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Fraunhofer Portugal AICOS assina protocolo com  
Ministério da Economia 
 
Primeiro-ministro marca presença na apresentação do Programa INTERFACE  
 
O Fraunhofer Portugal AICOS vai assinar um protocolo com o Ministério da Economia, 
através da Agência Nacional de Inovação (ANI), pelo contributo do centro na criação do 
Programa INTERFACE. O Primeiro-ministro vai estar presente na apresentação do pro-
grama e na formalização da parceria, no dia 23 de fevereiro (quinta-feira), às 15:00, no 
Pátio da Galé (Lisboa). As medidas do Programa INTERFACE pretendem apoiar a capaci-
tação dos Centros de Interface Tecnológicos (CIT). 
 
Apostar no crescimento de interações dinâmicas entre as entidades científicas e tecnoló-
gicas é um dos objetivos do Programa INTERFACE, que pretende promover a transferên-
cia de conhecimento científico e tecnológico para as empresas e para a sociedade.  
 
O processo de inovação apenas é possível com a capacitação das infraestruturas tecno-
lógicas e com o reforço de recursos financeiros e humanos, o que permite fomentar re-
des de cooperação de investigação e desenvolvimento (I&D), valorizar o conhecimento, 
criar produtos, serviços e empresas de base científica e tecnológica. O estabelecimento 
de parcerias entre as instituições de ensino superior e os CIT, o reforço de ligações inter-
nacionais e a interação em rede são também fatores essenciais para difundir conheci-
mento. 
 
O Fraunhofer Portugal AICOS é o primeiro centro de investigação da Fraunhofer-Ge-
sellschaft (Alemanha) em Portugal e resulta de uma parceria com a Universidade do 
Porto. Com este centro, pretende-se transpor para a realidade portuguesa o modelo de 
financiamento e o modo de atuação da Fraunhofer-Gesellschaft na área da investigação 
tecnológica, implementados há vários anos na Alemanha e que continuam a ser uma 
garantia de sucesso. 
 
O Programa INTERFACE faz parte do Programa Nacional de Reformas e foi desenvolvido 
pelos Ministérios da Economia, do Planeamento e das Infraestruturas e da Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior. 

NOTA DE IMPRENSA


