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Observatório de Boas Práticas do IST

Formulário para submissão de prática. Application form
Depois de preenchido, por favor grave este formulário e envie para observist@tecnico.ulisboa.pt para firmar a
submissão da Prática. Ser-lhe-á enviado um e-mail de confirmação da receção. After filling the form please save it
and send it to observist@tecnico.ulisboa.pt. You will receive a confirmation e-mail.
*Obrigatório | Mandatory

Dados do proponente Applicants identification
Nome Name*

Área de Transferência de Tecnologia
Email*

tt@tecnico.ulisboa.pt

Prática Proposta Proposed Practice
Designação da Prática Practice name*

Lab2Market@Técnico

Sítio da Internet da Prática Practice internet site
https://tt.tecnico.ulisboa.pt/innovators/lab2markettecnico/

Seleção da Área Temática Subject Areas Selection
Identificação da área temática em que se insere a Prática, de acordo com o Plano
Estratégico do IST Identification of the subject area in which the Practice is inserted, according to the IST Strategic Plan *
Educação Superior Higher Education
Investigação, Desenvolvimento e Inovação Research, Development and Innovation
Transferência de Tecnologia Technoclogy Transfer
Funcionamento Multipolar Multipolar Functioning
Internacionalização Internationalisation
Comunicação Communication
Capital Humano Human Capital
Infraestruturas Infrastructure
Processos e Qualidade Processes and Quality
Tecnologias de Informação Information Technologies
Financiamento Funding
Outra Other

Implementação da Prática (2000 caracteres)
Practice Implementation (2000 characters)
Descrição da implementação da prática: ações, calendarização e recursos aplicados
Description of the implementation of the practice: actions, schedules and resources applied *
Implementado em 2015, o Lab2Market@Técnico é um programa de aceleração de
inovação no âmbito do qual se atribui 250h de consultadoria e formação, dada por
consultores especializados em inovação, com o objetivo de encontrar a melhor
forma de valorizar as tecnologias desenvolvidas por professores, investigadores,
estudantes de doutoramento e mestrado do IST. As inscrições são feitas através de
um formulário onde devem realizar a descrição do projeto, área de tecnologia, links
relevantes, nível de TRL e contatos da equipa. Na seleção dos projetos é
valorizado: - Habilidade e adequação da equipa*; - Viabilidade e inovação do
projeto; - Potencial econômico; - Estado de desenvolvimento de tecnologia e tempo
de comercialização. O programa decorre entre Janeiro e Junho, considerando desde
a fase de candidaturas até ao Pitch final das equipas. Após a seleção das equipas
que irão participar no programa, é realizado um workshop de team building na
problemática de abordagem ao mercado, assim como uma primeira reunião
individual com cada equipa e o orientador que a irá acompanhar durante todo o
programa, no sentido de serem analisadas quais as necessidades de cada equipa e
aquilo em que se deverão focar nas 9 semanas em que o programa decorre. Nas
primeiras 4 semanas as equipas trabalham na identificação do mercado adequado
ao seu projecto e qual a sua vantagem competitiva. As últimas 5 semanas são
dedicadas à procura e contacto com potenciais clientes. O Lab2Market tem
permitido às equipas identificar o estado da sua tecnologia em relação às
necessidades do mercado, bem como desenvolver uma estratégia de Go-To-Market
ou entender estratégias B2B/ B2C, bem como a simples hipótese de considerar tirar
a ideia do laboratório. Esta prática tem conseguido igualmente apoiar as equipas
que pretendam candidatar-se a fundos europeus, melhorando a proposta da sua
candidatura.

