INFORMAÇÃO À COMUNICAÇÃO SOCIAL

Município de Viseu adere ao Instituto Pedro Nunes
O Município de Viseu, através da Câmara Municipal, deliberou na reunião pública de Câmara, de
31 de Janeiro de 2013, aderir ao I.P.N. – Instituto Pedro Nunes.
O I.P.N. – Associação para a Inovação e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia- é uma instituição de direito privado, de utilidade pública, sem fins lucrativos.
Tem como missão contribuir para transformar o tecido empresarial e as organizações em geral, promovendo uma cultura de inovação, qualidade, rigor e empreendedorismo, assente num sólido relacionamento universidade/empresa.
Actua em três “frentes” que se complementam:
- Investigação e desenvolvimento tecnológico, consultadoria e serviços especializados;
-Incubação de ideias e de empresas;
-Formação especializada e divulgação de ciência e tecnologia;
Possui laboratórios de geotecnia; de ciências farmacêuticas; de automática e sistemas; de electroanálise e corrosão; de ensaios, desgaste e materiais; de informática e sistemas.
O I.P.N. promove a criação de empresas spin-off, através do apoio a ideias inovadoras e de base
tecnológica.
Na incubadora, as empresas têm acesso ao sistema científico e tecnológico e de um ambiente que propicia o alargar do conhecimento em áreas como a Qualidade, Gestão e Marketing; privilegiando, ainda, o
contacto com mercados nacionais e internacionais.
Concentra, também, esforços na formação contínua dirigida a quadros com necessidade de actualização em áreas que surgiram ou evoluíram após a sua formação inicial, à preparação de técnicos especializados, à qualificação de licenciados desempregados e, ainda, ligada à sua actividade de criação e
incubação de empresas de base tecnológica, formação dirigida a jovens empreendedores.
O Gabinete de Apoio à Promoção da Propriedade Industrial – G.A.P.I., tem como objectivo primordial a valorização do conhecimento através da utilização do Sistema da Propriedade Industrial integrando
uma rede nacional de gabinetes similares.
Tem como público-alvo o Ensino Superior e Sistema Científico e Tecnológico; Incubadora de
Empresas e Comunidade Empresarial.
No apoio ao Empreendedorismo visa a promoção da valorização económica do Conhecimento e do
Empreendedorismo de base tecnológica.
Numa primeira fase da Parceria, será proporcionada formação a quadros residentes em Viseu para
que adquiram as competências necessárias e indispensáveis à alavancagem de projectos que se insiram
no espírito dos objectivos do Município e do I.P.N.
Com os melhores cumprimentos.
Respeitosamente
O Presidente da Câmara,
Dr. Fernando Ruas
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