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O programa HiTech 
desenvolve competências 
aos participantes 
em comercialização 
de tecnologia e 
empreendedorismo. 
A cerimónia de 
encerramento decorreu 
na passada terça-feira.
SUSANA MARVÃO
s.marvao@vidaeconomica.pt

Foram 11 os projetos que de-
ram corpo e alma ao Programa 
HiTech, organizado pela associa-
ção HiSeedTech, cuja cerimónia 
de encerramento ofi cial decorreu 
na Porto Business School (PBS), 
na passada terça-feira.

Entre os projetos apresenta-
dos – e que subiram ao palco da 
PBS – estão valências como no-
vas terapêuticas para cancro colo-
-rectal e tumores malignos no 
cérebro, produção de ouriços do 
mar gourmet ou um sistema para 
tornar as estações de tratamento 
de águas residuais mais efi cientes. 
Não é por isso exagero quando 
dizem que estes projetos “querem 
mudar o mundo”.

O programa HiTech desenvol-
ve competências aos participantes 
em comercialização de tecnologia 
e empreendedorismo, para além 
de fornecer um ambiente onde as 
equipas puderam testar o poten-
cial comercial dos seus produtos 
ou serviços, assim como criar um 
projeto de negócio com a ajuda 

de docentes, alunos de gestão e 
mentores.

Nesta edição participam 33 
investigadores, 11 estudantes de 
gestão da Porto Business School 
e Nova SBE e 24 mentores que, 
durante quatro meses, abraçaram 
este programa de capacitação 
para a comercialização de tecno-
logias e empreendedorismo de 
base tecnológica.

Ao longo do HiTech, os par-
ticipantes tiveram acesso a reu-
niões com docentes de várias 
universidades, nomeadamente 
de Brown, Rutgers e da Carolina 
do Norte (entidades com as quais 
a HighSeedTech já anunciou a 
ampliação de colaboração), que 
deram suporte ao desenvolvi-
mento do projeto de negócio. Ti-
veram também acesso a um con-
junto de seminários em temáticas 
como Propriedade Intelectual, 
Desenvolvimento de Modelos de 
Negócio, Finanças e Pitching.

Porto inovador

Na cerimónia de encerramento, 
o anfi trião Ramon O’Callaghan, 
reitor da Porto Business School, 
congratulou Pedro Vilarinho, ma-
naning diretor na HighSeedTech, 
pela “importante missão que tem 
vindo a desenvolver em todos es-
tes anos”, primeiro na COHiTEC 
e agora na HighSeedTech. 

O reitor atribuiu ao Porto um 
papel de hub tecnológico e in-
dustrial, assim como classifi cou 
a região de “motor da economia 
nacional”, com a sua universida-
de a ser “fonte de talento e conhe-

cimento que move o ecossistema 
de inovação regional”. 

António Brandão de Vasconce-
los, presidente da administração 
da HighSeedTech, explicou aos 
presentes que esta associação – 
ela própria uma startup – acabou 
por nascer de uma lacuna, “resul-
tante da inexistência de iniciati-
vas com foco específi co no apoio 
à translação das tecnologias de-
senvolvidas pelos investigadores 
para o mercado, seja através da 
criação de startups de base tecno-
lógica ou da inovação aberta”.

Brandão de Vasconcelos escla-
receu que através do Programa 
Hightech a associação pretende 
não só motivar as equipas de in-
vestigação a testar a viabilidade 
comercial dos seus projetos de in-
vestigação científi ca, como capaci-
tar os investigadores e estudantes 
de gestão que participam no pro-
grama na translação do conheci-
mento gerado através do investi-
mento público em investigação e 
desenvolvimento. “Este esforço 
será complementado ainda com 
um novo programa no qual os 
associados serão desafi ados a apre-
sentar problemas que necessitem 
de desenvolvimento tecnológico 
para cuja resolução a associação 
irá contribuir ajudando-os na 
identifi cação das equipas de inves-
tigação apropriadas, recorrendo à 
extensa rede de investigadores que 
a equipa executiva tem identifi ca-
do ao longo dos 14 anos de expe-
riência que acumulou no apoio à 
translação do conhecimento”.

Enquanto HighSeedTech, a as-
sociação tem nove meses de vida, 
um período no qual tem sido fei-
to, segundo os responsáveis, um 
esforço de angariação de associa-
dos. “Recentemente houve a ad-
missão de mais seis, número que 
será ampliado durante o próximo 
ano até um total de 40 associados 
e que representará o limite máxi-
mo de membros”.

Pedro Vilarinho, mananing 
diretor na HighSeedTech, falou 
aos presentes sobre inovar através 
da ciência, numa cerimónia que 
contou no encerramento com 
a presença de Maria Fernanda 
Rollo, secretária de Estado da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Su-
perior.

Programa HiTech materializa 
ideias em negócios

Os projetos Hightech

2Resource: Valorização da Água -  construindo e criando recursos
AntiBioCoat: Revestimento biopolimérico antiaderente para 
dispositivos médicos
Aqua in silico: Tornar as Estações de Tratamento de Águas Residuais 
mais efi cientes
GlassLink: Película inteligente dinâmica autoadesiva
GlycoDiagnostic: Teste de diagnóstico para cancro do estômago       
OncoAdvanC+: Na vanguarda do tratamento do cancro colorectal
Plastics-4B: Aperfeiçoando dipositivos biomédicos para uma melhor 
saúde
PPK: Melhorar o tratamento de doenças neurodegenerativas através da 
deteção de agregados proteicos
SensiNOV: Análise sensorial pensada em si
Targ.Tex: Terapias Direcionadas
Uni.Value: Ouriços-do-mar de elevada qualidade para cozinha gourmet