Resultados Alcançados (3000 caracteres)
Results Achieved (3000 characters)
Descrição dos resultados obtidos em relação aos objetivos previstos, incluindo as
alterações introduzidas durante a execução da prática. É valorizada a apresentação de
dados qualitativos e quantitativos que demonstrem o cumprimento dos objetivos
Description of results obtained vis-à-vis the objectives envisaged, including changes brought in during practice implementation. The
presentation of qualitative and quantitaive data that shows objective compliance is appreciated. *

O Lab2Market@Técnico conta já com 5 edições, e podemos considerar que existem
vários indicadores que fazem do programa um caso de sucesso, entre os quais
destacamos:
- O aumento de inscrições (de 21 para 51) nas sessões de apresentação do
programa, o que nos indica que o crescente interesse da comunidade IST neste tipo
de iniciativas; Esta sessão teve em 2020 e em 2021 uma transmissão live no
Facebook, onde obtivemos mais de 1000 visualizações;
- O aumento do número de candidaturas ao programa, tendo na edição de 2021 tido
um aumento de cerca de 50% face à edição de 2020 (a evolução do período do
programa foi de 5 para 15);
- O aumento da diversidade dos Centros de I&D, nomeadamente a candidatura ao
programa de investigadores dos vários centros de investigação existentes no IST;
- Aumento do número de candidaturas de projetos com pedidos de patente em
curso, o que consideramos que possa resultar de um passa palavra de participantes
em edições anteriores, bem como da comunicação realizada.
Considerando os indicadores acima mencionados como métricas de sucesso,
gostaríamos de destacar mais um e que esperamos que no futuro possa ser o
mobilizador de crescimento. O sucesso, na óptica de transferência para o mercado,
dos projetos de algumas das equipas que participaram no programa. Destes projetos
salientamos o projeto Voxel da Prof. Marta Fajardo, que participou no programa em
2015, e posteriormente candidatou-se ao programa Horizonte 2020 e tendo obtido um
financiamento de € 3,99 milhões. Outro caso de sucesso foi a FabInventors, projeto
do Nuno Frutuoso estudante de Doutoramento, que, entretanto, já se tornou uma
spin-off do Técnico e que recentemente conquistou o 3.º lugar no “BoostUP”, uma
competição europeia organizada pelo EIT Manufacturing. Ao longo das 5 edições que
o programa tem, têm sido implementadas algumas ações de melhoria no sentido de
proporcionar às equipas uma melhor experiência e de forma a que consigam tirar o
maior proveito da sua participação. Em 2018 restringiu-se as candidaturas a projetos
nas áreas de Blockchain, Machine Learning e Smart Cities, no entanto verificou-se
que limitar as candidaturas a áreas específicas poderia impedir que outros projetos de
elevada relevância se pudessem candidatar. Assim, em 2019 qualquer equipa com
um projeto de investigação ou ideia inovadora no universo IST poderia candidatar-se,
o que se revelou um aumento de mais de 50% no número de candidaturas. Na edição
de 2020, no sentido de ajudar as equipas a melhor perceber quais as suas
necessidades e quais os objetivos pretendidos com a participação no programa, bem
como ajudar os orientadores, que acompanham as equipas ao longo das semanas de
trabalho, a focar nas necessidades mais importantes durante o processo de
orientação, foi realizado com as equipas e orientadores um workshop Business Model
Canvas. A realização do workshop foi um sucesso tendo obtido um feedback
bastante positivo tanto da parte das equipas como dos respetivos orientadores.

