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Nota de Apresentação

05
É num contexto de forte incerteza, riscos evidentes, Inovação com Lentes de Duplo Foco
mas também sinais de optimismo que vos apresentamos o Plano de Actividades da COTEC Portugal A exigência de resposta aos problemas imediatos
para o ano de 2022. A principal novidade deste plano poderia dispersar a atenção das empresas de investié “derrubar muros” organizacionais e levar a Inova- mentos estratégicos, mas que só terão efeito a médio
ção a todas as funções da empresa. Para tal, vamos prazo em novas vantagens no mercado. É por isso
lançar no próximo ano o primeiro Innovation Plan- que se exige adoptar uma perspectiva de Inovação
ning SUITE desenvolvido em Portugal, e provavel- com lentes de duplo foco. A curto prazo, de carácter
mente único a nível internacional. As empresas terão mais imediato e táctico, a Inovação será essencial
assim ao seu dispor o mais completo conjunto de para lograr introduzir mudanças e soluções numa
ferramentas de planeamento e gestão de Inovação rápida adaptação às condições conjunturais, com
disponível no mercado. Para além deste importante especial foco no aumento de custos. Paralelamente,
marco, a COTEC irá propor um conjunto de reflexões será necessário repensar a natureza da inovação
sobre temas que entendemos prioritários para o estratégica necessária para a mudança a médio e
desenvolvimento da inovação e competitividade da longo prazo do negócio. As actividades propostas
economia portuguesa. Finalmente, procuraremos neste Plano visam apoiar as empresas na conciliação
continuar a contribuir para a melhoria do sistema de destas diferentes perspectivas.
apoios à inovação das empresas, num ano em que
se prevê o arranque operacional do instrumento Numa perspectiva de transformação do Modelo
de recuperação e resiliência nacional e de um novo Produtivo a médio e longo prazo, 2022 registará o
primeiro impulso à Inovação empresarial e à colaboquadro plurianual de financiamento.
ração entre empresas e universidades. As “agendas
mobilizadoras”, entre outros instrumentos, promeUm Contexto de Incerteza, Risco,
tem a transformação das fileiras industriais existenmas com Sinais de Optimismo
tes e a criação de novas cadeias de valor. Propomos
É seguro prever que a forte turbulência que tem condi- assim compreender e debater o alcance transformacionado o funcionamento dos mercados globais conti- dor destes investimentos e ANTECIPAR o seu poder
nuará a manter-se em 2022. As restrições impostas no aumento da produtividade da economia e das
pela situação sanitária, as perturbações, atrasos e empresas portuguesas e na criação de novas vantaescassez das cadeias de abastecimento, a escalada gens competitivas. Neste contexto, importa identificar
de preços da energia, componentes e dos serviços que incentivos podem conduzir à intensificação das
logísticos e outras tensões inflaccionistas, com risco relações de inovação aberta entre PME e Grandes
de subida dos custos de financiamento são riscos Empresas, uma condição essencial para o sucesso
globais que terão de ser acomodados pelas empre- da reorganização e regeneração industrial há muito
sas. Acresce um contexto de escassez nas ofertas defendida pela COTEC.
de trabalho e de grande concorrência pelo Capital
Gerar conhecimento científico para resolver probleHumano qualificado.
mas tecnológicos complexos é uma condição
Por outro lado, existem ainda factores que poderão necessária, mas não suficiente, ao crescimento da
criar ventos favoráveis às estratégias das empre- produtividade. Entendemos que será necessário aferir
sas. As perspectivas de crescimento económico as condições e incentivos às empresas para garantir a
e de investimento são positivas e, ao nível do inves- produtividade do conhecimento gerado, ou seja, que o
timento, o arranque do conjunto de instrumentos investimento público e privado a realizar se materialize
plurianuais de apoio público mais ambicioso de em valor económico, seja ao nível de eficiência operasempre dedicado a actividades de Investigação, tiva, custos, ou de disciplina exportadora de produtos
diferenciados e de valor acrescentado.
Desenvolvimento e Inovação.
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O Talento Humano é hoje o principal desafio ao desen- últimos dois anos no âmbito do Projecto Advantage
volvimento e crescimento saudável das empresas, 4.0, iremos disponibilizar em 2022 o primeiro Innovaenquanto matéria-prima das actividades de inova- tion Planning Suite desenvolvido em Portugal. Trata-se
