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MAPA DE AGENTES DE INOVAÇÃO EM PORTUGAL 

 

O actual mapa de agentes do sistema de investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação em 

Portugal compreende fundações, centros públicos de investigação, centros tecnológicos, clusteres, 

centros de investigação privados e outros modelos regionais de apoio à inovação. 

 

MAPA 

 

  

GUIMARÃES: 
Universidade do Minho 

Parque de Ciência e Tecnologia, S.A. 

COVILHÃ: 
Parque de Ciência e Tecnologia da Covilhã, 

S.A. 

Universidade da Beira Interior 

PORTO: 
Agência de Inovação, S.A. 

Instituto de Apoio às Pequenas e Médias 

Empresas e à Inovação 

Agência para o Investimento e Comércio 

Externo de Portugal 

Parque de Ciência e Tecnologia da 

Universidade do Porto 

Instituto Politécnico do Porto 

Universidade Católica Portuguesa 

Universidade do Porto 

Universidade Fernando Pessoa  

VILA REAL: 
Parque da Ciência e Tecnologia de Trás-os-

Montes e Alto Douro 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

AVEIRO: 
Universidade de Aveiro 

VILA NOVA DE GAIA: 
Instituto Piaget 

Parque Empresarial de Ciência e Tecnologia – 

S.Félix da Marinha 

VIANA DO CASTELO: 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

BRAGANÇA: 
Instituto Politécnico de Bragança 

CANTANHEDE: 
Parque Tecnológico de Cantanhede 

CASTELO BRANCO: 
Inovcluster 

Instituto Politécnico de Castelo Branco 

COIMBRA: 
Instituto Politécnico de Coimbra 

Universidade de Coimbra 

Instituto Pedro Nunes- Associação para a 
Inovação e Desenvolvimento em Ciência e 

Tecnologia 

LISBOA: 
APCRI 

Federação Nacional de Associações de 

Business Angels 

MAIA: 
Portugal Food 

Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.A.. 
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Universidade de Aveiro (UA) 

A UA é uma instituição pública que tem como missão a intervenção e 

desenvolvimento da formação graduada e pós-graduada, a investigação 

e a cooperação com a sociedade. Criada em 1973, rapidamente se 

transformou numa das mais dinâmicas e inovadoras universidades do 

país. Frequentada por cerca de 13.000 alunos em programas de 

graduação e pós-graduação, a UA desde cedo assumiu um papel de 

relevância no panorama universitário do país, inserindo-se no grupo da 

frente no que diz respeito à qualidade das infra-estruturas que oferece, 

à qualidade da sua investigação e à excelência do seu corpo docente. 

Mais informação: www.ua.pt 

 

 

 

Instituto Politécnico de Bragança (IPB) 

O IPB é uma instituição pública de ensino superior que tem por missão a 

criação, transmissão e difusão do conhecimento técnico-científico e do 

saber de natureza profissional, através da articulação do estudo, do 

ensino, da investigação orientada e do desenvolvimento experimental. O 

IPB é constituído por cinco escolas e integra a rede europeia de 

Universidades de Ciências Aplicadas (UAS, Universities of Applied 

Sciences), cujos objectivos incluem a transferência de competências 

profissionais e a integração da investigação aplicada na sua missão 

educativa a nível profissional e tecnológico. Fundado em 1983 é num 

agente fundamental de desenvolvimento da região e do país e de 

descentralização e democratização do acesso ao ensino superior. 

Mais informação: www.ipb.pt 

  

 

AVEIRO 

BRAGANÇA 
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Parque Tecnológico de Cantanhede (BIOCANT PARK) 

O BIOCANT Park é o primeiro parque de biotecnologia em Portugal cujo 

objectivo principal passa por patrocinar, desenvolver e aplicar o 

conhecimento avançado na área das ciências da vida, apoiando 

igualmente iniciativas empresariais de elevado potencial. Este Parque, 

composto por 8 unidades laboratoriais, disponibiliza um centro de 

investigação e desenvolvimento em biotecnologia – BIOCANT – com 

quadro próprio de investigadores e alicerçado na forte tradição científica 

dos centros de investigação de excelência da Universidade de Coimbra e 

da Universidade de Aveiro. O BIOCANT disponibiliza igualmente serviços 

de investigação à medida para as indústrias farmacêutica, agro-

alimentar, ambiental e para o diagnóstico molecular. 

