as entidades locais, em

especial as empresas de energia,
e aumentar a disponibilidade
de energia nas áreas
montanhosas