ção. É por isso prioritário abrir uma discussão ampla de um sistema de Planeamento e Gestão da Inovasobre as condições presentes e futuras do mercado ção composto por seis módulos dirigidos às áreas
de trabalho e serão necessárias novas abordagens do Planeamento Estratégico, Financiamento, Capital
para ultrapassar as dificuldades na captação e manu- Humano, Segurança e Riscos digitais, Parcerias e Lidetenção do Talento. Num contexto de intensa concor- rança. É a nossa expectativa que estas ferramentas
rência global, mudança das preferências e exigências venham a ter um impacto positivo nas competências
dos trabalhadores e intervenções de regulação do dos profissionais e na sua abordagem ao planeamento
mercado de trabalho, impõe-se a reflexão sobre que do investimento na Inovação. Em 2022 e anos seguinpolíticas e estratégias serão para responder aos tes terá que ser uma prioridade a disseminação das
desafios de captação, desenvolvimento e retenção metodologias estruturadas de gestão da inovação
através de sessões de facilitação, para as quais contide pessoas, competências, criatividade e Talento.
nuaremos a contar com a colaboração de associaO sector nacional das tecnologias 4.0, caracterizado ções empresariais e outras entidades.
por uma vasta heterogeneidade, é essencial para
garantir a autonomia estratégica do País face às Ao nível da Rede PME Inovação, reforçaremos as
necessidades de inovação tecnológica. A sua capa- acções de networking, troca de experiências e práticidade de Inovação constitui uma fonte de ganhos de cas e apoio à formação de novos consórcios para
produtividade essencial a todos os sectores econó- projectos colaborativos. Neste âmbito, multiplicaremicos. No âmbito do Projecto Connect 4.0, será mos as actividades exclusivas aos nossos Associaavaliado o contributo do sector para a digitalização dos, reforçando assim a proposta de valor dos nossos
produtiva das empresas e as condições para a sua serviços.
expansão e competitividade internacional.
O Estatuto Inovadora COTEC terá a sua segunda
Continuaremos a debater as implicações da transi- edição, tendo sido já atribuído a mais de 500 empreção para uma economia de valor mais intangível. No sas que se distinguem pela sua robustez financeira,
palco do Encontro COTEC Europa, será dada espe- investimento em Inovação e desempenho econócial atenção à utilização da criatividade e da cultura mico. Nesta segunda edição, é nossa expectativa
enquanto ingredientes centrais do processo de que contribua para reforçar a reputação das empreinovação, na criação de valor económico e diferen- sas na sua relação com o mercado, e em particular
vantagens no sector bancário. Neste contexto, conticiação das marcas.
nuaremos a desenvolver métricas de Inovação repreAbordaremos a Transição Energética Industrial em sentativas dos factores que determinam o impacto
Portugal e as trajectórias para a sua faseabilidade no dos activos intangíveis no valor real das empresas.
imediato para vencer a escalada descontrolada dos
preços de energia e o seu impacto na estrutura de Grandes Eventos
custos das empresas e na adaptação progressiva Empresariais Internacionais
aos princípios de neutralidade carbónica, uma meta
Iremos realizar durante o ano de 2022 três grana longo prazo.
des eventos dedicados à Inovação empresarial. O
COTEC Innovation Summit voltará a reunir líderes
Novo Impulso ao Planeamento
empresariais, especialistas e académicos para discue Prática da Inovação
tir experiências e caminhos de transformação da
Em 2022, o planeamento estratégico da Inovação base industrial e económica. No 12.º Encontro PME
deixará de ser um exclusivo dos departamentos de Inovação voltaremos a partilhar as experiências de
Inovação. O propósito é derrubar os “muros” organi- líderes empresariais sobre o crescimento assente
zacionais e envolver as principais funções da empresa na Inovação. Finalmente, acolheremos em Portugal,
no planeamento da Inovação, com a inerente eficiên- na região do Minho, a cimeira COTEC Europa, a qual
cia e compromisso. Fruto do trabalho realizado nos contará com a presença dos três Chefes de Estado
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das Organizações COTEC, e que será dedicado à
reflexão sobre a interligação entre as cadeias de valor
criativas e culturais e a Inovação enquanto motores
económicos e de criação de valor.

