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DESTINATÁRIOS

Technology 
Transfer 
Offices 

Este programa está exclusivamente direcionado

aos Technology Transfer Offices (TTOs)

académicos.

INSCRIÇÕES
ABERTAS!



Um mentor será designado a
trabalhar ao lado da equipa para
conduzir o acordo. 
Toda a equipa irá trabalhar em
conjunto para definir o(s) campo(s)
de uso, royalties, constituição de
spin-off ou start-up e outros termos
do acordo.

Cada tecnologia é única. Desta
forma, iremos trabalhar com as
equipas para desenhar um
agreement que irá ajudar a equipa
atingir os seus objectivos.

PROCEDIMENTO
Iremos apoiar o desenvolvimento de 1
projecto colaborativo por TTO que tem
como objectivo resolver os difíceis
desafios societais. Muitas vezes, essas
mesmas invenções têm outras aplicações
inexploradas. Através do licenciamento de
patentes essas tecnologias podem ser
transformadas em produtos e soluções
comerciais que podem dar ao TTO a
vantagem competitiva necessária para
continuar a crescer.

INSCREVE O TEU
PROJECTO
COLABORATIVO 

Através deste Programa, qualquer TTO
pode beneficiar diretamente da
experiência de gestores de PI para
avançar com os desenvolvimentos e
maximizar o investimento na
investigação desenvolvida em
Portugal. 
O licenciamento de patentes é a
componente primário da
transferência de tecnologia. As
tecnologias desenvolvidas nas IES
podem servir como alicerces de
novos produtos comerciais,
alimentam o crescimento de toda
uma linha de produtos, ou até mesmo
para lançar uma nova empresa.

Através do nosso Programa de
Programa de Fomento de Registo
de Patentes em Cotitularidade com
Empresas essas mesmas
tecnologias podem ser
transformadas em serviços e/ou
produtos comercializáveis que dão
aos projectos vantagem
competitiva. 

GESTOR DE PI

TIPOS DE LICENCIAMENTO
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Inscrição

Primeiros 
Passos

Launching
Gestor de PI

Profit 

Venda de PI

Agreement

Turning Point

Futuro

DEZ 2022

JAN 2023

FEV 2023

constituição de start-up

FEV 2023

MAR 2023

2023 - ???

Inscrição dos projectos
colaborativos  (com empresas)

que estejam numa fase de
registo de PI ou constituição

de start-up. 

Um gestor de licenciamento
será designado a trabalhar ao

lado da equipa para conduzir o
acordo.    

Atribuiçaõ de Gestor de PI a
cada projecto! 

Desenhar um agreement que
irá ajudar a equipa atingir os

seus objectivos.

Novos produtos comerciais
que alimentam o crescimento

de toda uma linha de produtos,
ou até mesmo para lançar uma

nova empresa.

Participe nos nossos
workshops preparatórios
para estar melhor preparado
para toda a jornada!   

Workshops on-line


