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UNISON O Politécnico de
Coimbra  (IPC) integra um con-
sórcio de universidades inter-
nacionais, no âmbito do projeto
Erasmus+ UNISON – “Univer-
sity-entreprise cooperation via
Spin-off companies network”
que tem como objectivo «a
criação de uma rede interna-
cional de empresas spinoff, en-
volvendo países como Portu-
gal, Espanha, Rússia, Alema-
nha, China e Geórgia», é refe-
rido em nota do IPC.

Segundo Rui Costa, docente
da Escola Superior Agrária de
Coimbra e investigador res-
ponsável do projecto, o papel
do IPC no UNISON é «dar for-
mação e apoiar outras univer-
sidades na implementação de
modelos de gestão de transfe-
rência de tecnologia, ajudando
«universidades de outros paí-
ses a fazer algum desenvolvi-
mento de competências em
promoção de spin-off», isto é,
empresas que nascem de pro-
jectos de investigação.

O UNISON visa identificar di-
ficuldades e constrangimentos
na relação entre empresas spin

off e instituições de Ensino Su-
perior. O projecto está na recta
final (termina em Outubro)
sendo o seu maior propósito a
criação da tal rede internacio-
nal de empresas spin-off, en-
volvendo países como Portu-
gal, Espanha, Rússia, Alema-
nha, China e Geórgia.

No âmbito deste projecto,
têm-se desenvolvido estágios,
workshops, reuniões, confe-
rências e mesas redondas entre
todos os parceiros. Recente-
mente, uma comitiva do Poli-
técnico de Coimbra deslocou-
se à Rússia, nomeadamente às
universidades de Economia de
São Petersburgo e Técnica do
Estado de Don. Ali, o IPC, re-
presentado por Rui Costa,
apresentou o trabalho desen-
volvido no âmbito do UNISON,
nomeadamente na promoção
ao empreendedorismo; pro-
moveu o i2a - Instituto de In-
vestigação Aplicada do IPC e
estreitou laços de cooperação
e trabalho conjunto com insti-
tuições de ensino superior
oriundas, entre outros, da Rús-
sia, China e Alemanha.|

IPC apoia universidades
estrangeiras para a
criação de spin-off

Comitiva do IPC deslocou-se recentemente à Rússia 


