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Com lucidez e clareza, as crónicas de António Lúcio Baptista abor-
dam quatro assuntos de inegável atualidade e relevância: colocar 
a ciência ao serviço da produção de riqueza, reformar o sistema 
de saúde de forma sustentável, potenciar o uso da tecnologia 
laser na medicina e avaliar o impacto das novas tecnologias na 
profissão médica. 

“Tirar a ciência da gaveta” e colocá-la ao serviço da produção de 
riqueza através da inovação e do empreendorismo é uma questão 
com a qual Portugal e a Europa se debatem desde há muito e que 
nos últimos anos tem conhecido algum progresso. Todavia, ainda 
existe um longo caminho a ser percorrido. Um caminho que, in-
ternamente, entre outros aspetos, passará inevitavelmente por 
uma alteração de mentalidades que permita perspectivar a inves-
tigação médica como uma actividade empreendedora e como fa-
tor de criação de riqueza, pois, como o próprio autor se interroga: 
não “será este um dos caminhos para sair da crise?”.

Internamente, o país tenta ultrapassar a dificuldade das empre-
sas em se organizarem de forma a gerarem inovação nos produ-
tos, nos processos ou no marketing, notando-se, por vezes, como 
o autor refere, um “enorme afastamento, e mesmo desconheci-
mento, quanto ao seguimento a dar aos projetos científicos de-
senvolvidos em diversas áreas de investigação” por parte de al-
guns cientistas médicos. Em simultâneo, no plano europeu, existe 
uma “imperiosa necessidade de Portugal, através das suas insti-
tuições de investigação, inovação e ciência, adotar uma postura 
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pró-ativa em relação às instituições comunitárias”. O autor desta-
ca a necessidade de simplificar os procedimentos que permitem 
o acesso aos fundos comunitários e apresenta propostas inova-
doras para agilizar estes procedimentos. 
É um aspeto da política europeia de ciência e inovação em que 
tenho trabalhado nos últimos anos, e, não posso deixar de o referir, 
no qual têm sido feitos progressos significativos, bem patentes 
nas diretrizes do oitavo Programa-Quadro da União Europeia –
Horizonte 2020.  

As ideias do autor para a reforma do sistema de saúde, bem 
como as suas preocupações com os desafios e as ameaças que 
se deparam às profissões médicas, são igualmente dignas de 
análise e reflexão. Estando o país a atravessar uma fase em que 
implementa um grande número de reformas num curto espaço 
de tempo, é fundamental que o debate sobre o impacto que este 
processo virá a ter em cada área, em particular na área da saúde, 
seja o mais aprofundado possível.

Sendo investigador e empresário, António Lúcio Baptista tem 
uma perspetiva particular sobre o mundo da ciência, da inovação 
e dos negócios em áreas especializadas. A sua visão sobre a 
evolução das tecnologias, sobretudo a tecnologia laser, que o fas-
cina, permite-nos apreciar a forma como este empresário cien-
tista acompanha os avanços do conhecimento científico a par da 
sua atividade como CEO da empresa por si criada – a Iberia Ad-
vanced Healthcare. 
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É de desejar que outros cientistas portugueses se inspirem neste 
exemplo e se empenhem em transformar os resultados da sua 
investigação em projetos tecnológicos e industriais capazes de 
contribuir para a riqueza do país e o bem-estar dos portugueses.

Maria da Graça Carvalho
Deputada do Parlamento Europeu 
Professora Catedrática da Universidade Técnica de Lisboa



INTRODUÇÃO
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Unir ciência, inovação e empreendedorismo de uma forma equili-
brada é a chave para o sucesso da competitividade de qualquer 
economia. Mas nem sempre é isto que acontece. Apesar dos pro-
gressos a que se tem vindo a assistir nos últimos anos, a ligação 
entre estas três áreas ainda padece de algumas lacunas.

