
 

 

 

 

 

   
 

Sondagem de Mercado  
 

Para empresas interessadas em implementar e 
operacionalizar Hubs de Inovação no IPT 

 

As instituições poderão preencher sondagem de mercado para manifestar interesse 

em participar de uma ou mais modalidades de hub de inovação.  

Tal manifestação preliminar de interesse tem por efeito a prospecção de mercado 

sobre o interesse em Hubs de Inovação como ambiente propício à projetos de 

inovação e ao empreendedorismo, sendo também utilizada para adequar as ofertas 

do Programa IPT Open Experience às demandas do mercado, conservando-se o sigilo 

das instituições interessadas.  

 

Posteriormente, serão lançados chamamentos específicos para cada modalidade de 

hub de inovação: 

1- Hubs de base de apoio à 

inovação e de PD&I 

 

2- Hubs de inovação de 

instituições interessadas 

 

3- Hubs de inovação temáticos 

mediante parcerias 

estratégicas 

Contratação por cotas 
contemplando: 

 Afiliação 
 Anuidade 
 Serviços de PDI e de 

apoio a PDI 

 Contrapartida financeira 
e não financeira 
compartilhamento e/ou 
uso de espaço do IPT   

 PLANO DE 
TRABALHO a cooperação 
com o IPT para projetos 
de PD&I em parceria, por 
encomenda tecnológica 
ou, ainda na contratação 
de serviços técnicos 
especializados 

 Implementar Hub de 
Inovação 
Temático unindo as 
competências 
tecnológicas do IPT e o 
seguimento de mercado 
proposto pela 
instituição interessada 

 Neste caso, a instituição 
interessada deverá 
elaborar PLANO DE 
TRABALHO em parceria 
com o IPT, prevendo-
se as atividades 
conjuntas, metas e 
resultados esperados de 
interesse mútuo. 

 



 

 

 

 

 

   
 

1. Modalidade: “Hub Base” de Apoio à Inovação e de PD&I  
  
Modalidade na qual o IPT é contratado pelas instituições participantes objetivando a 

prestação de serviços de APOIO À INOVAÇÃO e de PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E 

INOVAÇÃO (PD&I), mediante a escolha de uma das COTAS DE ADESÃO, cujo detalhamento e 

os   valores serão estabelecidos em Aditivo ao presente Chamamento Público, como condições 

específicas.  

Se esta sondagem se aplica à sua empresa, preencha a manifestação de interesse 
disponibilizada nesse link: https://forms.office.com/r/DtxHefVKZz 

 

2. Modalidade: Hubs de Inovação de Instituições Interessadas  
  
Modalidade na qual a instituição interessada poderá implementar seu próprio Hub de 

Inovação, no espaço do IPT destinado ao Ambiente Promotor da Inovação, objetivando o 

desenvolvimento, financiamento, aceleração, incubação e a escalabilidade de 

seus PROJETOS e/ou de STARTUPS.   

Esta modalidade também possibilita que a instituição interessada conecte seu próprio 

Hub com outras empresas parceiras, fornecedores e demais atores da sua cadeia produtiva, 

objetivando executar projetos de PD&I com o IPT e/ou startups de sua escolha. 

A implementação desta modalidade de Hub pressupõe o compartilhamento e/ou uso de 

espaço do IPT, destinado ao Ambiente Promotor da Inovação, com a instituição interessada, de 

acordo com contrapartida financeira e não financeira, bem como a apresentação de 

um PLANO DE TRABALHO para avaliação da Comissão de Avaliação de Projetos de PD&I, 

constituída para o Programa IPT Open Experience.  

Neste caso, a instituição interessada deverá prever em seu PLANO DE 

TRABALHO a cooperação com o IPT para projetos de PD&I em parceria, por encomenda 

tecnológica ou, ainda na contratação de serviços técnicos especializados. Adicionalmente, a 

instituição interessada poderá executar projetos de PD&I também com outras ICTs parceiras e 

demais atores de ecossistema de inovação participantes do Programa IPT Open Experience. Tal 

parceria será formalizada mediante a negociação e assinatura de instrumento jurídico 

específico, nos termos da legislação vigente.  

 
Se esta sondagem se aplica à sua empresa, preencha a manifestação de interesse 
disponibilizada nesse link: https://forms.office.com/r/sBD492dzZA 
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3. Modalidade: Hubs de Inovação temáticos mediante parcerias 
estratégicas  

    
Modalidade pelo qual o IPT, em conjunto com uma instituição interessada, poderá 

implementar Hub de Inovação Temático unindo as competências tecnológicas do IPT e o 

seguimento de mercado proposto pela instituição interessada, para o desenvolvimento, 

financiamento, aceleração, incubação e a escalabilidade de projetos de PD&I e STARTUPS de 

mútuo interesse das partes.  

Neste caso, a instituição interessada deverá elaborar PLANO DE TRABALHO em parceria 

com o IPT, prevendo-se as atividades conjuntas, metas e resultados esperados de interesse 

mútuo. Tal parceria será formalizada mediante a negociação e assinatura de instrumento 

jurídico específico, nos termos da legislação vigente.  

  

Se esta sondagem se aplica à sua empresa, preencha a manifestação de interesse 

disponibilizada nesse link: https://forms.office.com/r/mKxNXj4nGX 

 
 
 

 

https://forms.office.com/r/mKxNXj4nGX