Novos Mercados de Inovação e
Instrumentos de Política Pública

Comunicação,
Orçamento e Recursos
Continuaremos a dar prioridade ao desenvolvimento
de estratégias de comunicação que visem fazer
chegar o resultado das nossas actividades a uma
base cada vez mais alargada de diferentes comunidades e públicos profissionais com interesse na Inovação mas com recursos diversos e tempo limitado.

Como tem acontecido em anos anteriores, a COTEC
prosseguirá a sua intervenção na identificação de
fragilidades no funcionamento dos mercados de A dimensão do orçamento de 2022 estará em
inovação e impacto dos instrumentos de política linha com o exercício anterior, mantendo a estabilipública destinados ao respectivo desenvolvimento. dade, dado o risco de execução reduzido, ausência
No arranque de um novo ciclo de instrumentos de de sobressaltos. Projectamos o crescimento das
apoio, procuraremos manter a estreita colaboração receitas privadas, mantendo a alavanca proporciocom o Governo de Portugal com vista ao funciona- nada pelo financiamento público competitivo o que
mento e avaliação do impacto dos instrumentos de reforçará a eficiência do modelo operativo vigente.
apoio às empresas, no âmbito do fomento do conhe- Manteremos assim o rigor, equilíbrio, autonomia e
independência que tem caracterizado a gestão da
cimento e inovação produtiva.
COTEC ao longo dos últimos anos, procurando oporA nível Europeu, através da European Entrepreneurs tunidades nos ciclos de financiamento público e conti- a maior confederação voluntária de PME e mittel- nuando a antecipar necessidades e oportunidades
stands - defenderemos a melhoria dos incentivos ao para alargar a gama de serviços que prestamos aos
crescimento empresarial das PME e MidCaps, por via nossos Associados.
de um acesso mais amplo aos programas de parcerias industriais e por alteração dos critérios de acesso Como aconteceu em anteriores ocasiões, este Plano
aos apoios à Inovação, especialmente para as não de Actividades é uma responsabilidade partilhada da
PME mas que ainda não atingiram a escala e estatuto presente Direcção e aquela que nos sucederá, já que
o nosso mandato terminará no decorrer do presente
de grandes Empresas.
exercício.

Actividades Internacionais
Manteremos o caminho da internacionalização das
actividades da COTEC, iniciado em 2018, através da
colaboração com Entidades congéneres, projectos
de colaboração transnacionais no domínio dos sistemas e competências para a inovação e na participação em redes de inovação.

Esperamos que este Plano de Actividades vá ao
encontro das vossas expectativas e necessidades. É
um privilégio representar os nossos Associados, aos
quais agradeço todo o apoio que nos têm conferido.
O prestígio, independência e a autoridade granjeados
pela COTEC é o resultado da vossa contribuição e
participação na vossa Associação.

Marcaremos presença na Hannover Messe 2022,
integrados na comitiva nacional, acompanhando e
apoiando os nossos Associados que decidiram pelo
investimento na participação. O estatuto de País
Parceiro da maior feira industrial da Europa e uma
das maiores do Mundo comunicará uma visibilidade
única às empresas portuguesas e ao país, reforçando assim a reputação de “Destino da Inovação”,
das competências nacionais e as oportunidades de
geração de negócios.
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11.º Encontro PME Inovação:
“A Reinvenção da Malha do Negócio”
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Legenda

Conferência

Estudo / Relatório

Estudo de Caso

Reflexão

Referenciais / Modelos

Ferramentas

Facilitação

Networking

Prémios / Distinção

Matchmaking

Hackathon / Competição

Competência

Workshops / Sessões de
Divulgação / Sessões de
Demonstração

Acompanhamento da
Política Pública /
Recomendações
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2
Antecipar

Reflexão sobre tendências e temas que irão
influenciar as oportunidades e novos horizontes
tecnológicos de mercado, estratégias,
investimentos em inovação, a transformação dos
modelos de negócio e o crescimento rentável das
empresas.

