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Empreendedores portugueses na área tecnológica
nomeados para os Prémios de Inovação EIT 2020
Budapeste, Hungria, 20 de outubro de 2020 - O Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) distingue
28 empreendedores de toda a Europa, dois dos quais portugueses, nomeados para os Prémios EIT 2020.
Estes excecionais empreendedores foram nomeados pela sua resiliência e criatividade, sendo-lhes
reconhecido o desenvolvimento de produtos e serviços pioneiros que contribuirão para acelerar a transição
da Europa para um futuro digital, mais verde e saudável.
Os portugueses foram nomeados nas categorias «EIT Innovators» e «EIT Woman». Na categoria «EIT Innovators»
– o projeto «Zero Defects 4.0» está nomeado por se tratar de um sistema de dados de apoio à decisão que
melhora o processo decisório de fabrico, de modo a assegurar um nível elevado e consistente da qualidade do
produto (zero defeitos), gerando simultaneamente uma maior eficiência produtiva e agilizando e rentabilizando
o processo de desenvolvimento de produtos. Na categoria «EIT Woman» – a «iLoF» está nomeada pelo
desenvolvimento de uma solução económica e não invasiva de estratificação de doentes de Alzheimer para
estudos clínicos. Ao permitir uma poupança de 40 % dos custos totais de rastreio e de 70 % do tempo dispendido
com o rastreio de pacientes, a iLof contribuirá para acelerar o processo de descoberta de uma cura para o
Alzheimer.
Segundo Mariya Gabriel, Comissária Europeia para a Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude:
«Através do EIT, a União investe nos seus mais brilhantes inovadores, permitindo-lhes criar uma sociedade mais
verde, saudável e sustentável para os cidadãos europeus. Os nomeados para os prémios deste ano são oriundos
de 13 países e são um testemunho da capacidade do EIT para identificar e incentivar os projetos de inovação mais
promissores. Quero felicitá-los a todos por terem chegado a esta fase e aguardo ansiosamente a cerimónia dos
Prémios EIT 2020, que se realizará em dezembro.»
Gioia Ghezzi, Presidente do Conselho de Administração do EIT, afirma: «Este ano, os Prémios EIT não só
reconhecem as impressionantes concretizações dos inovadores que apoiamos, mas também a sua resiliência em
tempos difíceis. As inovações apresentadas este ano vão desde o desenvolvimento de novas tecnologias, mais
sustentáveis, para os diagnósticos na área da saúde, até às análises inteligentes de dados aplicáveis em todos os
setores. Os nomeados para os Prémios EIT incorporam aquilo de que a Europa necessita para enfrentar os seus
desafios atuais: inovadores capazes de se mobilizarem rapidamente para transformar ideias em soluções
práticas.»
Este ano, a cerimónia de entrega de prémios será realizada virtualmente nos dias 8 e 9 de dezembro, com uma
exibição dos feitos de sucesso alcançados por diplomados, empreendedores e inovadores apoiados pela
Comunidade EIT. Os nomeados dos Prémios EIT 2020 são representativos da diversidade que compõe a
Comunidade EIT, com muitos países envolvidos: Alemanha (5), Bélgica (1), Dinamarca (2), Espanha (4), França (1),
Hungria (2), Itália (1), Países Baixos (2), Polónia (1), Portugal (2), Reino Unido (2), Suécia (2) e Suíça (3). A lista
completa de nomeados e das suas inovações pode ser consultada aqui.
Os Prémios EIT destacam toda a linha de inovação fomentada pelo EIT, desde o estudante ao empresário, desde
o laboratório ao mercado e desde a ideia às soluções para a Europa. Esta dinâmica abordagem à inovação cria um
ambiente único onde os nomeados desenvolvem e dimensionam soluções inovadoras para a superação de
desafios prementes de nível global em áreas como o clima, a energia, a digitalização, a alimentação, a saúde, o
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fabrico, a mobilidade e as matérias-primas. Os 28 nomeados competirão nas seguintes quatro categorias que
representam as dinâmicas de orientação do empreendedorismo na Europa:
• Prémio EIT CHANGE, que reconhece os diplomados que mais se destacaram nos programas de educação
empresarial do EIT
• Prémio EIT Innovators, que destaca as equipas e indivíduos que desenvolveram produtos e serviços de
grande impacto
• Prémio EIT Venture, que exibe as start-ups e scale-ups que, graças ao apoio da Comunidade EIT,
conseguiram agilizar a sua atividade empresarial e apostar na vertente de criação
• Prémio EIT Woman, que distingue mulheres inspiradoras na área do empreendedorismo e em posições
de liderança
Cada prémio implica a atribuição de um montante de 50 000 EUR (primeiro lugar), 20 000 EUR (segundo lugar) e
10 000 EUR (terceiro lugar). O público também poderá participar na atribuição do prémio da quinta categoria, o
Prémio EIT Public, dando a todos a oportunidade de votar na sua inovação preferida. A votação online terá início
a 16 de novembro, no sítio eletrónico eitawards.eu
A seleção final dos nomeados será acompanhada pelo lançamento online das suas inovações, a 8 de dezembro, e
os vencedores das cinco categorias serão anunciados numa cerimónia transmitida em direto do dia 9 de
dezembro.

