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POLITEC&ID
A Associação para o Desenvolvimento de Conhecimento e Inovação POLITEC&ID, é uma entidade privada sem fins lucrativos, criada em
março de 2013 pelo Instituto Politécnico de Lisboa (IPL), como rede de
colaboração entre um conjunto de grandes e pequenas empresas da
indústria e dos serviços, e os seus centros ou grupos de investigação.

Visão, Missão e Valores
Visão – Rede de criação de valor.
Missão – Promover a investigação e o desenvolvimento de
conhecimento em contexto aberto na criação de valor nacional.
Valores – Integridade, compromisso e excelência.

A Rede POLITEC&ID
na Valorização do Conhecimento
A POLITEC&ID centra a sua atividade na investigação aplicada, num
enquadramento de desafios colocados pela indústria, pelos serviços,
entidades públicas e a comunidade em geral. Enquanto plataforma
dinamizadora da colaboração entre o sistema científico e tecnológico
e as empresas, a POLITEC&ID, através dos seus membros, adopta uma
política de procura de novos desafios numa preocupação de transformar
desafios de inovação em oportunidades para a valorização do
conhecimento e para a dinamização do tecido produtivo.
A POLITEC&ID estabelece-se como um ecossistema de valorização do
conhecimento e competências geradas no quadro de investigação e
desenvolvimento e ensino, com base no potencial do conjunto das
Escolas e Institutos do IPL. Em parceria com um conjunto de empresas
reconhecidas pela sua capacidade demonstrada de dinamização da
economia, a POLITEC&ID privilegia o desenvolvimento de redes de
colaboração pluridisciplinares e pluriculturais, no garante de uma
permanente competitividade de mercado na aquisição de produtos,
sistemas ou serviços.

	
  

Algumas das start-ups fundadoras e membros da POLITEC&ID resultaram
de dinâmicas de colaboração em I&D com empresas da rede. É um
projeto em desenvolvimento no firme propósito do IPL concretizar a
missão de promover a criação de valor em contexto de capitalização do
conhecimento, como alicerce estratégico de processos de inovação.

	
  
É um projeto claramente motivado pela necessidade urgente de
valorizar o potencial científico e tecnológico, na concretização de uma
cultura de indústria.
A rede POLITEC&ID é consolidada na demonstração do potencial do
saber fazer, como indutor de uma cultura de indústria, fundamentada
em redes de colaboração envolvendo saberes e experiências
complementares. Trata-se de uma rede de colaboração aberta, seja a
novas empresas, entidades públicas ou associações congéneres,
nacionais ou internacionais.

Objetivos estratégicos
•

Promover a investigação e desenvolvimento em contexto aberto
(Open Innovation) na criação de valor nacional, através da promoção
e/ou participação em projetos nacionais e internacionais;

•

Desenvolver projetos que contribuam para a redução de
dependências tecnológicas e para uma indústria inovadora;

•

Valorizar o conhecimento posicionando-se como contribuinte ativo
no desenvolvimento de normas, e como laboratório de certificação
de interoperabilidade/conformidade, no garante de uma inovação
com base em sistemas, tecnologias e serviços, num quadro de
competição de mercado;

•

Dinamizar o empreendedorismo promovendo a transformação de
conhecimento e competências criadas, em empresas competitivas
no mercado global;

•

Assumir a formação como meio privilegiado na troca de
conhecimento entre entidades do SCT, a indústria e os serviços;

•

Disseminar o conhecimento, através da organização de
conferências ou workshops, e publicação de artigos científicos e
técnicos;

•

Criação de patentes como forma de valorização industrial de
resultados, numa colaboração com a indústria e como catalisador
da criação de novas empresas;

•

Fomentar parcerias nacionais e internacionais com entidades do
SCT, indústria e serviços com empenho estratégico para os países
de língua oficial Portuguesa.