15

An1
Novas Agendas e Valor Inovador
ACTIVIDADE

TEMA

#1

Transições para a economia Produtiva
e novos ecossistemas industriais

#2

Inovação aberta e a colaboração
entre PME e Grandes Empresas

RESULTADOS
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An2
Digitalização Produtiva e o Papel do Sector 4.0 Nacional

16

ACTIVIDADE

TEMA

#3

Evolução do Sector 4.0 e o seu papel na digitalização
produtiva dos sectores económicos nacionais

RESULTADOS

17

An3
Indústrias Criativas e Culturais, Inovação e Valor Económico
ACTIVIDADE

TEMA

#4

Produtividade económica do Investimento em
Conhecimento

#5

Cadeias de valor criativas e culturais e ligações à
inovação empresarial

RESULTADOS
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An4
Capital Intangível e a Produtividade das Empresas

18

ACTIVIDADE

TEMA

#6

Valor intangível, financiamento e produtividade
empresarial

RESULTADOS

19

An5
Roteiros para a Transição Energética Industrial
ACTIVIDADE

TEMA

#7

Transição energética industrial

#8

Financiamento da transição

#9

Estratégias de adaptação empresarial, condições
Tecnológicas e Financiamento

RESULTADOS
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11.º Encontro PME Inovação:
“A Reinvenção da Malha do Negócio”

3
Activar

Criar novas competências na gestão da inovação
empresarial através da identificação de boas
prácticas e exploração e experimentação de
conceitos, tecnologias e ferramentas em novas
plataformas de colaboração.
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Ac1
ADVANTAGE - Crescer com Rentabilidade pela Inovação
Abordagem sistemática e estruturada e completa da Inovação através do novo ADVANTAGE Innovation
Planning SUITE.
ACTIVIDADE

TEMA

#10

Portfólio Inovação

#11

Gestão de risco em Inovação digital

#12

Análise de lacunas e planeamento de competências
para a inovação

#13

Gestão de risco de Inovação em ecossistema

#14

Financiamento do portfólio de Inovação

#15

Liderança comportamental e gestão da mudança

RESULTADOS

Ac2
Inovação, Conceitos 4.0 e Digitalização Produtiva
Ferramentas para planeamento e gestão de inovação e aplicação de conceitos 4.0.
ACTIVIDADE

TEMA

#16

Prática de ferramentas de planeamento e gestão da
Inovação - Innovation Scoring THEIA, THRUST

RESULTADOS

PLANO DE ACTIVIDADES 2022
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Ac3
Xperience 4.0 - Explorar e Depois Investir
Demonstração e experimentação tecnológica, para acelerar o ciclo de inovação e vencer o “Vale da Morte”.
ACTIVIDADE

TEMA

#17

Demonstração tecnológica, Test Beds e casos de
estudo reais

RESULTADOS

Ac4
Rede PME Inovação
Actividades dirigidas aos Associados da Rede PME Inovação, com foco nas competências de técnicas e
gestão, peer learning e disseminação de boas práticas.
ACTIVIDADE

TEMA

#18

Sessões de partilha de experiências em Planeamento
e Prática da Gestão de Inovação

#19

Matchmaking Sessions

#20

Casos Práticos da Rede para a Rede

RESULTADOS

Ac5
Financiamento da Inovação
Métricas e Rating de inovação para o financiamento empresarial.
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ACTIVIDADE

TEMA

#21

Estatuto Inovadora COTEC

RESULTADOS

25

Ac6
Cooperação para a Inovação
Actividades de cooperação nacional e internacional nos domínios da Inovação empresarial.
ACTIVIDADE

