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"Queremos projetos colaborati
liderados por empresas"
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A Agência Nacional
de Inovação (ANI) é a

plataforma que dá corpo ao
crescente alinhamento das

políticas de I&D, inovação e

empreendedorismo de base

tecnológica em Portugal
nas áreas da Ciência e da
Economia. Movimenta por ano
mais de 500 milhões de euros
de fundos, estruturais e outros,
destinados a apoiar a inovação.
Em entrevista à "Vida
Económica" à margem da

cerimónia de entrega dos

prémios ECOTROPHELIA
Portugal, na Alfândega do

Porto, o presidente da ANI,
no cargo há menos de um ano,
está otimista. Em 2018, só

no âmbito do Portugal 2020,
apoiaram mais de 600 projetos
e, em 2019, não há dúvidas:
"vamos aprovar mais, temos
verbas mais elevadas este ano".
Eduardo Maldonado é taxativo:

"queremos empresas a trabalhar
com académicos liderados por
empresas, que nos dêem uma

garantia de que, no fim, vem
um produto".

Vida Económica - A ANI é parceira
do Prémio ECOTROPHELIA Portugal e
acaba de atribuir aqui a distinção 'Bom
from Knowledge'. Como é que vê todos
estes projetos saídos das universidades?

Eduardo Maldonado — Gostávamos
de ver muitos mais. Esta é uma área mui-
to específica, do agroalimentar, há outros
eventos noutros setores e gostamos de ver
a promoção de ideias que nascem da inves-

tigação de um projeto académico. A maior

parte deles são projetos académicos, traba-
lhos de fim de curso. Não estamos contra

a ciência pura, obviamente, mas gostáva-
mos de ver mais trabalho orientado para
algo que pudesse ter sequência económica.
E, por isso, desde há três anos apoiamos
este programa 'Bom from Knowledge',
para pegar nas melhores ideias que se de-
senvolvem nas universidades, politécnicos.

Até porque os alunos gostam de ver qual-
quer coisa aplicada como resultado do seu
trabalho. Motiva-os muito mais. Se isso

puder dar origem a uma startup ou ven-
derem uma patente a uma empresa, é um
incentivo.

VE - E as empresas estão recetivas a

estas ideias?
EM — Algumas. Eu diria que as melho-

res estão, porque nenhuma empresa que
não faça inovação tem grande futuro. E a

inovação pode nascer de dentro, mas tam-
bém pode vir deste 'scouting', ou seja, da

observação do que os outros fazem para
pegar nas melhores ideias e fazer parcerias.
E algumas das ideias que temos aqui hoje,
algumas empresas que estão no mercado

podem perfeitamente pegar nestes pro-
dutos. Ou, então, estes estudantes podem
associar-se a uma empresa. Qualquer uma
das vias é boa.

VE - 0 senhor esta ha menos de um
ano na ANI. Qual é o seu grande objetivo
à frente da Agência?

EM - Essa é uma pergunta difícil. Mas,
sim, claro que temos um projeto, que é in-
tensificar e aumentar a colaboração entre
as empresas e as entidades científicas. Te-
mos visto ao longo dos anos que há uma

grande dificuldade. . . há, não, eu vou dizer
havia, no passado, porque as duas comuni-
dades - universitária e as empresas - não
se falavam. Era cada uma com a sua lin-

guem diferente. E era muito difícil por
em diálogo e trabalharem em conjunto.
Mas nós temos vindo a promover novos
inventivos e apoios para projetos colabora-
tivos. Só apoiamos projetos colaborativos
liderados por empresas. Não queremos só

académicos a trabalhar. Queremos empre-
sas a trabalhar com académicos, liderados

por empresas, que nos dêem uma garantia
de que, no fim, vem um produto. Porque
quando se faz investigação e inovação há
um risco. E eu até costumo dizer 'se não
tem risco nenhum, não me venham bater
à porta, vão a um banco'. E, portanto, nós
só apoiamos projetos com risco, com ris-

co de falhar, mas obviamente aqueles que



achamos que têm as melhores ideias e que
têm mais possibilidades de sucesso, embo-
ra possam por vezes não ter.

VE - Com que fundos financeiros con-
tam para apoiar os projetos?

EM - Com dois tipos de fundos. A nos-
sa principal fonte de financiamento são os

fundos estruturais. Representam cerca de

50% da atividade. Já foi o QREN e agora
é o Portugal 2020 e depois será o Portugal
2020-30. Nos outros 50%, sugerimos um
sistema de benefícios fiscais, o SIFIDE,
em que as empresas podem declarar aqui-
lo que fizeram em atividades de I&D, nós
certificamos que se trata de atividades de
I&D e com isso obtêm um crédito fiscal

que podem retirar ao IRC durante um pe-
ríodo de oito anos, em função dos lucros

que vão tendo. É evidente que a empresa
tem de ter lucros, se não, não podem des-

contar nada.
VE - E essa verba representa quanto

no orçamento da ANI?
EM — Ultimamente, temos passado cré-

ditos fiscais na ordem dos 200 milhões
de euros por ano. É significativo. Depois,
finalmente, temos fundos públicos, de

inovação, criados por mecanismos finan-
ceiros. Vou dar-lhe um exemplo. Quando
o Governo concede licenças de exploração
de energia ou de ambiente, as empresas
têm de se comprometer a gastar 1% para
financiar a investigação. E somos nós que
gerimos. É uma verba bastante pequena,
mas temos uma certa margem para finan-
ciar projetos a partir daí.

