
CONFERÊNCIA 
NACIONAL 
DE TTOS 10 NOV 

ALFÂNDEGA PORTO 



9h00-10h00

10h00 - 10h15

Welcoming Breakfast for TTOs,
Hosted by ANI 

MANHÃ

Abertura
João Mendes Borga, 
Executive Board Member, Agência
Nacional de Inovação (ANI)



PAINEL 
Com a crise do Covid-19, Portugal encontrou-se numa situação que
exigiu soluções inovadoras e radicais. Durante a pandemia, as
Instituições de Ensino Superior e os seus parceiros quebraram barreiras
e ajustaram as suas operações a uma realidade nova e incerta. Essa
pode muito bem ser a transformação definitiva do Ensino Superior e
seus ecossistemas regionais de inovação. Mas o que é que estas
alterações no paradigma significam para as Instituições de Ensino
Superior?
Será que as IES estão preparadas para assumir um papel ainda mais
central na sociedade? À medida que a economia acelera e a
tecnologia é cada vez mais adotada, as Instituições de Ensino Superior
enfrentam desafios como nunca antes. Imaginar como o futuro das IES
se pode redesenhar à luz desses desafios e como podem moldar o
mundo em tempos de crise é uma tarefa difícil, mas necessária para
que as IES recuperem um papel proeminente na sociedade.

10h15 - 11h15

Moderador: 
João Mendes Borga, Executive Board Member Agência Nacional de
Inovação (ANI)
 
Oradores:
António Bob Santos, Board Member FCT
Ana Bandeira, Presidente do INPI



IAPMEI
(TBC)

ANI

FCT

PORTUGAL 
VENTURES

(TBC)

COM A PRESENÇA DE

INPI

*Cada entidade vai fazer 15 minutos de
apresentação de um programa de
financiamento à escolha

11h15 - 12h15



14h00-15h00
BFK IDEAS 
Pitches Finais 

TARDE

MELHORES IDEIAS 

NASCIDAS DO
CONHECIMENTO   



PAINEL 
A transferência de tecnologia académica é um processo denso, que
envolve muitos players diferentes dentro das Instituições de Ensino
Superior, com diferentes perspetivas e interesses. Alinhar esses
interesses é crucial para uma transferência bem-sucedida do
conhecimento que, em última instância, resulta na comercialização de
novos produtos e serviços de valor agregado. Investigadores,
Professores e alunos dentro das universidades devem aproveitar os
recursos e conselhos dos gabinetes de transferência de tecnologia
(TTO). Os TTOs podem ajudar a impulsionar o processo de inovação e
acompanhar o progresso para orientar em direção ao sucesso.

15h00 - 16h00

Moderador: 
Professora Joana Resende, Vice Reitora da Universidade do Porto
 
Oradores:
Verónica Orvalho, CEO Didimo
Sónia Ferreira, CEO besthealth4u
Nuno Fonseca, CEO Sound Particles



FECHO 
Professora Joana Mendonça,

Presidente Agência Nacional de
Inovação (ANI) 

TARDE


