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Governo canaliza 9,1 milhões de euros 
para universidades e politécnicos do Norte

Uminho, IPCA e IPVC estão entre os potenciais beneficiários deste apoio

O 
Governo canalizou 
9,1 milhões de eu-
ros para uma nova 
linha de apoio di-

rigida a universidades e 
institutos politécnicos do 
Norte do país, anunciou 
ontem o Ministério da 
Coesão Territorial.

A verba, de acordo com 
um comunicado divulga-
do pelo ministério, visa 
apoiar Centros de Valori-
zação e Transferência de 
Tecnologia (CVTT) que 
integrem uma institui-
ção de Ensino Superior 
da região na construção 
ou reabilitação de insta-

lações e na aquisição de 
equipamentos.

São potenciais bene-
ficiários deste apoio as 
universidades do Por-
to, do Minho e de Trás-
-os-Montes e Alto Dou-
ro (UTAD), bem como os 
institutos politécnicos do 
Porto, de Viana do Caste-
lo, do Cávado e do Ave e 
de Bragança.

Segundo o Ministério 
da Coesão Territorial, ca-
da instituição pode apre-
sentar, no máximo, uma 
candidatura, para um va-
lor de apoio até dois mi-
lhões de euros.

A taxa máxima de co-
financiamento é de 85% 
e a verba é proveniente 
do Programa Operacio-
nal Norte 2020/PT2020.

Os Centros de Valori-

zação e Transferência de 
Tecnologia, segundo foi 
explicado, «têm como mis-
são apoiar o desenvolvi-
mento de setores emer-
gentes e a utilização de 
tecnologia nos setores tra-
dicionais da economia, de 
forma a contribuir para 
a diversificação e maior 
competitividade do teci-
do empresarial».

«O seu trabalho depen-
de de estreita colabora-
ção e coordenação com 
outros agentes do terri-
tório como as empresas, 
junto das quais dinami-
zam atividades de inves-

tigação, desenvolvimento 
e inovação, estimulam a 
procura por novas tecno-
logias e soluções inovado-
ras e promovem a forma-
ção de recursos humanos 
altamente qualificados», 
acrescentou.

O objetivo do apoio é 
dar «melhores condições» 
aos centros de valorização 
para «otimizar a capaci-
dade económica já exis-
tente no território, au-
mentar a oferta científica 
e tecnológica de excelên-
cia e aproximá-la das ne-
cessidades das empresas, 
num contributo para o au-

mento do valor criado na 
economia desta região».

Esta linha de apoio re-
força o investimento dos 
Programas Operacio-
nais Regionais do Por-
tugal 2020 na ciência e 
nas instituições de Ensi-
no Superior.

O ministério disse que, 
«no total, com fundos des-
tes programas e do Com-
pete 2020, já foram apro-
vados investimentos de 
mais de 1,4 mil milhões 
de euros em 2.418 projetos 
de ciência, com apoio de 
mais de mil milhões de eu-
ros de fundos europeus».

Cada instituição 
pode apresentar, 
no máximo, uma 
candidatura, 
para um valor 
de apoio 
até dois milhões 
de euros.


