
 

 
CONSTITUTIÇÃO DE UMA ASSOCIAÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS 

ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHÃO E A UNIVERSIDADE DO 
ALGARVE COM VISTA A CRIAR, INSTALAR E GERIR UM  

CENTRO DE INCUBAÇÃO DE BASE TECNOLÓGICA 
 

Proposta apresentada pela Reitoria 
 
 

A Universidade do Algarve tem apoiado nos últimos anos um conjunto de iniciativas com 
origem nos seus Centros e Projectos de Investigação destinadas a valorizar, de um ponto 
de vista comercial, os resultados dessas linhas de I&D. No âmbito deste procedimento e 
nos domínios científicos e tecnológicos mais expressivos na Universidade do Algarve, têm 
sido constituídas um número já significativo de proto e micro empresas que são lançadas 
no mercado com um adequado suporte inicial do CRIA1.  
 
Algumas destas micro empresas têm tido acolhimento em instalações antigas da 
Universidade do Algarve, reconvertidas em espaços empresariais e cedidos de acordo 
com condições que estão previstas em regulamento próprio. 
 
A saturação desses espaços, no interior da Universidade, associada às dinâmicas de rede 
que se têm estabelecido no quadro do Algarve Central2, permitem antever com enorme 
interesse a criação do Centro de Incubação de Base Tecnológica em Olhão. O Município 
de Olhão está, pelo seu próprio estatuto, inibido de se candidatar isoladamente a fundos 
comunitários para instalar esse Centro, remetendo essa dinâmica para uma associação 
que integre uma entidade do Sistema Cientifico e Tecnológico, como é a Universidade do 
Algarve. Este novo figurino institucional é justificadamente admissível no universo dos 
potenciais beneficiários daqueles fundos comunitários. 
 
Assim, o papel da Universidade do Algarve neste consórcio é o de garante da capacidade 
potencial de transferência de conhecimentos para o mundo empresarial, de valorização 
económica dos resultados dos seus processos de I&D e de acompanhamento das 
dinâmicas empresariais de base tecnológica que possam confluir para essa infra-
estrutura. 
 
O suporte financeiro da Associação é da responsabilidade do Município de Olhão, 
participando a Universidade do Algarve na gestão e promoção da infra-estrutura. 
 
Faro, 12 de Agosto de 2009   

                                            
1 Centro Regional para a Inovação do Algarve (CRIA), entidade pertencente à Universidade do 
Algarve com intervenção na cooperação universidade-empresa, na promoção da propriedade 
industrial e no fomento do empreendedorismo. 
2 Municípios de Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel e Tavira. 


