DOSSIER DE IMPRENSA
UPTEC vence Prémios Europeus RegioStars 2013 na categoria “Crescimento
Inteligente”

Quatro pólos com incubadoras e centros de inovação
Dividido em quatro pólos - Pólo Tecnológico, Pólo de Biotecnologia, Pólo das
Indústrias Criativas e Pólo do Mar -, o UPTEC integra dois tipos de estruturas:
Incubadoras e Centros de Inovação Empresarial.
Nas Incubadoras, os empreendedores encontram apoio para transformar as suas ideias
em projetos empresariais sólidos. Beneficiam, para isso, de um conjunto de estruturas
e serviços especializados, desenvolvidos para atender às necessidades típicas do
arranque de atividade empresarial, sem nunca descurar as especificidades de cada
projeto.
Nos Centros de Inovação Empresarial, empresas nacionais e internacionais encontram
espaço e infraestruturas tecnológicas ideais para sediar e operacionalizar as suas
atividades de Inovação. Usufruem ainda das sinergias com os departamentos de I&D+i
e institutos de interface da Universidade do Porto.
O UPTEC assume-se, assim, como uma ponte privilegiada de ligação entre o
conhecimento e o mercado, capaz de valorizar o tecido socioeconómico da região.

Destinatários
O UPTEC destina-se a todos os empreendedores (alunos, empresários, investigadores,
docentes, etc.) com uma ideia de negócio ou um projeto com elevado potencial
tecnológico, com a ambição de vencer no mercado global.

Às ideias ou empresas muito recentemente constituídas, o UPTEC presta apoio direto
a um crescimento rápido e sustentado.
Às PME ou grandes empresas, o UPTEC apresenta-se, numa cooperação direta com a
Universidade do Porto, como uma com baixo risco de investimento e alto potencial de
retorno.

Áreas de atividade
Nanociências, Nanotecnologias, Novos Materiais e Produção, Energia, Saúde,
Alimentar, Biotecnologia, Tecnologias de Informação e Comunicação, Media Digitais,
Arquitetura, Marketing Interativo, Produção de Conteúdos

Resultados
O Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto (UPTEC) conheceu em
2012 um forte crescimento com a disponibilização de novos espaços. Em apenas um
ano, acolheu 41 novos projetos, atingindo um total de 113 empresas residentes, e
graduou um total de 12 empresas (quatro em 2012), que concluíram o seu período de
incubação e saíram para instalações próprias.
A qualidade do trabalho aqui realizado tem sido reconhecido por várias entidades que
premiaram as empresas instaladas e, só em 2012, as empresas do UPTEC conquistaram
19 prémios.
Estes resultados demonstram o potencial de empreendedorismo e inovação existente
em Portugal, com especial destaque na Região do Norte. O UPTEC é, ainda, um forte
impulsionador da economia nacional, gerando negócios inovadores que competem nos
principais mercados internacionais e já representam mais de 900 empregos criados.

Principais números
4 Pólos
113 Projetos de base tecnológica
• 10 centros de inovação
• 97 start ups e spin-offs
• 6 empresas maduras
12 Empresas graduadas
900 Recursos humanos
17 nacionalidades

Apoio dos fundos comunitários
Os auxílios concedidos no âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, no
período 200-2006 através do “ON – Operação Norte” e no período 2007-2013 através
do “ON.2 – O Novo Norte”, permitiram acelerar o rápido crescimento do UPTEC tanto
no lançamento dos quatro pólos como nos resultados e impactos produzidos na
economia regional.
O apoio comunitário foi, ainda, determinante para a coordenação de esforços no
estabelecimento de parcerias com o sistema regional de inovação. A instalação do
Pólo do Mar junto do novo Terminal de Cruzeiros de Leixões e a instalação do Pólo das
Indústrias Criativas no renovado centro histórico da cidade do Porto são bons
exemplos das sinergias estabelecidas.

O que são os RegioStars
Os prémios RegioStars fazem parte da iniciativa da Comissão Europeia Regions for
Economic Change, que tem como objetivo primordial identificar e destacar as boas
práticas no âmbito do desenvolvimento regional e urbano. Trata-se de um galardão
que vai já na sua sexta edição anual e tem-se confirmado como uma referência no
calendário da Política de Desenvolvimento Regional e Urbano, um evento que
reconhece e premeia os projetos europeus mais inovadores apoiados pela Política de
Coesão.
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