TEMA

#22

Projectos de Colaboração Europeia
Projecto EcoStartup

#23

Digital Innovation Hubs
Azores Digital Innovation Hub
Farm2Fork Digital Innovation Hub

RESULTADOS

Ac7
Plataformas de Reflexão e Networking Empresarial
ACTIVIDADE

TEMA

#24

COTEC Innovation Summit

#25

12º Encontro PME Inovação

#26

Hannover Messe 2022
(Portugal País Parceiro)

RESULTADOS
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Ac8
Prémios e Distinções
Reconhecimento de elevado mérito na esfera da Inovação empresarial.
ACTIVIDADE

TEMA

#27

Prémio PME Inovação COTEC-BPI
Industrial Excellence Award AESE-IESE
Prémio Nacional Agricultura BPI (membro do Júri)
Prémio de Investigação Alfredo da Silva

RESULTADOS

Ac9
Innovation Next GEN
Aproximação dos Jovens às actividades de Inovação.

26

ACTIVIDADE

TEMA

#28

Hack the Ecosystem
Prémio Portugal País de Engenharia

RESULTADOS

27
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XIV Encontro COTEC Europa:
The Transition to the Intangible
Economy in Europe

4
Advogar

Contribuição para a melhoria dos instrumentos
de Política Pública de estímulo ao investimento em
Conhecimento, Tecnologia, Inovação, Monitorização
do Impacto Económico e Competitividade
Empresarial.

31

Ad1
Ambiente de Inovação
Acompanhamento, Monitorização e Avaliação de Instrumentos de Política Pública de Apoio à Inovação,
Investimento e Competitividade.
ACTIVIDADE

TEMA

#29

Mapa do Talento Nacional

#30

Plano de Transição Digital
Comité Estratégico Advantage 4.0

#31

Instrumentos de Financiamento à Inovação

RESULTADOS

Ad2
Políticas Europeias de Inovação e Competitividade
ACTIVIDADE

TEMA

#32

Encontro COTEC Europa
(Organização COTEC Portugal)

#33

Participação nas actividades da CEA-PME
(Confédération Européenne des Associations
de Petites et Moyennes Entreprises)

RESULTADOS
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5
Comunicação
Estratégia de comunicação multiplataforma
incluindo redes sociais e parcerias com meios
de comunicação especializados.

35
Comunicação

+ 20%

Facebook + LinkedIn

20 458

Objectivo 2022

Seguidores
18 597 (2020)
LinkedIn
+ Youtube

904 718
Impressões

+ 15%
Objectivo 2022

Facebook
Youtube

242,3H

725 300
Alcance

Visualização de Vídeo

+ 20%
Objectivo 2022

Parcerias com Media
Em 2022, a COTEC Portugal vai continuar a dar prioridade a uma estratégia de comunicação multiplataforma incluindo redes sociais e parcerias com meios de comunicação especializados
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COTEC nos Meios Above the Line

2,23
AVEr 2021*

Nº de notícias
Valor equivalente em espaço mediático
*AVEr 2021 - Rácio entre o Valor equivalente em
espaço mediático e o Valor total em orçamento.

3%
Rádio

10%
TV

18%
Imprensa

69%
Online

Plataforma COTEC
VISUALIZAÇÕES DE PÁGINAS

UTILIZADORES ÚNICOS

SESSÃO MÉDIA (MIN.)

139 000

108 000

01:35

COTEC - Nova IMS COVID Insights 2021

36

VISUALIZAÇÕES DE PÁGINAS

UTILIZADORES ÚNICOS

SESSÃO MÉDIA (MIN.)

