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1. O que é o Portal OpenTech.INOV?

O portal OpenTech.INOV surge como uma ferramenta de fomento à realização de atividades

colaborativas de benefício mútuo entre empresas, unidades de I&D, instituições de ensino

superior, centros tecnológicos, investigadores particulares, possibilitando apresentar

necessidades, lançar desafios, partilhar iniciativas e propor soluções, estimulando uma

dinâmica sistémica de inovação.

O portal OpenTech.INOV permite ainda o acesso, em open source, a ferramentas avançadas

de modelação, simulação numérica (CAE) e representação em formato digital (CAD).



2. Qual é o principal objetivo do Portal OpenTech.INOV?

O objetivo basilar do Portal consiste em fomentar a partilha de necessidades, ideias e de know-

how, permitindo atingir níveis superiores de inovação e competitividade.



3. Que tipo de desafios podem ser lançados no 

Portal OpenTech.INOV?

Os desafios a apresentar podem assumir uma natureza muito diversa, transversal a áreas como

a indústria, software, marketing, ambiente, entre outros.

Ideias inovadoras e disruptivas para uma nova linha de produtos, soluções criativas para

problemas técnicos, uma nova aplicação comercial para um produto atual ou uma ideia de

marketing para captar novos clientes, são alguns exemplos de desafios que podem ser lançados no

Portal OpenTech.INOV.



4. A quem é dirigido o Portal OpenTech.INOV?

Esta ferramenta é dirigida às entidades que procuram uma solução externa para um desafio

desencadeado dentro do seu ambiente organizacional (solution seekers) e aos investigadores

particulares e entidades detentoras de conhecimento e expertise numa área específica e que

possuem soluções para os desafios lançados (problem solvers).



5. Quais são os benefícios associados ao Portal 

OpenTech.INOV?

Para os solution seekers, os benefícios recaem no acesso a uma ampla comunidade de

potenciais problem solvers, com conhecimento multidisciplinar, levando a entidade a aumentar a

sua capacidade de I&D. O processo reduz os custos gerais de inovação, atenua os riscos que lhe

estão associados e potencia os resultados obtidos por meio de um processo de resolução de

problemas interativo.

Para os problem solvers, os benefícios incidem sobre o acesso ao conhecimento sobre as reais

necessidades do negócio de clientes de diferentes setores, constituindo uma oportunidade de

envolvimento proativo e estimulando a cocriação.



6. É garantido o anonimato do Solution Seeker?

A identidade dos solution seekers é completamente confidencial, sempre que ao lançar o desafio seja selecionada a opção

“Anónimo”.

O portal OpenTech.INOV dispõe deste e outras modalidades/opções aquando da apresentação dos desafios:

• Mediador: permite identificar o CATIM como mediador das interações a ocorrer no âmbito de um desafio lançado. Caso esta

opção não seja acionada, quer o CATIM como as restantes entidades registadas no portal não poderão aceder/visualizar as

interações ocorridas entre a entidade que lança o desafio e a(s) entidade(s) que apresenta(m) a solução. Apenas é possível

verificar quantas interações já foram realizadas para cada um dos desafios lançados.

• Público: permite que o desafio lançado também fique visível para as entidades não registadas no portal.

• Lista: permite que o desafio seja dirigido apenas a entidades específicas da lista de entidades registadas no portal.

• Publicação Anónima: permite o anonimato relativamente ao desafio a publicar.

As soluções apresentadas pelos problem solvers são apenas visíveis para a entidade que apresenta o desafio.



7. Existe algum custo associado à participação/registo 

no Portal OpenTech.INOV?

Não, o CATIM disponibiliza o Portal OpenTech.INOV de forma totalmente gratuita. As

negociações sobre eventuais valores a acordar entre problem solvers e solution seekers

são da responsabilidade dos mesmos.



8. Qual o papel do CATIM na gestão das relações entre 

solution seeker e problem solver?

O CATIM adota uma posição independente na relação entre solution seekers e problem solvers e,

como tal, não tem qualquer influência na qualidade e assertividade das soluções propostas. No

entanto, compromete-se a colaborar com os solution seekers de forma a promover os desafios

colocados junto da comunidade de solucionadores, reunindo esforços para que uma solução seja

proposta. Adicionalmente, e se acionada a opção Mediador, o CATIM assume o papel de intermediário,

ou seja, auxilia a entidade na avaliação do problema, bem como da solução apresentada, caso reúna

competências nesse sentido.



9. O Portal OpenTech.INOV assegura a confidencialidade 

da informação? 

Compreende-se que os desafios e soluções publicadas no portal possam apresentar um conteúdo

mais sensível, ou restrito. Como tal, o CATIM privilegia a segurança do Portal, estando o mesmo

provido das tecnologias essenciais à proteção da informação nele contida, nomeadamente a

identidade das entidades registadas.



10. Como é gerida a questão da Propriedade Intelectual?

Os direitos de propriedade intelectual, direitos de propriedade industrial, direitos de autor ou 

outros direitos conexos, de todos os conteúdos que advenham de fornecimento externo, por parte 

dos utilizadores registados, pertencem a esses mesmos utilizadores.
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