Avaliação e Monitorização (2500 caracteres)
Evaluation nad Monitoring (2500 characters)
Descrição do processo de avaliação e monitorização da prática e propostas de
melhoria identificadas e introduzidas Description of the process of evaluation and monitoring of the practice and
improvement proposals identified and introduced *
De forma a avaliarmos junto dos participantes do programa se o mesmo
correspondeu às suas expectativas, bem como identificar melhorias a serem
implementadas em futuras edições, foi realizado em 2020 um inquérito aos
participantes da respectiva edição. Os resultados obtidos foram bastante
satisfatórios sendo que mais de 60% dos inquiridos indicou que o programa tinha ido
de encontro às suas expectativas; mais de 70% indicou voltaria a participar no
programa e mais de 80% dos inquiridos indicou que recomendaria a participação no
programa a outras pessoas do seu departamento.
Após análise do feedback dado pelas equipas verificou-se que, alguns dos
participantes sentiam que ficava em falta uma maior aproximação ao mercado e
contato com possíveis clientes/ investidores. Apesar de na 2ª fase do programa, o
objectivo ser a realização destes contatos e a procura e identificação de possíveis
clientes, é também ela uma fase mais morosa que requer aguardar por um feedback
ao contato estabelecido.
Nesse sentido, e após análise da possibilidade de aumentar a duração do programa,
junto dos orientadores, bem como a análise ao calendário escolar de forma a
considerar a implicação que tal teria junto das equipas, foi aprovado que a edição do
Lab2Market 2021 teria a duração de 9 semanas, sendo a nova semana acrescida na
2ª fase do programa que assim terá a duração de 5 semanas ao invés das 4
semanas realizadas em edições anteriores.
Uma outra melhoria a ser implementada em 2021 será um acompanhamento mais
próximo das equipas que participam e da continuidade dos seus projetos. Os
resultados desta melhoria serão mensurados numa próxima edição.

Carácter Inovador e Transferibilidade (2500 caracteres)
Inovativ Character and Transferability (2500 characters)
Descrição dos aspetos inovadores da prática em termos internos (no IST) e externos
(ensino superior), bem como dos elementos que possam ser replicados num contexto
diferente e eventuais recomendações a ter em conta num exercício de benchmarking
Description of innovative aspects internally (at IST) and externally (higher education), as well as aspects that may be replicated in a
different context and any recommendations to be taken into account in any benchmarking exercise. *

Apesar de identificarmos presentemente outros programas similares como o
programa ScienceIN2Business® realizado pela TecLabs da Faculdade de Ciências
da ULisboa, ou o Programa Collider realizado com universidades da Catalunha,
consideramos o Lab2Market um programa inovador no IST, bem como a nível das
universidades nacionais por ter sido um dos pioneiros neste formato de atuação na
altura em que foi lançado
O Lab2Market é uma iniciativa única no universo Técnico e conforme já mencionado
anteriormente a realização deste programa tem permitido às equipas que participam
terem uma maior percepção do mercado em que a sua tecnologia poderá ser
aplicada, bem como validar se a mesma se adequa às necessidades existentes no
mercado. Poderemos até dizer que para muitas equipas é a primeira abordagem ou
contato que a sua tecnologia tem fora do laboratório. Consideramos que esta prática
pode (e deve) ser replicada e realizada por outras universidades nacionais e
internacionais, principalmente as que estejam ligadas à área da engenharia, no
sentido de dar mentoria e alavancar a transferência de tecnologia dos vários projetos
de investigação existentes nos laboratórios e com grande potencialidade de saírem
do Laboratório.

Divulgação da Prática Practice Publication
Autorizo a divulgação da Prática na página do ObservIST I authorize the Practice publication in
ObservIST website*
Pública (acessível fora da Comunidade IST) Public ((accessible outside the IST Community)
Restrita (acessível apenas à Comunidade IST) Restricted (accessible only to the IST Community)

Muito obrigado.

Thank you.

Critérios de elegibilidade
A sistematização e avaliação das propostas de Boas Práticas será feita por um painel de avaliadores que validará
projetos/experiências com base nos seguintes critérios:

•

Solução de problema/melhoria de processo: relevância da iniciativa/experiência para um processo de
melhora contínua;

•

Resultados obtidos: eficácia relativamente aos objetivos esperados, eficiência em relação aos recursos
empregues, eficácia em relação à contribuição para a solução do problema ou para a melhoria de um
processo existente.

•

Carácter inovador: repercussão da boa prática na aprendizagem sobre novas formas e novos estilos de
trabalho na própria instituição.

•
•

Sustentabilidade: possibilidade de manutenção da boa prática no interior da instituição.
Replicabilidade: potencial de transferência do processo, ou parte dele (princípios, ferramentas,
metodologias, etc…), para outros serviços, após um exercício de flexibilidade e adaptabilidade dentro do
universo IST.