64205

12707

01:50

37
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COTEC Innovation Summit 2021:
Industrial Ecosystems - Paths to Restauration

6
Síntese das Actividades

41

ANTECIPAR
An1 Novas Agendas e Valor Inovador
#1
#2

Transições para a economia Produtiva e novos ecossistemas industriais
Inovação aberta e a colaboração entre PME e Grandes Empresas

An2 Digitalização Produtiva e o Papel do Sector 4.0 Nacional
#3

Evolução do Sector 4.0 e o seu papel na digitalização produtiva dos sectores económicos nacionais

An3 Indústrias Criativas e Culturais, Inovação e Valor Económico
#4
#5

Produtividade económica do Investimento em Conhecimento
Cadeias de valor criativas e culturais e ligações à inovação empresarial

An4 Capital Intangível e a Produtividade das Empresas
#6

Valor intangível, financiamento e produtividade empresarial

An5 Roteiros para a Transição Energética Industrial
#7
#8
#9

Transição energética industrial
Financiamento da transição
Estratégias de adaptação empresarial, condições Tecnológicas e Financiamento

ACTIVAR
Ac1 ADVANTAGE - Crescer com Rentabilidade pela Inovação
#10
#11
#12
#13
#14
#15

Portfólio Inovação
Gestão de risco em Inovação digital
Análise de lacunas e planeamento de competências para a inovação
Gestão de risco de Inovação em ecossistema
Financiamento do portfólio de Inovação
Liderança comportamental e gestão da mudança

Ac2 Inovação, Conceitos 4.0 e Digitalização Produtiva
#16

Prática de ferramentas de planeamento e gestão da Inovação - Innovation Scoring, THEIA, THRUST

Ac3 Xperience 4.0 - Explorar e Depois Investir
#17

Demonstração tecnológica, Test Beds e casos de estudo reais

Ac4 Rede PME Inovação
#18
#19
#20

Sessões de partilha de experiências em Planeamento e Prática da Gestão de Inovação
Matchmaking Sessions
Casos Práticos da Rede para a Rede

Ac5 Financiamento da Inovação
#21

Estatuto Inovadora COTEC

Ac6 Cooperação para a Inovação
#22
#23

Projectos de Colaboração Europeia
Digital Innovation Hubs
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Ac7 Plataformas de Reflexão e Networking Empresarial
#24
#25
#26

COTEC Innovation Summit
12º Encontro PME Inovação
Hannover Messe 2022 (Portugal País Parceiro)

Ac8 Prémios e Distinções
#27

Prémio PME Inovação COTEC-BPI
Industrial Excellence Award AESE-IESE
Prémio Nacional Agricultura (membro do Júri)
Prémio de Investigação Alfredo da Silva

Ac9 Innovation Next GEN
#28

Hack the Ecosystem
Prémio Portugal País de Engenharia

ADVOGAR
Ad1 Ambiente de Inovação
#29
#30
#31

Mapa do Talento Nacional
Plano de Transição Digital
Instrumentos de Financiamento à Inovação

Ad2 Políticas Europeias de Inovação e Competitividade
#32
#33

42

Encontro COTEC Europa
Participação nas actividades da CEA-PME
(Confédération Européenne des Associations de Petites et Moyennes Entreprises)

43
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COTEC Innovation Summit 2021:
Industrial Ecosystems - Paths to Restauration

7
Equipa Executiva

47

Alexandra Torres
Assistente Administrativo-Financeira

Cláudia Gouveia
Assistente Administrativo-Financeira

Cristina Malheiro
Assistente de Direcção

Francisco Cardoso
Gestor de Comunicação,
Marketing e Eventos

Guilherme Santos
Gestor de Projectos

Irina Filipe
Gestora de Projectos

João Carlos Costa
Controller Jurídico

Mariana Gonçalves
Gestora de Comunicação
e Projectos

Rui Gonçalves
Gestor de Projectos

Sofia Rito
Assistente Administrativo-Financeira
Jorge Portugal
Director-Geral

PLANO DE ACTIVIDADES 2022

8
Órgãos Associativos

51
1. Presidente Honorário
Sua Excelência, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa

2. Direcção
Têxtil Manuel Gonçalves, SA - Isabel Furtado (Presidente)
CTT - Correios de Portugal, SA - Francisco de Lacerda
Imperial - Produtos Alimentares, SA - Manuela Tavares de Sousa
Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento, SA - Gonçalo Salazar Leite
Simoldes Aços, SA - Rui Paulo Rodrigues

