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É lugar-comum dizer que o aumento sus-
tentado da competitividade das expor-
tações tem de basear-se no desenvolvi-

mento tecnológico dos produtos e dos mé-
todos de fabrico. Esta evidência tem supor-
tado a ideia de que as Universidades têm a 
obrigação de apoiar tecnologicamente as em-
presas portuguesas e que o Estado tem a 
obrigação de financiar iniciativas que promo-
vam essa associação.
Esta é uma visão herdada da perspectiva de 
um Estado providenciador, para um processo 
que se encontra perfeitamente definido e 
sistematizado em quase todos os países de-
senvolvidos e a que se dá o nome de Trans-
ferência de Tecnologia (TT).

A Transferência de Tecnologia
A TT é, habitualmente, entendida como o 
processo de transferência de propriedade in-
telectual desde o laboratório até ao mercado. 
Esta propriedade intelectual pode assumir a 
forma de patentes ou outros direitos de pro-
priedade industrial, direitos de autor, marcas, 
segredos comerciais (trade secrets), etc.
A forma mais comum de efectuar este pro-
cesso é a chamada TT vertical, que é a que 
conduz os resultados da investigação até ao 
mercado. Por oposição, a TT horizontal alarga 
os direitos de propriedade intelectual a ou-
tros mercados, permitindo a eficácia na ex-
portação de produtos e a utilização das tec-
nologias subjacentes em outras aplicações.

Transferência de Tecnologia
pelas Universidades
É normal pensar que as Universidades, como 
produtoras de conhecimento, tenham gran-
des vantagens económicas em promover a 
TT vertical. Tal, no entanto, não é verdade. 
O MIT, a escola de engenharia com maior 
rendimento originado no licenciamento de 
tecnologia, recebeu em 2009 cerca de 66 
milhões de dólares pelas suas licenças. Este 
número, que parece impressionante, reduz- 
-se apenas a 4,8% dos seus gastos em inves-

tigação que foram, nesse ano, de 1.375 mi-
lhões de dólares1. É também necessário des-
contar os custos da equipa de mais de 30 
técnicos especializados que o MIT mantém 
no seu gabinete de TT para dar apoio à pro-
tecção e licenciamento da sua propriedade 
intelectual.
Não havendo grande vantagem económica 
no licenciamento da tecnologia, as Univer-
sidades portuguesas têm reduzido ao mínimo 
o seu esforço neste domínio, funcionando 
com pequenas equipas de técnicos de TT.
Porque fazem então as Universidades TT? 
Fazem-no, porque é a forma de tornar o co-
nhecimento que produzem útil à sociedade. 
As Universidades fazem TT não pelo rendi-
mento mas pelo impacto.
É o impacto na sociedade, das tecnologias 
produzidas nas Universidades, que lhes au-
menta a possibilidade de virem a receber 
donativos, de conseguirem fundos públicos 
e privados para o patrocínio à investigação e 
de atrair os melhores alunos.
Uma dificuldade adicional para as Universi-
dades é o processo de TT ir actualmente 
muito além do registo e licenciamento dos 
direitos de propriedade intelectual.
As escolas modernas têm uma visão alargada 
dos serviços que os seus gabinetes de TT 
devem prestar. Entre estes, inclui-se a con-
tratualização dos projectos de investigação, 
o apoio à decisão de proteger ou não uma 
invenção, o apoio à elaboração das patentes, 
a manutenção e defesa dos direitos de que 
é titular e a utilização do empreendedorismo 
de base tecnológica como veículo de TT.

As empresas e a propriedade intelectual
A grande maioria das empresas portuguesas 
tem ainda um elevado desconhecimento dos 
mecanismos de protecção e licenciamento 
da propriedade intelectual. Esta situação não 
é de estranhar uma vez que mesmo num 
país como Taiwan, com um longo historial 
de exportação de produtos para o mercado 
mundial, só se observou um crescimento sig-