É imprescindível investigar, inovar, patentear. Não podemos, no 
entanto, ficar só por aqui. Há também que comercializar as tecno-
logias e inovações desenvolvidas. E é precisamente nesta aproxi-
mação às atividades de índole empresarial que ainda reside mui-
to a fazer.

Crescer em qualidade é determinante para economia de um país. 
E é meio caminho andado assumir o princípio de que só através 
da ciência, da investigação e da inovação se obtêm resultados 
relevantes e atrativos para a indústria e, consequentemente, 
competitividade do mercado.

Nunca foi tão necessário incentivar o estabelecimento e di-
namização de parcerias entre investigação e empresas. Inicia-
tiva, visão, atitude, coragem, firmeza e decisão são, neste sen-
tido, palavras de ordem para uma economia mais competitiva.  
É necessário aliar a vontade de mudar à inovação.

Para este estímulo ao empreendedorismo é também necessário 
um contexto favorável ao surgimento de projetos inovadores e de 
promoção da simbiose entre a ciência e o empreendedorismo.
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É neste contexto que o cirurgião cardiovascular António Lúcio 
Baptista tem vindo, nos últimos anos, a alertar para esta temática. 
Fruto da sua experiência pessoal e profissional, entende que a 
aproximação entre a investigação e as empresas é fundamental.

Este livro pretende, assim, reunir crónicas escritas por António 
Lúcio Baptista, algumas das quais publicadas no jornal online 
Ciência Hoje (e agora revistas), e que, por um lado, pretendem 
alertar para as lacunas no mercado que impedem a ciência de 
chegar às empresas e, por outro lado, apontar caminhos para a 
união entre a ciência e o empreendedorismo.

Através desta compilação de crónicas, o autor pretende ainda 
criar um espaço de reflexão e debate sobre a forma de promover 
a transferência do conhecimento científico para o tecido empre-
sarial.





0.1

CIÊNCIA,
INOVAÇÃO 
E EMPREEN-
DEDORISMO





TIRAR 
A CIÊNCIA 
DA GAVETA
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O grande passo que a ciência feita em Portugal deve dar implica 
tirar da gaveta os projetos que desenvolve. Até porque a aproxi-
mação entre a investigação e as empresas é fundamental! E a 
criação e o registo de patentes não o é menos. 

Estes são aspetos que contribuem para a criação de empresas de 
elevado valor acrescentado, empregos qualificados, capazes de 
estancar a hemorragia de quadros superiores para o estrangeiro, 
e para estimular a economia nacional.

Daniel Bessa, ex-ministro da Economia e atual diretor-geral da 
COTEC, aponta que as empresas que vão tirar Portugal da crise e 
levar a economia para a frente são aquelas que ainda não existem 
e lança o conceito de “Vale da Morte”, ou seja, o local onde jazem 
muitos projetos científicos com mérito que poderiam dar origem 
a novas empresas ou produtos.

Pela minha experiência e pelos contactos que venho mantendo 
com cientistas, no quadro da atividade da Iberia Advanced, veri-
fiquei que existe um enorme afastamento, e mesmo desconheci-
mento, quanto ao seguimento a dar aos projetos científicos de-
senvolvidos em diversas áreas de investigação.

Os cientistas e investigadores nacionais não trabalham para de-
senvolver as potencialidades económicas e empresariais dos 
seus projetos. Em suma, não estão virados para o mercado. 
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Quando terminam um projeto ou uma tese, esta é simplesmente 
empurrada para a gaveta. E as próprias empresas, infelizmente, 
não encetam grandes esforços no sentido de aproveitar as opor-
tunidades geradas por este manancial de possibilidades.

Pelo contrário, e pelo que verifiquei quanto ao método de trabalho 
em países anglo-saxónicos, nestes países as inovações técnicas 
são de imediato encaminhadas para as ciências de engenharia e 
posterior criação de patentes, dependendo da respetiva área de 
especialização.