Mais informação: www.biocantpark.com 

 

 

 

Inovcluster 

O Cluster das Agro-Indústrias do Centro tem como missão contribuir 

para que a Região Centro se possa afirmar ao nível nacional, ibérico e 

europeu como uma região líder nas fileiras agro-industriais de 

excelência. 

Mais informação: www.inovcluster.com 

 

Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) 

O IPCB é uma prestigiada instituição de ensino superior público, com 

personalidade jurídica de instituto público, dotada de autonomia 

estatutária, patrimonial, administrativa, financeira, científica, 

pedagógica e disciplinar. O IPCB tem vindo a fomentar, desde 1980, um 

conjunto de relações institucionais com algumas das mais prestigiadas 

associações regionais, nacionais e internacionais. 

Mais informação: www.ipcb.pt 

  

 

 

 

CASTELO BRANCO 

CANTANHEDE 
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Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) 

O IPC foi criado em 1979, no entanto, a sua efectiva existência seria 

concretizada apenas em 1988, com a nomeação do primeiro presidente 

da Comissão Instaladora. Apesar da sua história recente, o IPC herdou a 

tradição e a experiência de importantes escolas que passaram a integrá-

lo e que contribuem para que possa afirmar-se hoje como o terceiro 

maior instituto politécnico do país e uma das mais importantes 

instituições de ensino superior público em Portugal. Actualmente 

constituem o IPC seis unidades orgânicas de ensino. 

Mais informação: www.ipc.pt 

 

Universidade de Coimbra (UC) 

A UC foi fundada, ou ratificada, em 1290 pelo rei D. Dinis, começando a 

funcionar em Lisboa. É de 1 de Março desse ano o diploma régio que 

anuncia a criação desta primeira escola universitária portuguesa. Hoje, a 

UC, com as suas oito Faculdades, goza do regime de autonomia 

consagrado na Lei n.º 108/88, de 24 de Setembro, e possui uma 

estrutura democrática, reforçada com a promulgação, em 28 de Agosto 

de 1989, dos seus Estatutos, aprovados em Assembleia constituída por 

representantes de todos os corpos da comunidade universitária. 

Mais informação: www.uc.pt 

 

Instituto Pedro Nunes (IPN) –                                                                                                             

Associação para a Inovação e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia 

Criado em 1991 por iniciativa da Universidade de Coimbra, o IPN é uma 

instituição de direito privado, de utilidade pública, sem fins lucrativos. 

Dispõe de infra-estruturas tecnológicas próprias – seis Laboratórios de 

Desenvolvimento Tecnológico - para além de aceder a uma rede de 

investigadores do Sistema Científico e Tecnológico, em particular da 

Universidade de Coimbra. Através da sua Incubadora de Empresas, o 

IPN promove a criação de empresas spin-offs, apoiando ideias 

inovadoras e de base tecnológica vindas dos seus próprios laboratórios, 

de instituições do ensino superior, em particular da Universidade de 

Coimbra, do sector privado e de projectos de I&DT em consórcio com a 

indústria. 

Mais informação: www.ipn.pt 

 

 

 

COIMBRA 
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Parque de Ciência e Tecnologia da Covilhã, S.A. (PARKURBIS) 

A criação do PARKURBIS envolveu um conjunto de entidades que 

congregaram esforços no sentido de concretizar um projecto de 

dinamização da inovação e do empreendedorismo que conduza os 

projectos de investigação a constituírem-se como realidades 

empresariais. Deste modo, um dos grandes objectivos que advém da 

criação deste Parque passa por desenvolver novas indústrias na região 

de modo a atrair investidores nacionais e estrangeiros, proporcionando 

à indústria tradicional a aquisição de capacidade inovadora e a 

constante melhoria ao nível da incorporação de novas tecnologias. 

Procura a criar condições para o desenvolvimento de novas actividades 

de base tecnológica, assegurando uma interligação entre a Universidade 

da Beira Interior e o tecido empresarial de forma a aproximar a oferta de 

I&D com as necessidades desse tecido empresarial. 

Mais informação: www.parkurbis.pt 

 

Universidade da Beira Interior (UBI) 

Os primeiros passos do que hoje é a UBI foram dados na década de 70, 

quando nasceu o Instituto Politécnico da Covilhã. A conversão do 

Instituto em UBI veio a acontecer em 1986. A UBI está a associada a 

entidades tais como: European University Association (EUA), Parkurbis, 

Centro de Inovação Empresarial da Beira Interior (CIEBI) e Escola 

Tecnológica da Beira Interior (ESTEBI). 

