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•Disseminar informação e sensibilizar para as 
questões de inovação

•Estimular a capacidade das empresas para 
inovar

•Facilitar a articulação com outros serviços de 
inovação, incluindo questões da propriedade 
industrial e ligação ao 7º Programa Quadro de 
IDT

ADI - Domínios de Actuação



•Apoiar na identificação de financiamento para 
projectos inovadores e criação de empresas de 
base tecnológica

•Exploração de resultados de I&DT

•Serviços de apoio em transferência de 
tecnologia e  construção de parcerias 
tecnológicas

ADI - Domínios de Actuação



•BTEC - Bolsa de Oferta e Procura de 
Tecnologia www.bolsatecnologia.pt

•Eventos de “Brokerage” tecnológicos a realizar 
em Portugal e nos países membros da Rede

•Missões tecnológicas em Portugal e aos 
países membros da Enterprise Europe 
Network  

ADI – Plataformas de apoio

http://www.bolsatecnologia.pt/�


Visão

A Bolsa de Oferta e Procura de Tecnologia
oferece aos seus utilizadores um meio para a 
valorização da I&DT desde a procura de 
parceiros para a exploração dos resultados até 
à disseminação do que é feito em termos de 
inovação tecnológica, facilitando o acesso a 
novas parcerias para projectos, transferência 
de tecnologia ou negócios, tanto a nível 
nacional como internacional. 

BTEC – Bolsa de Oferta e Procura 
de tecnologia



Objectivos
- Disponibilizar num ponto de acesso único as 
necessidades e ofertas tecnológicas facilitando a 
pesquisa das mesmas
- Apoiar a valorização de resultados e a transferência 
de tecnologia das entidades do SCTN para o sector 
empresarial
- Promover a internacionalização da oferta tecnológica 
nacional
- Fomentar a cooperação internacional apoiando a 
participação de investigadores e empresas 
portuguesas em missões tecnológicas no estrangeiro 
e trazendo a Portugal potenciais parceiros 
internacionais.

ADI – Plataformas de apoio



ADI – Plataformas de apoio

Ofertas / Necessidades 

Tecnológicas Nacionais

Ofertas / Necessidades Tecnológicas 

Internacionais 

(Rede Enterprise Europe Network)



ADI – Plataformas de apoio

Utilizadores individuais

Entidades do SCTN

Empresas

UTILIZADORES FACILITADORES TECNOLOGIAS

Bolsa de 

Oferta e Procura de 

Tecnologia

ADI

OTICs

...



Perfis tecnológicos

• O que é necessário para obter bons 
resultados através da BTEC?

• Requisitos para um bom perfil
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Antes de escrever o perfil, questione!

• A tecnologia em causa é realmente uma novidade ou é uma
tecnologia já existente, aplicada de uma forma diferente da
habitual?

• Se já existe um protótipo, este foi testado no laboratório ou
no local de utilização da mesma?

• Que tipo de parceiros procura?

– Industrial, académico ou financeiro?



Antes de escrever o perfil, 
questione!

• O que é esperado dos parceiros?

– Mais investigação, manufactura, 
financiamento, etc.

• Que recursos (pessoas, tempo, dinheiro, 
etc., irá dedicar ao projecto)?

• Qual será o impacto se a oferta/procura 
tecnológica falhar?
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Como escrever um bom perfil

– Escreva tendo em consideração o leitor do 
perfil

– Utilize linguagem corrente, evitando 
tecnicismos e siglas

– Use frases curtas
– Seja conciso
– Escolha um título claro e objectivo
– Deixe o abstract  para o final 
– Utilize um corrector ortográfico

|12

Presenter
Presentation Notes
not the context that of the developer



– Faça uma avaliação interna do perfil antes de o 
enviar para publicação:
• Qualidade da descrição técnica

• Aspectos inovadores

• Propriedade intelectual

• Tarefas a desenvolver pelos parceiros

– Identifique claramente o tipo de entidades que 
poderão estar interessadas na oferta/procura 
tecnológica

– Identifique claramente qual o tipo de 
cooperação/parceria esperado

|13
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Oferta Tecnológica

• Nº Referência

– Automático

• Título

– Seja descritivo

– Seja preciso

– “Venda” o perfil

– Seja interessante

A decisão pode ser feita 
unicamente com base no 
título.

|14
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Resumo
– De onde provém geograficamente?

– Que tipo de organização está a oferecer este 
perfil?

– O que está a ser oferecido?

– Quais são as suas vantagens principais?

– Qual o tipo de acordo que é procurado? 

Um resumo é como uma história, deve ter 
princípio, meio e fim.
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Descrição

• Apresenta detalhadamente a tecnologia
• Informa sobre a experiência ou know-how do 

detentor
• Indica potenciais aplicações da tecnologia
• Não inclui informação promocional ou de 

vendas
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Aspectos Inovadores e Principais 
Vantagens

• Apresenta os aspectos inovadores que 
diferenciam a tecnologia apresentada da 
concorrência (não são necessariamente  
vantagens)

• Apresenta as vantagens de performance da 
tecnologia em relação à concorrência 
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• Fase de desenvolvimento

– Em que estado de desenvolvimento está a tecnologia?

• Direitos de Propriedade Intelectual

– Os DPI da tecnologia estão assegurados?

– Existem precauções a garantir antes de avançar com a 
promoção?

• Exploração de resultados de I&D

– A tecnologia resultou de projectos de I&D? Qual a sua 
origem?
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• Tipo de colaboração

– Cooperação técnica, manufactura, acordo comercial 
com assistência técnica, recursos financeiros

• Tipo de parceiro

• A área de actividade do parceiro

• Tarefas a serem realizadas pelo parceiro

A importância desta secção não deve ser 
subestimada. Sem informação clara e detalhada 
as hipóteses de encontrar o parceiro ideal são 

reduzidas!
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• Palavras Chave de Mercado

– Mercado potencial da tecnologia

• Palavras Chave Tecnológicas

– Áreas relacionadas com a tecnologia em questão

• Descrição da organização

– Descrição breve da organização detentora da tecnologia

• Ficheiro

– Ficheiro relacionado com a tecnologia ou organização (brochura, 
catálogo, documentação técnica, diagrama …)

• Web Link / Imagem para destaque
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Procura Tecnológica

• Resumo

– De onde provém geograficamente o pedido? 
– Que tipo de organização apresenta a necessidade 

tecnológica?
– Qual a tecnologia procurada? 
– Para que será usada a tecnologia?
– Estado de desenvolvimento da tecnologia?
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• Descrição (M)

– Organização pretende melhorar ou 
desenvolver um novo processo
• Descreva o processo

• Mencione os preços alvo se possível

• O porquê da melhoria

• Qual o problema actual?

• Quais serão as tecnologias mais adequadas

• Requisitos específicos a considerar  
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• Descrição (M)

– O cliente pretende aumentar a gama de 
produtos ou serviços
• Descreva o tipo  de instalações/equipamento da 

empresa

• Descreva o problema ou a tecnologia pretendida

• Providencie informação sobre a situação actual

• Especifique claramente os requisitos técnicos
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BTEC – Portal de Oferta e Procura

www.bolsatecnologia.pt

Mais informações:

Alexandre Ulisses
Agência de Inovação 
Porto 

eenetwork@adi.pt
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