
 

 
Politécnico de Leiria, NERLEI e JPCruz divulgam tecnologias e produtos inovadores 

“Da invenção ao mercado” dá mote a debate sobre propriedade 
intelectual para a inovação empresarial  

O Politécnico de Leiria, em parceria com a NERLEI e a empresa JPCruz, dinamiza já no próximo dia 13 de 

dezembro a iniciativa subordinada ao tema “Da invenção ao mercado”, destinada a empresas, incubadoras 

e aceleradoras de empresas. O evento, que conta com a presença do secretário de Estado da Economia, 

João Correia Neves, e do presidente da IAPMEI, Nuno Mangas, pretende ser um espaço de divulgação, 

valorização e partilha das tecnologias mais promissoras e produtos inovadores, desenvolvidos no âmbito 

das atividades de I&D do Politécnico de Leiria, e simultaneamente gerar oportunidades de transferência 

dessas tecnologias para o mercado. 

«Este encontro conta com um painel inicial de apresentações que visam explicar a importância da 

propriedade industrial para a inovação empresarial», destaca Ana Sargento, vice-presidente do Politécnico 

de Leiria. «O Politécnico de Leiria possui atualmente mais de 200 concessões de direitos de propriedade 

intelectual, entre as quais 32 patentes, nacionais e internacionais.» 

O programa inicia-se às 17h00 com as intervenções de Rui Pedrosa, presidente do Politécnico de Leiria, de 

António Poças, presidente da NERLEI, e de João Pereira Cruz, administrador da JPCruz. Rui Gomes 

aborda a “Importância da propriedade industrial no setor académico e no setor empresarial”, e um 

representante da European Patent Office apresenta a “Life of a file”. Segue-se o tema da “Relação entre a 

aposta da empresa em propriedade intelectual e a inovação que a caracteriza”, desenvolvido por Lara 

Moura, da Brisa, e que termina com um debate.  

Após uma breve pausa, decorre o momento mais interativo, onde serão divulgadas algumas invenções e 

criações selecionadas do Politécnico de Leiria, algumas de forma expositiva e outras com apresentações 

direcionadas para empresas das áreas da Saúde e da Engenharia/Indústria. 

«Espera-se que este evento possa ser a origem de alguns contactos que resultem na transmissão de 

direitos de propriedade industrial para empresas, gerando valor no mercado e colocando a ciência ao 

serviço da sociedade», afirma Ana Sargento. 

Convidamos os senhores jornalistas a acompanhar a iniciativa “Da invenção ao mercado”, no próximo dia 

13 de dezembro, quinta-feira, a partir das 17h00, na NERLEI, em Leiria. Contamos com a vossa presença! 

Leiria, 10 de dezembro de 2018 

Para mais informações contactar: 

Midlandcom – Consultores em Comunicação 

Ana Marta Carvalho * 939 234 518 * 244 859 130 * amc@midlandcom.pt 

Ana Frazão Rodrigues * 939 234 508 * 244 859 130 * afr@midlandcom.pt 

Maria Joana Reis * 939 234 512 * 244 859 130 * mjr@midlandcom.pt 
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