Mais informação: www.ubi.pt 

 

 

 

Universidade do Minho (UMinho) 

Fundada em 1973, a UMinho é reconhecida pela competência e 

qualidade dos professores, pela excelência da investigação, pela ampla 

oferta formativa graduada e pós-graduada e pelo seu alto nível de 

interacção com outras instituições. Por estas razões, a UMinho é um 

agente central na região, uma importante referência nacional e um 

parceiro reconhecido no panorama europeu e global. 

Mais informação: www.uminho.pt 

 

 

COVILHÃ 

GUIMARÃES 
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Parque de Ciência e Tecnologia, S.A. (AVEPARK) 

AVEPARK é uma associação de direito privado, constituído em 2004 e 

que tem como sócios a Câmara Municipal de Guimarães (51%), 

Associação Parque C&T do Porto (15%), Universidade do Minho (15%), 

Associação Industrial do Minho (15%) e Associação Comercial de 

Guimarães (4%). Fazem parte do AVEPARK: Instituições de Ensino 

Superior e de Formação Contínua e Profissional, Instituições, centros e 

projectos de I&D, de natureza pública, privada sem fins lucrativos ou 

empresarial, Operações ou sedes de grandes empresas com uma 

actividade significativa de C&T, Pequenas e médias empresas de base 

tecnológica avançada, Empresas de consultoria e serviços técnicos, 

Centros de incubação e de empresas, Entidades vocacionadas para a 

promoção e difusão da ciência, tecnologia e inovação e Instituições que 

desenvolvam actividades complementares. 

Mais informação: www.avepark.pt 

 

 

 

APCRI 

A APCRI, estrutura representativa do capital de risco em Portugal, tem 

por missão satisfazer os interesses comuns das entidades que realizem 

investimentos de capital de risco. Está vocacionada para intervir, em 

particular, nos domínios da informação, da divulgação e da formação. 

Mais informação: www.apcri.pt 

 

Federação Nacional de Associações de Business Angels (FNABA) 

FNABA tem como missão representar os interesses das várias 

Associações de Business Angels existentes em Portugal. A actividade dos 

Business Angels tem vindo a ganhar relevância nos últimos anos graças à 

consciencialização geral de que a figura dos Business Angels se assume 

como um interveniente indispensável em todo o processo de 

financiamento de novas iniciativas empresarias e, em particular, dado o 

crescente interesse por parte das entidades governamentais em 

fomentá-lo no mercado. 

Mais informação: www.fnaba.org 

 

 

LISBOA 
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Portugal Foods 

PortugalFoods é uma associação formada por empresas, por entidades 

do sistema científico e tecnológico nacional e por entidades regionais e 

nacionais que representam os vários subsectores que compõem o sector 

agro-alimentar português. É um "espaço" onde estas entidades 

estabelecem relações win-win, tendo como objectivo final a produção e 

partilha de conhecimento como suporte à inovação e à competitividade. 

O plano de acção da PortugalFoods desenvolve-se em torno de três 

eixos estratégicos: Alimentos Seguros e Saudáveis, Alimentos Amigos do 

Ambiente, e Dieta Atlântica. 

Mais informação: www.portugalfoods.org 

 

Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.A. (TECMAIA) 

O TECMAIA é uma sociedade anónima de direito privado constituída em 

1999 e que, desde então, tem vindo a desenvolver um conjunto 

alargado de protocolos de colaboração com diversas entidades – 

instituições de I&D, agências de desenvolvimento regional, associações 

de desenvolvimento, instituições de ensino e formação e autarquias. 

Para a elaboração de determinados projectos, promove-se ainda o 

contacto com outras entidades nacionais e estrangeiras. No TECMAIA 

estão presentes um conjunto diversificado de instituições de vários 

sectores de actividade: Tecnologias de Informação, Biomedicina, saúde e 

bioengenharia, Engenharia de fluidos e materiais, Energia, Electrónica e 

automação, Micro e optoelectrónica, Telecomunicações, Sector 

automóvel (R&D), Capital de risco, Transportes e logística e Serviços. 