HISTÓRICO: EIT- FAZER A INOVAÇÃO ACONTECER!
O que é o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT)?
O EIT reforça a capacidade de inovação da Europa, apostando no desenvolvimento de soluções para desafios
globais prementes e fomentando o talento empresarial para promover o crescimento sustentável e a criação de
empregos qualificados na Europa. O EIT é um organismo da União Europeia que faz parte integrante do Horizonte
2020, o Programa-Quadro da UE para a Investigação e a Inovação. O Instituto apoia o desenvolvimento de
parcerias pan-europeias (as chamadas Comunidades de Conhecimento e Inovação EIT), reunindo universidades,
laboratórios de investigação e empresas de renome.
O EIT reforça o desenvolvimento de soluções inovadoras para dar resposta aos desafios globais
As Comunidades de Conhecimento e Inovação EIT trabalham para acelerar a transição para uma economia
carbono-zero (EIT Climate-KIC), impulsionar a transformação digital Europeia (EIT Digital), liderar a revolução
global em inovação e produção alimentar (EIT Food), dar aos cidadãos da UE maiores oportunidades para
desfrutar de uma vida saudável (EIT Health), alcançar um futuro energético sustentável para a Europa (EIT
InnoEnergy), fortalecer e aumentar a competitividade da indústria transformadora da Europa (EIT Manufacturing),
transformar matérias-primas em principais vantagens para a Europa (EIT RawMaterials), e resolver os desafios de
mobilidade das nossas cidades (EIT Urban Mobility). Juntamente com seus principais parceiros, as Comunidades
EIT oferecem uma ampla gama de atividades de inovação e empreendedorismo em toda a Europa: cursos de
formação empresariais, criação de empresas e aceleração de serviços e projetos de investigação orientados para
a inovação.
Em linha com os planos da Comissão Europeia para o EIT no período de 2021 a 2027, prevê-se para breve a criação
de uma nova Comunidade de Conhecimento e Inovação EIT no âmbito da Cultura e da Criatividade .
Factos e números EIT
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•
•

Maior rede de inovação da Europa: Mais de 2 000 parceiros de empresas de renome, institutos europeus
de investigação e educação em mais de 60 polos de inovação em toda a Europa
Motor de inovação europeu testado e aprovado: apoiou mais de 3 100 empresas em arranque e em
expansão, criou mais de 1 170 novos produtos e serviços que renderam mais de 3,3 mil milhões de EUR
em capitais externos. Mais de 3 100 estudantes obtiveram mestrados e doutoramentos no âmbito de
programas EIT e mais de 10 000 participaram em formações empresariais integradas nas Comunidades
EIT.
Mais informações: O EIT em síntese Infográfico

Histórias de sucesso EIT
As Comunidades EIT apoiam pessoas inovadoras, empreendedores e estudantes com talento. Entre os projetos
apoiados, encontram-se os seguintes: Diabeloop - D4Kids, um sistema de inteligência artificial que permite
melhorar a gestão da diabetes de tipo 1 em crianças, apoiado pela EIT Health; o CorPower Ocean,apoiado pela
EIT InnoEnergy, assente no desenvolvimento de um conversor inovador de energia das ondas que permite
aproveitar de forma eficiente e sustentável a energia das ondas, revolucionando assim o mundo das energias
renováveis a partir das ondas; e Lilium, a primeira aeronave elétrica de descolagem e aterragem vertical, apoiada
pela EIT Climate-KIC.
Descubra os projetos inovadores das Comunidades EIT:
Comunidade EIT Soluções COVID-19
& Histórias de Sucesso da Comunidade EIT
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