nificativo dos pedidos de protecção de in-
venções por volta de 2003.
Por comparação, o produto do grupo Nestlé 
conhecido pela marca Nespresso tem como 
origem um primeiro pedido de patente efec-
tuado em 1977 (US Pat. 4136202) para o 
processo de utilização de uma cápsula con-
tendo uma substância para produzir uma be-
bida. Neste momento, todo o sistema Nes-
presso está protegido por uma constelação 
de mais de 70 patentes.
As empresas portuguesas têm ainda dificul-
dade em entender que a manutenção do su-
cesso de um produto no mercado global está 
cada vez menos dependente da forma e ve-
locidade com que é colocado no mercado, 
e cada vez mais dependente da dificuldade 
que impõem à concorrência para realizar 
produtos equivalentes. Por exemplo, a em-
presa Apple tem neste momento cerca de 
266 patentes e pedidos de patentes con-
tendo as palavras “finger” ou “gesture”.
Tal como as Universidades, as empresas tam-
bém precisam de se preocupar com a robus-
tez dos direitos que possuem. Deter a licença 
de utilização ou a titularidade de uma patente 
só é relevante se houver garantia que a con-
testação desse direito terá poucas possibilida-
des de sucesso. No caso português, por exem-
plo, há que ter em atenção os artigos 58.º e 
59.º do código de propriedade industrial, no 
que concerne ao respeito dos direitos do in-
ventor e à sua justa remuneração, mesmo 
quando a actividade inventiva esteja prevista 
no contrato de trabalho. O incumprimento 
destas disposições legais e de outros compro-
missos contratuais serão, certamente, explo-
rados para impedir o reconhecimento da ti-
tularidade dos direitos no caso de sucesso da 
exploração comercial da invenção.

Modelo actual de parceria
entre universidades e empresas
A tentativa de incentivar a transferência ver-
tical de tecnologia tem resultado na utiliza-
ção de fundos públicos para o apoio ao pro-
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1 www.insidehighered.com/news/2010/12/20/university_patent_and_licensing_income_rises



cesso de ligação entre as empresas e as Uni-
versidades ou os seus centros de investiga-
ção no âmbito de programas como, por exem-
plo, o QREN.
Para além da questão de saber se estes fun-
dos são efectivamente utilizados para o de-
senvolvimento tecnológico dos produtos e 
dos métodos de fabrico, e não como finan-
ciamento à operação normal das empresas, 
levanta-se a dúvida sobre se o modelo de 
transferência de direitos da propriedade in-
telectual proposto é o mais vantajoso.
Nestes contratos pressupõe-se habitualmente 
que serão feitos desenvolvimentos tecnoló-
gicos pelas instituições de investigação à me-
dida das necessidades e dos problemas que 
as empresas enfrentam. Assume-se, também, 
que esse conhecimento será incorporado pela 
empresa nos seus produtos que passarão a 
ser mais competitivos no mercado interna-
cional. É também obrigatória a salvaguarda 
da obrigação da defesa da propriedade inte-
lectual, bem como que as entidades do Sis-
tema Científico e Tecnológico (SCT) rece-
bem das empresas copromotoras uma com-
pensação equivalente ao preço de mercado 
pelos direitos de propriedade intelectual que 
resultam da sua actividade no projecto e que 
são transferidos para as empresas2.
Com esta formulação o principal problema 
é simplesmente ignorado, pois o valor de 
mercado só poderá ser determinado ofere-
cendo a possibilidade de aquisição ou licen-
ciamento dos direitos a outros que não os 
parceiros do projecto.
O resultado deste modelo é a desvaloriza-
ção da invenção, o desinteresse dos inven-
tores na sua protecção e, no caso de haver 
protecção, a falta do empenhamento neces-
sário para suportar os custos e o trabalho do 
processo de internacionalização e manuten-
ção da patente.

O Bayh-Dole Act
O problema da titularidade dos direitos de 
propriedade intelectual, resultante de pro-
jectos financiados com fundos públicos, é 
comum em vários países. A solução adop-
tada nos EUA é conhecida por Bayh-Dole 
Act, referindo-se à decisão do Congresso de 
1980, patrocinada pelos senadores Birch 
Bayh e Bob Dole. Nesta legislação transfere-

se para as Universidades, organizações sem 
fins lucrativos e pequenas e média empre-
sas a titularidade dos direitos resultantes de 
projectos financiados pelo governo federal, 
mediante o cumprimento de um conjunto 
de requisitos, entre os quais se incluem a 
obrigação de promover activamente a co-
mercialização da invenção e a utilização dos 
rendimentos resultantes para fins de educa-
ção e investigação.
Os 30 anos desta legislação permitem-nos 
avaliar os resultados: formaram-se mais de 
5.000 novas empresas relacionadas com a 
investigação realizada nas Universidades, 
foram introduzidos no mercado 600 novos 
produtos baseados em tecnologias geradas 
nas Universidades. Antes da introdução do 
Bayh-Dole Act não existiam medicamentos 
resultantes de investigação financiada por 
fundos públicos e desde então houve 153 
novos medicamentos e vacinas3. A entrada 
em vigor desta legislação conduziu ao reforço 
dos gabinetes de TT pela generalidade das 
Universidades americanas.