Mais informação: www.tecmaia.pt 

  

 

MAIA 
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Agência de Inovação, S.A. (ADI) 

ADI é uma empresa de capital público subscrito em partes iguais pelo 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, através da Fundação 

para a Ciência e Tecnologia e pelo Ministério da Economia e Inovação, 

através do IAPMEI e da PME – Investimentos. A missão da ADI é 

promover a inovação e o desenvolvimento tecnológico facilitando o 

aprofundamento das relações entre o mundo da investigação e o tecido 

empresarial português. Objectivos: apoiar a inovação de base 

tecnológica, estimular a interligação das empresas com as instituições de 

I&D, incentivar a valorização dos resultados de I&D nomeadamente 

através de novas empresas de base tecnológica, -promover a inserção 

de Recursos Humanos altamente qualificados nas empresas e promover 

a transferência de tecnologia. 

Mais informação: www.adi.pt 

 

Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação 

(IAPMEI) 

IAPMEI é o principal instrumento das políticas económicas direccionadas 

para as micro, pequenas e médias empresas dos sectores industrial, 

comercial, de serviços e construção, cabendo-lhe agenciar condições 

favoráveis para o reforço do espírito e da competitividade empresarial. 

Mais informação: www.iapmei.pt 

 

Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) 

AICEP é uma entidade pública de natureza empresarial vocacionada para 

o desenvolvimento de um ambiente de negócios competitivo que 

contribua para a globalização da economia portuguesa. Resultado da 

fusão entre a Agência Portuguesa para o Investimento e do Instituto do 

Comércio Externo de Portugal, a AICEP tem como principais atribuições 

promover a internacionalização das empresas portuguesas e apoiar a 

sua actividade exportadora, captar investimento estruturante e 

promover a imagem de Portugal com iniciativas criadoras de valor para o 

país. AICEP é também a Agência responsável pelo acolhimento de todos 

os projectos de investimento estrangeiro em Portugal. 

Mais informação: www.portugalglobal.pt 

 

PORTO 
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Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto (UP TEC) 

Iniciando a sua actividade de pré-incubação e incubação em 2007, o 

UPTEC é um espaço que procura uma valorização mútua de 

competências entre dois meios: empresarial e universitário. Tenta tirar 

partido da proximidade real que é potenciadora da interligação entre 

estes dois meios, criando um ambiente favorável à inovação e à 

instalação de empresas de base tecnológica avançada. Contando com a 

participação da Universidade do Porto e da Associação do Parque de 

Ciência e Tecnologia do Porto, o UPTEC assume-se como uma estrutura 

capaz de valorizar o tecido sócio-económico da região, permitindo que 

se concentrem um conjunto alargado de “start-ups” e Centros de 

Investigação e Desenvolvimento privados em torno da Universidade do 

Porto. As principais áreas de negócio presentes no UPTEC as: 

Tecnologias de Informação, Ciências da Vida, Engenharia. 

Mais informação: www.uptec.up.pt 

 

Instituto Politécnico do Porto 

O Politécnico do Porto é hoje o maior e um dos mais dinâmicos 

politécnicos do País, que ocupa a primeira posição do ranking dos 

politécnicos e, conjuntamente com as maiores universidades, está 

colocado no segmento superior do ranking do ensino superior nacional. 

É uma instituição de ensino superior que se destaca pela sua 

interdisciplinaridade, com a sua rede de Escolas com especialidades que 

cobrem um amplo espectro do conhecimento científico, desde a 

engenharia até às artes da música e do teatro, incluindo a gestão, a 

contabilidade, as línguas, o secretariado, a educação, o design e as 

tecnologias da saúde. 

Mais informação: www.ipp.pt 

 

Universidade Católica Portuguesa (PORTO) 

Integrado na Universidade Católica Portuguesa – a mais antiga 

Universidade não estatal, sendo também a única, nesta categoria, que 

participa nas decisões da política do Ensino Superior – o Centro Regional 

do Porto da Universidade Católica iniciou a sua actividade em 1978. 

Mais informação: http://porto.ucp.pt/ 
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Universidade do Porto 

Com origens que remontam ao século XVIII, a Universidade do Porto é 

actualmente a maior instituição de ensino e investigação científica de 

Portugal. Com 14 faculdades, uma business school e 69 unidades de 

investigação, a Universidade do Porto oferece uma excepcional 

variedade de cursos, que abrangem todos os níveis de ensino superior e 

todas as grandes áreas do conhecimento. 