Em Portugal há ainda muito por fazer. Daí que seria positiva a in-
trodução de uma disciplina de “Negócios e Empresas” nos cursos 
superiores técnicos e científicos. 

Mais ainda, o país só teria a beneficiar com o desenvolvimento de 
plataformas de trabalho intergeracional, capaz de aliar experiên-
cia e inovação – algo que o Ministério da Saúde já reconheceu, 
manifestando a vontade de contratar médicos reformados para o 
Serviço Nacional de Saúde, quer para colmatar lacunas do quadro 
de pessoal quer na vertente de ensino. 

Por último, a comunicação e informação contribuiem para mel-
horar o ambiente científico, de inovação e de empreendedorismo 
em Portugal.  
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Neste campo, o jornal on line Ciência Hoje tem dado um forte con-
tributo nessa matéria e, por isso, dou os meus parabéns aos seus 
responsáveis, pelo trabalho meritório na divulgação da ciência em 
Portugal!



O “VAlE 
DA MORTE” 
DO EMPREEN-
DEDORISMO 
PORTUGUÊS 
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Nos últimos anos de contactos intensos que mantive com cien-
tistas jovens e menos jovens, no âmbito da atividade nacional e 
internacional da Iberia Advanced Healthcare, pude constatar uma 
diferença de postura em relação ao passo seguinte a dar quanto 
aos projetos científicos desenvolvidos em várias realidades.

Em Portugal, a maioria dos cientistas, incluindo médicos e para-
médicos, praticamente não possui qualquer tipo de conheci-
mento do mercado ou a noção das potencialidades da inovação, 
no sentido de constituir novas empresas. Muito menos possuem 
vontade de assumir riscos e desafios. Aliás, quando abordamos 
estes assuntos no meio médico, corremos até o risco de ser mal 
interpretados.

Pelo contrário, e aprofundando a experiência recolhida desde 
que trabalhei num país anglo-saxónico, pude verificar que nesses 
países de tradição mais liberal existe uma arreigada noção de 
empreendedorismo. Ou seja, quaisquer inovações técnicas ou de 
procedimentos são de imediato encaminhadas para as ciências 
de engenharia e posterior criação de patentes, dependendo da 
respetiva área de especialização.

Tive oportunidade de assistir a vários painéis de debate no âm-
bito da Conferência de Empreendedorismo promovida pela ANJE, 
que teve lugar na Universidade Católica do Porto, e mais uma vez 
esse tema foi tocado de raspão.
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Um dos intervenientes, o conhecido ex-ministro da Economia e 
atual diretor-geral da COTEC, Daniel Bessa, lançou o conceito de 
“Vale da Morte”, como sendo o local onde jazem muitos projetos 
científicos com mérito e que poderiam dar origem a novas empre-
sas ou produtos. 

Este “Vale da Morte” constitui uma espécie de limbo ou purgatório, 
formado por bibliotecas, computadores e outros “armazéns” de 
investigação, onde, em vez de almas penadas, deambulam teses 
de mestrado, muitas vezes com anotações a lápis, estatuindo 
“distinção e louvor” a esses estudos. Outras vezes, tais projetos 
foram vendidos a empresários estrangeiros, que aplicam ao mer-
cado global o conhecimento produzido em Portugal.

O CAMINhO PARA SAIR DA CRISE

Num desses painéis, dedicado ao tema “Incubadoras de terceira 
geração”, fiquei verdadeiramente entusiasmado, pois verifiquei 
que uma empresa como a Iberia Advanced, que se preparava 
para ser “incubada”, estava no caminho certo, ao criar as pontes 
para a travessia do “Vale da Morte”.

É preciso formar toda uma nova geração de empresários. O papel 
das universidades é importante, fomentando nos seus alunos um 
espírito empreendedor forte, seja na criação das suas empresas, 
seja no interior das empresas para onde vão trabalhar. 
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