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Processos de valorização e comercialização de conhecimento: 

• Colaboração ou co-desenvolvimento (Empresas, entidades I&D&I);

• I&D por contrato

• Licenciamento; 

• Spin-offs;

• I&D&I interna 

INOVAÇÃO – FINANCIAR OS PRIMEIROS PASSOS



New technology without significant 
commercial markets can still be transferred 
to society – publications, etc.
Need to align efforts & investment in IP 
protection with R&D goals and strengths.

To maintain IP rights, 
researchers must disclose 
to TTOs knowledge and 
technology before 
making it public. 

Develop IP portfolio(s), 
demonstrating technologies to 
companies (e.g. targeted events).
Match IP portfolios with relevant 
industry partners 

Specific agreements – multi-party inventions -
so collaborations can move forward.
Support to researchers wishing to set startups.
Partnering via website, conferences, events, etc.

Innovation reaches market 
and society – publications
Maturation R&D step
Royalties generated – can 
be re-invested in the 
system 

License agreements, user 
agreements, other relevant 
agreements according to area.



COMO?
QUANDO?

Business Angels

Investidores

Crowd-funding

PoC funding

Gestão de PI

Spin-off
Empresa (internac.)

Projetos

Crédito



FINANCIAMENTO DE INOVAÇÃO 

• O que queremos financiar?

• Qual a finalidade do financiamento? 

• Para quem é dirigido?

• Para que se procura financiamento? 

AUMENTAR MATURIDADE; ACELARAR COMERCIALIZAÇÃO 

LUCRO!

INOVAÇÃO – FINANCIAR OS PRIMEIROS PASSOS



CONCEITOS E PRÁTICAS



Ciclo de vida de produtos
Diferentes ciclos de vida – tempo no mercado - Necessidades distintas de financiamento!

CONCEITOS E PRÁTICAS



Laboratórios
Colaborativos

Clusters de 
Competitividade

Clubes dos 
Fornecedores

ECOSSISTEMA NACIONAL DE I&I



FINANCIAMENTO
Non-dilutive funding - não implica alienar propriedade - equity/shares
• Financiamento para desenvolvimentos críticos;
• Como não requer venda de equity/voto, permite manter controlo;
• Avaliação por peritos confere validação à tecnologia e à equipa,

importante para futuros clientes, parceiros, investidores.

Dilutive funding - implica perda de propriedade (equity/shares)
• Permite levantar financiamentos avultados
• Implica partilha de decisão, um VC/nomeado no board – decisão de exit
• Partilha de lucros – de risco

INOVAÇÃO – FINANCIAR OS PRIMEIROS PASSOS



FINANCIAMENTO
Non-Dilutive funding
• Projetos de I&D&I – agências governamentais, etc. Objetivo: validação
• Projetos para a indústria - agências governamentais, co-financiamento
• Provas de conceito
• Projetos com indústria (partilha de PI/direitos de exploração?)
• Empréstimos (banco, família…)
• Revenue (re-investimento de lucros, royalties, etc.)
• Crowdfunding (algumas tipologias)

INOVAÇÃO – FINANCIAR OS PRIMEIROS PASSOS



FINANCIAMENTO
Non-Dilutive funding
Projetos de R&D&I, com empresas – ANI, IAPMEI, AICEP, EITs, HE EIC 
- Copromoção, Mobilizadores, Estruturais
Projetos para empresas – ANI, IAPMEI, AICEP 
- Individuais, Copromoção, Demonstradores, Mobilizadores, Estruturais, Internacionalização, Inovação

produtiva, Contratação RH, Medidas fiscais (SIFIDE)
- Para start-ups: StartUp Voucher, Vale Incubação, Empreendedorismo Qualificado e Criativo (StartUp

Visa e Tech Visa)
- H2020: SME Instrument;  HE: EIC – Pathfinder, Accelerator. Outros EU, EITs. 
Provas de conceito
- programas nacionais, (Netherland Enterprise Agency, Ireland, UK…) 
Crowdfunding (algumas tipologias)

INOVAÇÃO – FINANCIAR OS PRIMEIROS PASSOS



FINANCIAMENTO

Projetos – Horizon Europe (Innovation Actions, EIC Accelerators, etc…)

Pequenos projetos – Fundação Calouste Gulbenkian, Leo Foundation, etc.

