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Programa de Capacitação: Objetivos

• Valorizar o conhecimento, reforçar a transferência de tecnologia 

para as empresas

• Melhorar a articulação entre as Universidades, CIT e empresas

• Aumentar a capacidade de I&D e inovação nas PME

• Promover o emprego científico e qualificado
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Financiamento

Fonte de 
financiamento

Financiamento 
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(Plurianual)
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Humanos
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SI Ações Coletivas  

FCT 

Banco Europeu de 
Investimento
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Fundo de inovação, transferência de 
tecnologia e eficiência energética (FITTEE):

• Financiamento plurianual

• Estrutura e trabalho existente

• Plano de atividades para próximos 6 anos 

• Critérios:

• Apoio e serviços prestados às empresas

• Recursos humanos altamente qualificados

• Projetos de I&D

• Reforço da capacidade tecnológica e de apoio à inovação

• Capacitação para apoio à inovação na área da eficiência energética e 
economia circular
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Sistema de Incentivos às Ações Coletivas 
Tipologias de projetos

• Iniciativas de interação e transferência de conhecimento visando a sua valorização económica

• Ações de demonstração de desenvolvimento tecnológico visando a sua valorização económica

• Ações de disseminação e de difusão de novos conhecimentos e tecnologias gerados no âmbito 
da I&D para o tecido empresarial

• Ações de disseminação em ambiente experimental de projetos europeus de I&D com sucesso

• Ações de valorização económica dos resultados da investigação, nomeadamente patentes e 
licenciamento de propriedade industrial

• Fomento de projetos semente e spin-off, no âmbito do sistema de I&I

• Promoção de iniciativas que, não sendo de domínio da atividade corrente, potenciem a obtenção e 
produção de informação relevante no contexto da valorização e transferência de tecnologia
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Capacitação dos CIT: Pilares e Medidas
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Recursos
Humanos

Serviços e atividades 
às empresas

Eficiência energética 
e economia circular

• Inserção de 
docentes, 
investigadores e 
doutorandos nos CIT

• Jovens técnicos para 
a Indústria

• Financiamento 
plurianual

• Reforço e capacitação 
tecnológica

• Serviços prestados às 
empresas

• Projetos de I&DT

• Eficiência energética 
na indústria

• Novas tecnologias e 
inovação no mercado

Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3



Próximas Ações

Setembro de 2016: 

• Lançamento do programa 

• SIAC para valorização e transferência do conhecimento científico e tecnológico 

• Abertura de concurso para financiamento plurianual 

Outubro de 2016: 

• Criação e entrada em funcionamento do FITTEE

• Celebração de contratos-programa e concessão de financiamento

Em curso: 

• Mapeamento dos CIT 

Até junho de 2017: 

• Operacionalização das restantes medidas - até Junho de 2017
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Obrigada


