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Os polímeros são hoje um elemento presente,
em virtualmente todos os sectores da vida
moderna.

O seu desenvolvimento é uma das bases do
progresso das sociedades actuais e uma das 
áreas chave para o desenvolvimento sustentável 
da nossa economia.

Ecossistema de criação e transferência de conhecimento

Atuando como um ecossistema de criação de valor o Triângulo do Co-
nhecimento integra  uma estrutura dinâmica que permite, entre os seus 
intervenientes, a criação contínua de inovação e progresso. 

O seu objectivo engloba o desenvolvimento económico, a sustentabilida-
de da indústria, a absorção de Recursos Humanos especializados, a adop-
ção de metodologias e processos inovadores e o desenvolvimento global 
da sociedade;

Ecossistema

75%60% Polímero
em Portugal

Polímeros
na Europa

DOWNLOAD APRESENTAÇÃO 
Clique aqui > 

Saiba
mais

Saiba
mais

DOWNLOAD DA APRESENTAÇÃO GERAL DO PROJECTO 
Clique aqui >

Saiba
mais

Polímeros

Indústria

Universidade

Centro de I&D
Os centros de investigação e 
desenvolvimento estabelecem a 
ligação entre o conhecimento 
gerado nas universidades e a sua 
aplicação na indústria. Geradores 
de sinergia são indispensáveis 
pela sua componente prática e de 
conversão de conhecimento em 

resultados.

Alguns factos sobre o Ecossistema:

Número de Plataformas de Investigação
e Desenvolvimento na área dos Polímeros
em Portugal;

Principais indicadores económicos sobre 
a indústria;
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Como forma de consciencializar a indústria e so-
ciedade para a necessidade de aposta na inova-
ção e modernização do tecido económico e in-
dustrial, o TECH TRANSFER contempla um con-
junto alargado de iniciativas e acções que promo-
vem a área dos polímeros, o seu impacto na so-
ciedade e o caminho desejável para o futuro.

Focando-se em temas-chave como Economia 
Circular, Sustentabilidade, Transferência de 
Conhecimento, Inovação e Especialização dos 
Recursos Humanos, este projecto procura, atra-
vés de uma abordagem didáctica e orientada à 
acção, a dinamização e aproximação dos actores 
do ecossistema e a consciencialização da Indús-
tria enquanto "Motor de Arranque" do proces-
so de criação de conhecimento, inovação e pro-
gresso.

Para isso preparamos várias iniciativas e even-
tos que se focam na dinamização da indústria, 
na consciencialização social, no novo papel do 
ensino superior e plataformas de investigação 
e desenvolvimento e nos cenários de futuro para 
a Indústria dos Polímeros.
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Faça parte deste projeto.
Para ter acesso a todas os conteúdos e eventos do TECH TRANSFER registe-se na nossa 
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PIEP - Pólo de Inovação em Engenharia de Polímeros
Universidade do Minho, Campus de Azurém
4800-058 Guimarães - PORTUGAL

T +351 253 510 050 | F +351 253 510 059

Email: geral@piep.pt

F.A.Q’s          Política de Privacidade          Materiais Descarregáveis Geral

Insira aqui o seu email Enviar