Inovação em programas – ANJE, la Caixa (Impulse)

INOVAÇÃO – FINANCIAR OS PRIMEIROS PASSOS



FINANCIAMENTO - Prémios de inovação: Santander, Montepio, iN3+,
Acredita PT, BGI, ANJE, Universidades, Bartomeu de Gusmão (design)

INOVAÇÃO – FINANCIAR OS PRIMEIROS PASSOS

EIT-FOOD



FINANCIAMENTO

Dilutive funding – para empresas

• Venture Capital (VC) – privados ou públicos (nacionais, internacionais). 
Portugal Ventures

• Business Angels (BA)

• Co-investimento – p.e., com EIB (European Investment Fund)

• Equity-based crowdfunding – European crowdfunding – Aescuvest

INOVAÇÃO – FINANCIAR OS PRIMEIROS PASSOS



INOVAÇÃO – FINANCIAR OS PRIMEIROS PASSOS

Challenge.org



INOVAÇÃO – FINANCIAR OS PRIMEIROS PASSOS

Challenge.org



• O que queremos financiar?
• Qual a finalidade do financiamento? 
• Para quem é dirigido?
• Para que se procura financiamento?
• Inovação – com quem? Parceiros?
• Que tipo de financiamento é o mais adequado?
• Quanto precisamos?
• Tempo de vida do produto? Time-to-market
• Necessidades? Colaboração? 

AUMENTAR MATURIDADE; ACELARAR COMERCIALIZAÇÃO; LUCRO

INOVAÇÃO – FINANCIAR OS PRIMEIROS PASSOS



PRIORIDADES E ORÇAMENTO 
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1Other Funding Opportunities

PRIORIDADES E ORÇAMENTO 



Financiamento público nacional
Portugal 2020 - Estrutura Operacional COMPETE 2020:

Sistema de Incentivos à Investigação e 
Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT)

• I&D Individuais 
• Copromoção
• Demonstradores
• Mobilizadores
• Núcleos I&DT
• Internacionalização de I&D
• Proteção Direitos PI

Sistema de Apoio à Investigação Ciêntífica e 
Tecnológica (SAICT):

• Internacionalização de I&D
• Proteção Direitos PI

Sistema de Apoio a Ações Colectivas (SIAC)
Sistemas de Incentivos às Empresas



Objectivos: Aumentar a produção científica e tecnológica de qualidade reconhecida
internacionalmente em domínios estratégicos alinhados com a estratégia de I&I para uma
especialização inteligente (RIS3), numa ótica multinível, nacional ou regional, e estimular uma
economia baseada no conhecimento e de alto valor acrescentado, privilegiando a excelência, a
cooperação e a internacionalização, através de:
• Aumento da criação de conhecimentos para resposta desafios empresariais e societais
• Exploração de ideias ou conceitos com originalidade e ou potencial de inovação
• Aumento da participação em programas de I&D financiados pela União Europeia
• Criação, reforço de competências e da orientação económica da rede das infraestruturas de
investigação, inseridas no roteiro nacional de infraestruturas de investigação de interesse
estratégico, com base nas prioridades inscritas na RIS3

COMPETE 2020 - Exemplo
Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT)

Beneficiários: 
• Entidades não empresariais do Sistema de I&I
• Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, desde que inseridas em projetos 

de I&DT liderados por Entidades Não Empresariais do Sistema de I&I, no âmbito de uma 
“colaboração efetiva”



Obrigações das Entidades não empresariais do Sistema de I&I:
• Os resultados que não dão origem a direitos da propriedade industrial (DPI) podem ser

amplamente divulgados,
• Quaisquer DPI resultantes do projeto, bem como direitos de acesso conexos, são afetados a

diferentes parceiros da colaboração
• Os organismos ou infraestruturas de investigação recebem uma compensação equivalente ao

preço de mercado para os DPI que resultarem das suas atividades e que forem transferidos
para as empresas participantes.

