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GASTÃO DA CUNHA FERREIRA

Criado e publicado pela primeira vez em 2014, o “Indicador Gastão
da Cunha Ferreira (IGCF)” é um estudo sobre a atividade de patenteamento internacional de invenções com origem em Portugal.
Os autores, que trabalham profissionalmente numa das firmas de
consultoria em Propriedade Intelectual mais antigas do País, resolveram homenagear o seu fundador, atribuindo o nome do mesmo, a
este estudo que realizam periodicamente e se pretende ver publicado anualmente num órgão de comunicação relevante.
A ambição dos autores é contribuir para uma melhor identificação
pelos meios interessados, das entidades que estão a investir mais
seriamente em patentes em Portugal.
O investimento em patentes é um reflexo da capacidade inovadora
da empresa e da sua aptidão para obter riqueza a partir de conhecimento. Pode conhecer-se, indiretamente, o investimento em patentes pelas empresas, recorrendo às publicações feitas pelas entidades oficiais: quanto maior o número de publicações de patentes para
uma determinada invenção, maior o investimento em proteção realizado pela empresa. Isto deve-se ao facto de não haver uma patente
mundial, e por isso, a invenção ter de ser patenteada país a país, a
expensas da empresa, para se poder gozar do exclusivo.
As patentes protegem a inovação. Assim, o investimento em patentes reflete o empenho da empresa em inovar. Portanto o Indicador
IGCF é um contributo de relevo para o conhecimento de quais as
empresas mais inovadoras em Portugal.
O interesse dos meios interessados por este ranking de empresas
tem sido cada vez maior.

COMENTÁRIOS
O ano de 2021 vem manter a BOSCH na dianteira do estudo IGCF.
A BIAL e a HOVIONE, empresas que disputavam tradicionalmente
a posição cimeira estão agora respetivamente na 5ª e 4ª posição.
A NOVADELTA passa, em 2021 para o 2º lugar da tabela. A manutenção pela BOSCH do lugar cimeiro ocorre ao mesmo tempo
que desce para cerca de metade o número de publicações desta
empresa no ano, relativamente a 2020.
Em 2º lugar, a NOVADELTA, cuja atividade em 2021 se cifrou em
60 publicações, um número muito expressivo de publicações de
patentes que compara com o número de 55 publicações no ano,
por parte da BOSCH.
Em 3º lugar a VENIAM, empresa de telecomunicações que surge
com criação robusta de portefólio de 2017 a 2019, mas cujo ímpeto de patenteamento diminuiu a partir daí para apenas 9 patentes
publicadas em 2021.
Em 4º lugar, a HOVIONE, com 21 publicações em 2021 um número
que representa apenas cerca de metade do produzido em 2019.
Em 5º lugar surge a BIAL, com 29 publicações, mantendo o mesmo
5º lugar do ano transato.
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QUADRO 1: INDICADOR GASTÃO CUNHA FERREIRA - EMPRESAS

Patenteamento internacional com origem portuguesa (prioridade portuguesa ou
inventores residentes em Portugal) nos últimos 5 anos, resultados ordenados pelo
acumulado dos últimos 5 anos

QUADRO 2: INDICADOR GASTÃO CUNHA FERREIRA - UNIVERSIDADES

Patenteamento internacional com origem portuguesa nos últimos 5 anos, (resultados
ordenados pelo acumulado dos últimos 5 anos

Em 6º lugar, o INESC, que gera 32 publicações no ano de 2021,
atividade praticamente igual à do ano 2020 em que gerou 31.
Em 7º lugar, a TECNIMEDE, com 8 publicações no corrente ano o
que representa uma considerável descida relativamente ao ano
anterior em que a atividade foi 23.
Em 8º lugar, o INL, Laboratório Internacional de Nanotecnologia
com 18 publicações quase o mesmo número do ano anterior.
Em 9º lugar a A4TEC (Association For The Advancement Of Tissue Engineering And Cell Based Technologies & Therapies), que
viu serem publicadas 16 patentes.
Em 10º lugar a TALKDESK, que surge no “Top Ten” pela primeira
vez o que se deve a uma geração de 67 publicações em 2021, a
empresa recordista do ano.
COMENTÁRIOS
Mantêm-se, em relação a 2020, as posições relativas no ranking
do Indicador Gastão da Cunha Ferreira até à quinta posição. Em
seguida, Aveiro troca com a Universidade Nova de Lisboa relativamente à 6ª posição. O mesmo acontece com Évora que troca com
a Universidade Católica, relativamente à 9ª posição.
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