Vantagem da titularidade pela Universidade
A titularidade dos direitos pela Universidade 
tem a vantagem do tempo. A média esti-
mada para a exploração comercial de uma 
patente é de oito anos, mas poderá ser muito 
mais e muitas empresas não têm capacidade 
de gerir e acompanhar todos os processos 
necessários à manutenção da patente. As fa-
lhas no pagamento de uma anuidade, na res-
posta a uma notificação, ou num prazo para 
a passagem a uma nova fase, podem signifi-
car a perda do direito.
Outra vantagem é que, durante o processo 
de internacionalização, é essencial a contri-
buição dos inventores nas respostas às ques-
tões dos examinadores. Este processo pode 
levar muitos anos e só com o envolvimento 
da Universidade é possível garantir a dispo-
nibilidade do inventor.
Finalmente, há a questão da escala. O custo 
de manutenção de um portfolio de patentes 
não cresce muito com a sua dimensão.

Preferência pelo licenciamento
Do exposto, parece resultar que a Universi-
dade está mais vocacionada para a TT verti-
cal, deixando o papel de realizar a transferên-

cia horizontal para a empresa. A dificuldade 
é o risco que a empresa corre com a decisão 
de adquirir o direito detido pela Universi-
dade. Nesta visão, o modelo que parece fazer 
mais sentido é do licenciamento e a valoriza-
ção por pagamento de royalties. Desta forma, 
a empresa pode explorar, com exclusividade 
ou não, uma nova tecnologia reduzindo subs-
tancialmente a necessidade de investimento 
das centenas de milhares para as dezenas de 
milhar de euros. No caso de desinteresse, os 
direitos regressam à Universidade que poderá 
procurar um novo licenciador.
No caso de a empresa decidir o interesse 
dessa patente seminal, deverá investir na pro-
tecção de eventuais concorrentes, produzindo 
mais patentes que defendam outras formas 
de atingir o mesmo resultado. Estes desen-
volvimentos podem ser conseguidos por in-
vestigação própria ou por patrocínio à inves-
tigação a realizar na Universidade. Nesta al-
tura, com maior informação sobre o valor da 
invenção, poderá considerar a possibilidade 
de adquirir os direitos em vez do seu licen-
ciamento.
Tirando o caso em que a empresa contrata 
directamente à Universidade um desenvolvi-
mento à medida, assumindo a totalidade dos 
custos, o modelo de parceria que melhor se 
adequa ao investimento conjunto é o do di-
reito de opção de licenciamento. Definindo- 
-se à partida os moldes gerais do modelo de 
licenciamento, a empresa terá um prazo após 
a comunicação da invenção para exercer a sua 
opção de licenciamento nesses termos.
Finalmente, um instrumento que é cada vez 
mais relevante é o da venda ou licenciamento 
dos direitos de propriedade intelectual por 
troca de capital social em novas empresas 
criadas pelos próprios inventores para explo-
rar essa tecnologia. Neste caso, o interesse 
da valorização do direito está alinhado entre 
os promotores e a Universidade, gerando, 
normalmente, uma empresa com alto poten-
cial de crescimento. Um estudo da Kauff-
man Foundation4 mostra que nos EUA, estas 
empresas “gazelas” de três a cinco anos, que 
apesar de serem apenas 1% do total de em-
presas, criam 10% dos novos empregos em 
cada ano. O mesmo estudo mostra que sem 
as novas empresas a criação de emprego nos 
EUA seria negativa.  
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2 Referencial “Elaboração do Contrato de Consórcio”, Sistema de Incentivos à I&DT e Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME, Rede Incentivos QREN.
3 www.b-d30.org
4 www.kauffman.org/uploadedfiles/high-growth-firms-study.pdf
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