Taxas de financiamento:
• Entidades não empresariais do Sistema de I&I: 

• Em função da média ponderada das taxas de incentivo aplicadas a cada uma das empresas 
beneficiárias ou 50% (para LVT), 75% (para Norte, Centro e Alentejo) e 62% (para o Algarve)

• Não implique auxílios de Estado à investigação, desenvolvimento e inovação ou indiretos às 
empresas beneficiárias e esta percentagem for superior à taxa média acima referida

COMPETE 2020 - Exemplo
Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT)



Custos diretos elegíveis:
i. Despesas com recursos humanos dedicados a atividades de I&D, incluindo encargos com 

bolseiros diretamente suportados pelo beneficiário
ii. Aquisição de patentes a fontes externas ou por estas licenciadas, a preços de mercado;
iii. Matérias-primas, materiais consumíveis e componentes
iv. Aquisição de serviços a terceiros, incluindo assistência técnica, científica e consultoria
v. Aquisição de instrumentos e equipamento científico e técnico
vi. Aquisição de software específico para o projeto, na medida em que for utilizado no projeto
vii. Despesas com a promoção e divulgação dos resultados de projetos
viii. Viagens e estadas no estrangeiro diretamente imputáveis ao projeto
ix. Despesas com o processo de certificação segundo a NP 4457:2007
x. Despesas com a intervenção de auditor técnico-científico
xi. Custos com a intervenção de Técnicos Oficiais de Contas ou Revisores Oficiais de Contas
xii. Contribuições em espécie, em condições a definir

Custos indiretos elegíveis: 25%

COMPETE 2020 - Exemplo
Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT)



Financiamento público Interregional

RIS3T – Estratégia de Especialização Inteligente 
Transfronteiriça: Norte de Portugal – Galiza 

RIS3T - seis áreas estratégicas de cooperação ao
nível da Eurorregião (Galiza e Norte de Portugal):
•Energia da biomassa e do mar;
•Indústrias agroalimentares e biotecnológicas;
•Indústria 4.0;
•Indústrias da mobilidade;
•Indústrias turísticas e criativas;
•Saúde e envelhecimento ativo.

Principais atividades :
•Implementação, gestão e governação
da RIS3T na Eurorregião;
•Criação de um observatório de I+D+i;
•Formação, Informação e Difusão da 
RIS3T entre os stakeholders;
•Dinamização do ecossistema de 
inovação da Eurorregião.

Novo instrumento de financiamento Interregional Innovation Investment (I3) para o período de 2021-2027
• executado no âmbito do FEDER e terá um orçamento indicativo de cerca de 500 milhões de Euros



Cofinanciamento público nacional (ou HE)

Management of water Farming system Agro-food value chain



Outros financiamento internacionais

INTERREG V – projetos de colaboração

Cross-border; Transnational Interregional, IPA cross-border 

11 investment 

priorities (ERDF) 



EUROPEAN FUNDING



HORIZON EUROPE FUNDING



EIC Pathfinder para desenvolvimento de investigação avançada para de base científica
para sustentar tecnologias inovadoras;
EIC Transition para validar tecnologias e desenvolver planos de negócios para aplicações
específicas;
EIC Acelerator para apoiar as empresas (PMEs, start-ups, spin-outs e, em casos
excecionais, pequenas grandes empresas) na comercialização e expansão das suas
inovações.

