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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
CRIA - Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia
Universidade do Algarve, Campus de Gambelas,
Pavilhão B1, 8005-139 Faro
Tel: +351 289 800 097
E-mail: cria@ualg.pt
Web: www.cria.pt

1. Designação da tecnologia/conhecimento

2. Domínio/Área Científica

3. Investigador Responsável
Nome
Departamento/Centro de Investigação/Grupo
Telefone

Email

3.1. Relacionamento com a UAlg
Docente
Outro

Investigador

Investigador Bolseiro

Investigador Convidado/Visitante

Qual?

3.2. Outros Investigadores Envolvidos
Nome

Departamento/Centro de Investigação/Grupo
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4. Breve resumo da natureza e função da tecnologia/conhecimento (não confidencial)
Estado de novidade que distingue a tecnologia/conhecimento de outras existentes. O resultado mais provável desta tecnologia é um
produto e/ou um serviço? Que problema(s) resolve que outras tecnologias não resolvem? Quais são os usos e aplicações atuais e
futuros da tecnologia/conhecimento proposta? Existe protótipo?

5. Estado atual da tecnologia/conhecimento proposto
Princípios básicos observados e relatados
Conceito de tecnologia e/ou desenvolvimento de aplicações
Teste e avaliação (desenvolvimento de produto/processo)
Demonstração do protótipo (completo ou em escala relevante)
Aplicação comercial

6. Aplicação específica da tecnologia/conhecimento no mercado e quais as vantagens em termos comerciais
Diferenciar os segmentos de mercado em que a tecnologia/conhecimento pode ter aplicação

7. Existe interesse comercial na tecnologia/conhecimento?
Sim

Não

Não Sabe
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8. Já algum representante da indústria, empreendedor ou investidor demonstrou
interesse comercial na tecnologia/conhecimento proposto?
Sim

Não

Se sim, quem?

9. Entraves à entrada da tecnologia/conhecimento no mercado
Existem obstáculos a ultrapassar ou outras tarefas por realizar antes da aplicação prática?

10. Descrição da(s) fonte(s) de financiamento utilizadas na investigação
originária da tecnologia/conhecimento:
Nenhuma

Governo/FCT

Financiamento EU

Financiamento da indústria

Financiamento UAlg

Outro (QREN, PO Algarve 21, etc.)

11. A presente tecnologia/conhecimento foi desenvolvida com a colaboração de terceiros
(empresas, universidades, pessoas individuais, outros) ou como parte de um consórcio?
Sim

Não

11.1. Se sim, existe algum acordo de partilha estabelecido para os resultados da investigação?
Sim

Não

12. A tecnologia/conhecimento foi divulgada a terceiros fora da UAlg?
Sim

Não

12.1. Se sim, foi feita ao abrigo das disposições de qualquer acordo de financiamento,
contrato de concessão de incentivos ou acordo de confidencialidade?
Sim

Não

Não Sabe

13. Até à data foi aplicada à tecnologia/conhecimento alguma proteção de propriedade intelectual?
Sim

Não
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13.1. Se sim, assinale qual o mecanismo utilizado
Patente
Design
Marca e Logotipo
Direito de Autor
Outro

Qual?

14. O desenvolvimento da tecnologia/conhecimento deu origem
a dissertações/projetos de mestrado/doutoramento?
Sim

Não

14.1. Se sim, indique quantas (n.º)
Mestrado

Doutoramento

15. Indique empresas e/ou indivíduos específicos (e seus contactos), que possam potencialmente estar
interessados em licenciar a tecnologia/conhecimento ou patrocinar futuras investigações.
Existem obstáculos a ultrapassar ou outras tarefas por realizar antes da aplicação prática?

16. Manifesta interesse em criar uma empresa para explorar comercialmente a tecnologia/conhecimento?
Altamente interessado(a)
Pouco interessado(a).
Não considera essa opção, nem positivamente nem negativamente
Não está disposto(a) a criar uma empresa

