
Entrevista ao Dr. João Carlos Mateus (Diretor-Geral do PCTA) 

 

 

1. Em que consiste o PCTA? 

 

O PCTA é essencialmente uma infraestrutura de interface que tem vários objetivos dos 

quais destacamos a cooperação de instituições, entre as quais das Instituições do 

Ensino Superior e Empresas com a transferência de tecnologia, o estímulo ao 

empreendedorismo, a captação de investimento e o apoio à internacionalização. 

Queremos num limite ajudar a que a região seja mais competitiva. Isto só é possível 

com a junção dos melhores “players” é que se conseguem criar sinergias, inovar e ter 

os melhores produtos e serviços. 

 

2. Na altura da sua construção, houve quem criticasse a existência de um 

investimento do género em Évora. Atualmente, acha que estas críticas se 

encontram rebatidas? 

 

Vão sempre existir criticas, por norma é impossível agradar a toda a sociedade. Neste 

momento, depois do investimento inicial são visíveis resultados, sendo os mais visíveis 

as empresas criadas onde temos cerca de 30 empresas e mais de 70 postos de 

trabalho criados. Destacamos ainda a captação da Multinacional CAPGEMINI que vai 

criar 150 postos de trabalho qualificados na região e o investimento da GLINTT 

ENERGY com um investimento de cerca de 5 milhões de euros. Creio que com estas 

provas bem visíveis, sendo apenas o início dos resultados, algumas críticas 

abrandaram. 

 

3. O Alentejo é um polo de ciência e tecnologia? 

 

Sem qualquer dúvida! Temos excelentes instituições do Ensino Superior e instituições 

de Investigação & Desenvolvimento (I&D) em áreas importantes e de futuro. Devemos 

é apostar mais na investigação direcionada para as reais necessidades do mercado. 

 

4. Existe alguma relação entre o PCTA e a Universidade de Évora? 

 

A Universidade de Évora é um dos atores fundamentais e um parceiro do PCTA, para 

além de, neste momento ser o principal acionista. Contudo, hoje em dia existem 

relações próximas a vários níveis, por exemplo, quer seja na ligação na ligação entre a 



Universidade e as Empresas, onde empresas trabalham em conjunto com os 

investigadores, ou no empregabilidade dos Alunos da Universidade para as empresas 

do PCTA. 

 

5. Como vê essa possibilidade? 

 

Essa possibilidade já existe. 

 

6. No paradigma atual, tem-se registado um desinvestimento na ciência e 

tecnologia. O PCTA tem sido afetado? 

 

O PCTA é uma infraestrutura recente, começou do zero, portanto estamos a crescer e 

não sentimos o desinvestimento. O que sentimos claramente é que hoje existe a 

jusante do PCTA uma maior dificuldade por parte das infraestruturas Cientificas e 

Tecnológica no acesso a verbas. 

 

7. Na sua opinião, o que falta a ciência e a tecnologia em Portugal? 

 

É uma pergunta difícil, pela sua abrangência! Acima de tudo devemos apostar a sério 

em Ciência e Tecnologia e percebermos o que somos e o que queremos ser. Existem 

áreas que têm de ser claramente definidas como áreas em que queremos ser a 

referência. Não devemos esquecer também algumas áreas de futuro que se iniciam 

agora, onde podemos apanhar a fileira no início e estarmos na vanguarda. Falo por 

exemplo no Mar. 

 

8. Estamos perto de consegui-lo? 

 

Temos de definir uma verdadeira estratégia.  

 

9. Os jovens continuam interessados na ciência e na tecnologia? 

 

Sem qualquer dúvida! Interessados e com um potencial enorme.  

 

10. Quais os próximos projetos para o PCTA? 

 

O PCTA é um projeto sempre em aberto, com um trabalho quase sem fim. Todos os 

dias são diferentes. Vamos continuar a apostar no empreendedorismo, na ligação das 

instituições e transferência de tecnologia e na internacionalização. No entanto, nos 

próximos meses, provavelmente o que será mais visível vai ser a construção do 

Edifício Central do PCTA 