O apoio financeiro direto é reforçado com acesso a uma variedade de serviços de aceleração de
negócios. As ligações entre os vários esquemas de financiamento serão maximizadas por meio de
ações de gestão proativas e novas abordagens, como concessões adicionais para Projetos
Pathfinder, um Marketplace para conectar os resultados das investigações com empreendedores e
investidores, e o Fast Track, esquema do Pathfinder e Transition, para entrar no Acelerator.
A EISMEA, European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency,
tem a seu cargo a organização das calls, avaliações, negociações de contratos e implementação dos
projetos, numa fase posterior.

HORIZON EUROPE FUNDING



HORIZON EUROPE FUNDING



Plataformas digitais / mercados digitais

Plataformas online para acelerar transferência de tecnologia

• Open Innovation platforms para ideias e tecnologias

• Open Innovation platforms para soluções (problem-solving)

Acidente na plataforma BP Deepwater – ideias para limpeza

• Open Innovation platforms para comercialização

OPEN INNOVATION PLATFORMS



OPEN INNOVATION PLATFORMS

O que são, como funcionam?

• Podem ser uni- ou bidirecionais

• Focadas na indústria
• Promovidas por empresas globais: https://www.innovatewith.sanofi
• Focadas em sectores
• Para R&D&I em geral
• Innovation procurement platform https://innovation-procurement.org

https://www.innovatewith.sanofi/
https://innovation-procurement.org/


Innocentive – open innovation problem solving
IdeaConnection – idea marketplace and problem-solving
Yet2.com – IP market place
PRESANS (beta) – connect and solve R&D problems
Hypios – online problem solving
One Billion Minds – online (social) challenges
NineSigma – technology problem solving
Ideaken – collaborative crowdsourcing
Innovation-community.de – Community of innovators & creators.

R&D&I Platforms

Big Idea Group – organize innovation contests and idea hunts
Pharmalicensing – open innovation for the life sciences
Chaordix – crowdsourcing engine for innovation
DataStation – complete innovation platform

Intermediary open innovation services

InnovationJam* – IBM’s idea generation project
Dell IdeaStorm – external idea sourcing
My Startbucks Idea – shaping the future of Starbucks
Connect + Develop – Innovation platform by P&G

CORPORATE – Product ideas crowdsourcing

OPEN INNOVATION PLATFORMS

http://www.innocentive.com/
http://www.ideaconnection.com/
http://www.yet2.com/
http://www.presans.com/
http://www.hypios.com/
http://www.onebillionminds.com/
https://www.ninesigma.com/
http://www.ideaken.com/
http://www.innovation-community.de/
http://bigideagroup.com/
http://pharmalicensing.com/
http://www.chaordix.com/
http://www.datastation.com/
https://www.collaborationjam.com/
http://www.dellideastorm.com/
https://ideas.starbucks.com/
http://www.pgconnectdevelop.com/


Find a funder

Marketplace para oferta e procura tecnológica, 
perfis profissionais e ofertas de trabalho 

Ferramentas várias, vigilancia tecnológica

Marketplace para projetos, etc.

MIXED PLATFORMS



USEFUL TOOLS

Partner search •Infodays, Brokerage events, other events
•National Contact Points 
•CORDIS (project database), CORDIS Datalab
•Partner search facilities: NCPs CaRE, BioHorizon, Ideal-Ist, NMPTeAm, 
•European Innovation Partnerships (Active and Healthy Aging, Smart Cities and Communities…)

EuEC’s R&I dedicated webpage: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_en

EP Think Tank - https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/researchbypolicyarea.html

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp
https://cordis.europa.eu/en
https://cordis.europa.eu/datalab/datalab.php
http://partnersearch.ncps-care.eu/
https://www.ncp-biohorizon.net/profiles
http://www.ideal-ist.eu/partner-search
https://www.nmp-partnersearch.eu/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-innovation-resources/european-innovation-partnerships-eips_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/researchbypolicyarea.html
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