Mais informação: http://sigarra.up.pt/up/ 

 

Universidade Fernando Pessoa (UFP) 

A antiguidade dos seus cursos, graus e diplomas remonta ao ano lectivo 

de 1989-90. A actual estrutura científico-pedagógica da UFP é composta 

por Faculdade de Ciência e Tecnologia, Faculdade de Ciências Humanas 

e Sociais, Faculdade de Ciências da Saúde e Escola Superior de Saúde, 

Unidade de Ponte de Lima, também com Escola Superior de Saúde. 

Mais informação: http://www.ufp.pt/ 

 

 

 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) 

O IPVC foi criado em 1980 e ministra 46 cursos superiores através das 5 

Escolas Superiores que integra: Escola Superior de Educação, Escola 

Superior Agrária, Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Escola 

Superior de Enfermagem e Escola Superior de Ciências Empresariais. 

Mais informação: www.ipvc.pt 

  

 

 

VIANA DO CASTELO 
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Instituto Piaget 

Constituído em 1979 como cooperativa sem fins lucrativos, assume a 

sua actual denominação “Instituto Piaget - Cooperativa para o 

Desenvolvimento Humano, Integral e Ecológico, CRL” anos mais tarde, 

fruto de um percurso onde se desenvolveram e implementaram diversos 

projectos de carácter pedagógico e social. 

Mais informação: www.ipiaget.org 

 

Parque Empresarial de Ciência e Tecnologia – S.Félix da Marinha (GAIA PARK) 

Criado com o propósito de funcionar enquanto Pólo catalisador de novas 

competências científicas e tecnológicas de apoio à actividade económica 

local, como forma de contribuir para a criação de um contexto 

económico e social favorável à captação de investimento 

tecnologicamente avançado e à fixação de mão-de-obra qualificada. 

Envolve estabelecimentos de ensino superior (UP, UA e IPP), instituições 

de I&D, associações empresariais, organismos estatais de apoio à 

actividade empresarial e empresas de base tecnológica. 

Mais informação: www.amigaia.pt 

 

 

 

Parque da Ciência e Tecnologia de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(RÉGIA-DOURO PARK) 

Resulta da parceria entre a Câmara Municipal de Vila Real, a 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Câmara Municipal de 

Bragança, o Instituto Politécnico de Bragança e a PortusPark. O Régia-

Douro-Park incide sobretudo no desenvolvimento do sector agro-

industrial, nomeadamente no sector do Vinho e da Vinha dada a sua 

proximidade com a Região Vitivinícola do Douro. O incremento de novas 

práticas e tecnologias nas áreas do Ambiente, Paisagem, Biotecnologia, 

Ciências Florestais e Veterinárias é igualmente um vector de elevada 

importância no desenvolvimento da actividade deste Parque. 

Mais informação: www.utad.pt 

 

 

VILA NOVA DE GAIA 

 

VILA REAL 
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 

A UTAD nasceu, com tal estatuto, em 1986, embora no seu historial 

credite também toda uma valiosa herança colhida no “velho” Instituto 

Politécnico de Vila Real, criado em 1973. Principais áreas de 

investigação: Centro de Ciência Animal e Veterinária, Centro de Estudos 

em Letras, Centro de Estudos Transdisciplinares para o 

Desenvolvimento, Centro de Genómica e Biotecnologia, Centro de 

Investigação de Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano, Centro de 

Investigação e de Tecnologias Agroambientais e Biológicas, Centro de 

Matemática e Centro de Química. 

Mais informação: www.utad.pt 

 

 

 

Instituto Politécnico de Viseu 

Embora vocacionada para a formação inicial em domínios científicos que 

mais directamente possam intervir na actividade dos sectores 

económico-produtivos da sua área de abrangência, procura desenvolver 

áreas relacionadas com a Gestão, Contabilidade, Administração, 

Turismo, Informática, Telecomunicações e Serviço Social, tem também 

em funcionamento os Cursos de Especialização Tecnológica de Nível IV 

de Desenvolvimento de Produtos Multimédia, Telecomunicação e 

Redes, Técnicas e Gestão em Turismo e Aplicações Informáticas de 

Gestão. 

Mais informação: www.ipv.pt 

 

 

 

 

VISEU 

 