3. Conselho Geral
Amorim Investimentos e Participações, SGPS, SA - António Rios de Amorim (Presidente)
Almadesign, Conceito e Desenvolvimento de Design, Lda.
Altice Portugal, SA
Altran Portugal, SA
Banco BPI, SA
BANKINTER, SA - Sucursal em Portugal
Bluepharma - Indústria Farmacêutica, SA
Bondalti Capital, SA
Cerealis, SGPS, SA
EDP - Energias de Portugal, SA
Efacec Power Solutions, SGPS, SA
Frulact - Indústria Agro-Alimentar, SA
Galp Energia, SGPS, SA
Glintt - Global Intelligent Technologies, SA
inCentea - Tecnologia de Gestão, SA
ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade
Manuel Champalimaud, SGPS, SA
MSFT, Lda. (Subsidiária da Microsoft Corporation)
Nokia Solutions and Networks Portugal, SA
NOS, SGPS, SA
RAR - Sociedade de Controle (Holding), SA
Renova - Fábrica de Papel do Almonda, SA
Revigrés - Indústria de Revestimentos de Grés, Lda.
RTP - Rádio e Televisão de Portugal, SA
Super Bock Group, SGPS, SA
The Navigator Company, SA
Vieira de Castro - Produtos Alimentares, SA
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4. Mesa da Assembleia Geral
Brisa Auto-Estradas de Portugal, SA - Vasco de Mello (Presidente)
CGD - Caixa Geral de Depósitos, SA - Emílio Rui Vilar (Vice-Presidente)
LS - Luís Simões, SGPS, SA - José Luís Simões (Secretário)

5. Conselho Fiscal
BCP - Banco Comercial Português, SA - Pedro Reis (Presidente)
SAP Portugal - Sociedade Unipessoal, Lda. - Luís Urmal Carrasqueira (Vice-Presidente)
KPMG & Associados - SROC, SA - Paulo Alexandre Martins Quintas Paixão (ROC)
KPMG & Associados - SROC, SA - Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho (ROC Suplente)

6. Conselho Consultivo
Luís Portela - Chairman da BIAL - Portela & Companhia, SA (Presidente)
Alan Goodman - Fundador e CEO da Capital de Risco Britânica Avlar Bioventures
Ana Costa Freitas - Magnífica Reitora da Universidade de Évora
António M. Cunha - Presidente da CCDR-N - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
Arlindo Oliveira - Presidente do Conselho Directivo do INESC - Instituto de Engenharia
de Sistemas e Computadores
Carlos Faro - Director do Biocant - Centro de Inovação em Biotecnologia
Carlos Brito - Vice-Reitor da Universidade Portucalense para a Área da Investigação
Carlos Oliveira - Presidente Executivo da Fundação José Neves
Céline Abecassis-Moedas - Professora Associada da Católica Lisbon School of Business & Economics
Eduardo Marçal Grilo
Elvira Fortunato - Vice-Reitora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa
Isabel Braga da Cruz - Presidente do Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa
João Paulo Goulão Crespo - Professor da Universidade Nova de Lisboa
José Carlos Caldeira - Administrador do INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas
e Computadores, Tecnologia e Ciência
José Leitão - CEO da APCER - Associação Portuguesa de Certificação
José Manuel Mendonça - Presidente do Conselho de Administração do INESC TEC Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência
José Rui Felizardo - CEO do CEiiA - Centro de Excelência para a Inovação na Indústria Automóvel
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Maria da Purificação Tavares - CEO da CGC Genetics Unilabs
Maria João Queiroz - Administradora da CTI Clinical Trial and Consulting Services Portugal, Unipessoal, Lda.
Miguel Sá Pinto - Director de Capital e Network do CEiiA - Centro de Excelência para a Inovação
na Indústria Automóvel
Nuno Mangas - Presidente da Comissão Diretiva do COMPETE 2020 - Programa Operacional
Competitividade e Internacionalização
Peter Villax - Chairman da Hovione Capital
Teresa Mendes - Presidente da Direcção do IPN - Instituto Pedro Nunes
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