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Designação do projeto: InovC+: Valorização Económica da Inovação Inteligente da Região Centro 
 
Código do projeto: CENTRO-01-0246-FEDER-000044 
 
Objetivo principal: Programa Estratégico Especial piloto que visa a implementação e consolidação de 
um Ecossistema Regional de Inovação Inteligente que, num contexto de trabalho em rede, potencie a 
valorização e a transferência de conhecimento e de resultados de I&D+I para a economia regional, 
devidamente alinhada com a RIS 3 Centro, com vista à transformação de ideias inovadoras em 
iniciativas empresariais, devendo, assim, incluir atividades de espectro diverso. 
 
Região de intervenção: Centro 
 
Entidades beneficiárias: Universidade de Coimbra (Beneficiário Principal); Universidade de Aveiro; 
Universidade da Beira Interior; Instituto Politécnico de Leiria; Instituto Politécnico de Coimbra; 
Instituto Politécnico de Tomar, Instituto Politécnico de Castelo Branco; Instituto Politécnico da Guarda; 
Instituto Politécnico de Viseu; Instituto Pedro Nunes; OBITEC - Associação Óbidos Ciência e Tecnologia, 
BIOCANT – Associação de Transferência de Tecnologia; ITECONS – Instituto de Investigação e 
Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade; SERQ - Centro 
de Inovação e Competências da Floresta; TAGUSVALLEY - Associação para a Promoção e 
Desenvolvimento do Tecnopolo do Vale do Tejo, AEMITEQ - Associação para a Inovação Tecnológica e 
Qualidade; AIBILI - Associação para Investigação Biomédica e Inovação em Luz e Imagem; ASSOCIAÇÃO 
BLC3 - Campus de Tecnologia e Inovação; Raiz - Instituto de Investigação da Floresta e Papel. 
 
Aviso do concurso: CENTRO-46-2021-23 
 
Data da aprovação: 21-10-2021  
 
Data de início: 01-04-2021  
 
Data de conclusão: 31-03-2023 
 
Custo total elegível: 3.393.755,86€ 
 
Custo elegível IPCB: 114.481,06€ 
 
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 2.884,692,48€ 
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Objetivos, atividades e resultados esperados 

O INOVC+ é um Programa Estratégico Especial de valorização do conhecimento científico e tecnológico 
que consiste na implementação de um projeto piloto de âmbito regional, que, num contexto de 
trabalho em rede, envolvendo entidades não empresariais do sistema regional de I&I (tais como 
Instituições de Ensino Superior Universitário e Politécnico, Centros de Valorização e Transferência de 
Tecnologia, Centros Tecnológicos, Parques de Ciência e Tecnologia, entre outras) e empresas, potencie 
a valorização e a transferência de conhecimento e de resultados de atividades de I&DT para a 
economia regional. 

A origem deste programa parte da ideia de criar um sistema articulado entre a Ciência, a Tecnologia e 
as Empresas para a Região Centro que contribua para tornar o tecido empresarial mais inovador e as 
Instituições de Ensino Superior, onde se encontra o maior potencial tecnológico e investigador, mais 
empresariais. 

Neste contexto, a missão do Programa INOVC+ é a seguinte: Consolidar um Ecossistema de Inovação 
Inteligente, aberto e inclusivo, incorporando uma oferta completa de recursos, infraestruturas e 
dinâmicas, com apostas transversais e sectorialmente orientadas, contribuindo assim para a 
sustentabilidade e competitividade da Região Centro.  

Tem como objetivo central sensibilizar estudantes, investigadores e empreendedores para o 
desenvolvimento de projetos semente e spinoffs, em áreas estratégicas para a Região Centro e 
devidamente alinhadas com a Estratégia de Especialização Inteligente preconizada para a mesma (RIS 
3 Centro), com vista à transformação de ideias inovadoras em iniciativas empresariais, devendo, assim, 
incluir atividades de espectro diverso. 

Com a presente operação os copromotores tem por visão afirmar a Região Centro como uma 
referência nacional de projeção internacional na criação de novos produtos e serviços resultantes de 
atividades de I&D+I, através de um programa de valorização do conhecimento científico e tecnológico 
que consiste na implementação de um quadro de planificação estratégica através de um Ecossistema 
Regional de Inovação Inteligente, com o fim último de gerar e criar um importante número de 
iniciativas empresariais baseadas em atividades de I&D+I. 

 
Atividades desenvolvidas 
https://noticias.uc.pt/artigos/lancado-programa-inovc-para-criar-um-ecossistema-regional-de-
inovacao-inteligente/ 
https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/INPI-marca-presenca-no-lancamento-do-projeto-InovC 
https://noticias.uc.pt/artigos/lancado-programa-inovc-para-criar-um-ecossistema-regional-de-
inovacao-inteligente/ 
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