VE - No total, entre fundos estruturais
e estas duas outras vertentes de financia-
mento, quanto gere a ANI anualmente?

EM - O dinheiro não é nosso, está al-

gures, nós só gerimos, selecionamos e

distribuímos e depois alguém paga, que
também não somos nós. Mas, no conjun-
to, movimentamos por ano mais de 500
milhões de euros.

VE - No último ano, quantos projetos
apoiaram?

EM - No âmbito do Portugal 2020, no

passado, foram à volta de 3000 projetos
candidatos e, desses, apoiámos cerca de
20%. Ou seja, cerca de 600 projetos.

VE - 0 setor agroalimentar tem um

peso significativo?
EM - Tem. Tem. Não lhe vou dizer que

é o maior, porque há setores maiores. O

maior é o das tecnologias de informação
e digitalização. Ê o que está mais desen-
volvido. Depois temos tudo o que sejam
tecnologias duras, de fabrico, tecnologia
mecânica, tecnologia de construção. O
agroalimentar e a saúde vêm depois. São as

quatro grandes áreas.

VE - Quero questioná-lo acerca do

próximo quadro financeiro plurianual
2021-2027. Os fundos para a inovação
vão manter-se?

EM - Espero bem que sim. Estamos

agora a trabalhar. O Governo já lançou um

processo de recolha de ideias, digamos as-

sim, para fazer um 'brainstorming' a nível
nacional e nós estamos a contribuir para
isso. Temos as nossas ideias, que não posso
nesta fase estar aqui a divulgar, mas espera-
mos ser um parceiro ativo.

VE - Já se conhece a primeira propos-
ta da Comissão Europeia. Não aponta
para nenhum corte?

EM - Neste momento não há números

enquanto não houver um orçamento co-
munitário. A proposta da Comissão não
é certa, é muito debatível. Não quero co-
mentar a distribuição dos fundos. Para já,
o que se fala é em grandes números e eu
não sei quanto é que vem para a inovação
e para a investigação.

VE - 0 vosso orçamento anual é fixado
ano a ano ou há uma predefinição em

função do quadro comunitário?
EM — Ê ano a ano, embora haja uma

preparação ao longo dos anos e nós sa-
bemos mais ou menos quanto vai haver.
Por exemplo, para o ano não sabemos

quanto vamos ter, porque só vamos ter

as sobras, para tentar fechar o quadro
comunitário.
VE - E este ano?

EM — Este ano, estamos muito bem. Só

para lhe dar um exemplo, no último concur-
so que foi fechado para projetos pequenos,
em copromoção, até três milhões de euros,
tivemos um orçamento previsto na ordem
dos trinta, trinta e poucos milhões de euros e

aprovámos projetos que poderiam ter chega-
do aos 60/70 milhões. Portanto, foi preciso
encontrar um aumento do cofinanciamento
e foi possível financiar os cerca de 70 milhões

em vez dos trinta e tal que estavam previstos.
E, mesmo assim, não financiámos tudo. Ha-
via muitos mais projetos.



VE - Acredita que vai fechar o ano de
2019 com mais projetos aprovados que
em 2018?

EM — Seguramente que sim. Não tenho
dúvida nenhuma. Vamos aprovar mais, te-
mos verbas mais elevadas este ano.

Salmar vence prémio
ECOTROPHELIA Portugal 2019

Salmar, uma conserva de salmão em
escabeche com salicórnia, produto
desenvolvido por alunos do Instituto
Superior de Agronomia da Universidade
de Lisboa e do Instituto Superior de
Contabilidade e Administração do Porto,
é o grande vencedor do ECOTROPHELIA

Portugal 2019.
A distinção valeu-lhes um prémio monetário
no valor de 2000 euros mais 7000 euros
em serviços de consultoria, para que
possam fazer crescer o projeto. E, além dos

prémios, a equipa vai representar o país
no ECOTROPHELIA Europe, nos dias 6 e 7

de outubro, em Colónia, na Alemanha, no

âmbito da ANUGA, feira internacional do

setor de alimentos e bebidas, onde estará a

concorrer com outros 16 países.

Em segundo lugar ficou o Delichí,
uma bolacha salgada com farinha de

tempeh de chícharo, cebola e ervas,
projeto que venceu também a distinção
'Bom from Knowledge', atribuída pela
Agência Nacional de Inovação (ANI),
reconhecendo-o como o melhor projeto
"nascido do conhecimento" de base

científica e tecnológica.
A terceira posição foi ocupada pelo
InstaTwice, uma reinvenção das tradicionais
sobremesas aletria e arroz doce.
Os galardões foram entregues no final
de maio no Centro de Congressos da

Alfândega do Porto, num evento que reuniu

representantes da indústria agroalimentar
e das entidades do sistema científico
envolvidas na iniciativa.


