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Empreendedora Portuguêsa vence Prémio 
Europeu de inovação 
Inovação feita na Europa: anunciados os vencedores dos Prémios EIT 2019 
 

Budapeste, Hungria, 15 de outubro de 2019 - O Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) 
anunciou os vencedores deste ano dos prestigiados Prémios EIT. Sara Guimarães Gonçalves, 
Trigger.Systems (Portugal), Michael Dittel, LeafTech (Alemanha), Marc Julien, Diabeloop (França), 
Matthew Dickson, CorPower Ocean (Suécia / Reino Unido) e David Pistoni Perez, Zeleros 
(Espanha), venceram os principais prémios por inovações nas áreas do clima, energia e saúde. 

Sara Guimarães Gonçalves, Trigger.Systems (Portugal) e apoiada pelo EIT InnoEnergy, ganhou o Prémio EIT 
Woman. Este prémio reconhece mulheres notáveis e atribui à vencedora 20 000 euros. «Existe muito 
preconceito de género no nosso setor, mas o EIT InnoEnergy deu-me as ferramentas de empoderamento 
necessárias para fazê-lo», disse Sara Guimarães Gonçalves. 

Celebrando inovações notáveis, os vencedores do Prémios EIT foram escolhidos por um júri internacional e 
contaram com 19 candidatos de toda a Europa, competindo em categorias que reconhecem a excelência em 
inovação nas áreas do clima, energia, digitalização, alimentação, saúde e matérias-primas. 

Mais de 400 empreendedores proeminentes, inovadores de ponta e decisores, estiveram presentes na 
cerimónia dos Prémios EIT, em Budapeste. Os vencedores receberam os prémios pelas mãos de Tibor 
Navracsics, Comissário Europeu da Educação, Cultura, Juventude e Desporto; László Palkovics, Ministro da 
Inovação e Tecnologia da Hungria; Sanja Damjanović, Ministra da Ciência do Montenegro; Laima 
Kaušpadiene, Membro do Conselho de Administração do EIT; e do Prof. Werner Weidenfeld, Reitor da 
Alma Mater Europaea. 

Tibor Navracsics, Comissário Europeu da Educação, Cultura, Juventude e Desporto, responsável pelo EIT 
comentou: «Os meus parabéns aos vencedores dos Prémios EIT 2019, e a todos os nomeados. Eles são 
uma inspiração para os inovadores em toda a Europa e comprovam que o EIT, a maior rede de inovação 
da Europa, tem conseguido cada vez mais apoiar empreendedores ambiciosos, criar empregos e soluções 
para os desafios que nossas sociedades enfrentam. Estou ansioso para ver essa comunidade de inovação 
continuar a fortalecer-se nos próximos anos.» 

Dirk Jan van den Berg, Presidente do Conselho de Administração do EIT, acrescentou: «Parabéns a todos os 
vencedores dos Prémios EIT de hoje! Foi impressionante assistir às apresentações destes talentosos 
inovadores aqui em Budapeste e descobrir as suas inovações pioneiras, feitas na Europa. 
Impressionantemente, os empreendimentos apoiados pela Comunidade EIT angariaram 1,5 bilhões de 
euros em investimentos externos. Capacitar empreendedores para transformar as suas ideias em soluções 
para um planeta mais verde, saudável e sustentável está no coração do EIT, o mecanismo de inovação 
mais experiente da Europa.» 
 

Vencedores dos Prémios EIT 2019 
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Os Prémios EIT, revelados ontem, celebram os empreendedores mais talentosos da Europa, que potencializam 
soluções para os desafios que a Europa enfrenta nas áreas do clima, energia, digitalização, alimentação, saúde 
e matérias-primas. Os Prémios incentivam empreendedores e promovem a inovação feita na Europa. 

Michael Dittel, LeafTech (Alemanha) e apoiado pelo EIT Climate-KIC, ganhou o EIT CHANGE Award. Este prémio 
reconhece os melhores licenciados dos programas educativos do EIT, e ao vencedor são atribuídos 20 000 euros. 
«Enquanto pessoa criativa apaixonada por engenharia e inovação, nunca soube onde aplicar as minhas ideias e 
energia. O Mestrado do EIT Climate-KIC indicou-me o caminho certo», disse Michael Dittel. 

Marc Julien, Diabeloop (França), e apoiado pelo EIT Health, ganhou o EIT Innovators Award. Este prémio 
reconhece equipas com produtos e serviços de grande impacto, e ao vencedor são atribuídos 50 000 euros. «Os 
parceiros são essenciais, uma vez que ninguém tem as competências para enfrentar os desafios de desenvolver 
produtos inovadores e entrar sozinho no mercado. A Comunidade EIT ajudou-nos a promover a cooperação 
transfronteiriça de forma muito significativa», disse Marc Julien. 

Matthew Dickson, CorPower Ocean, com sede na Suécia e apoiado pelo EIT InnoEnergy, ganhou o EIT Venture 
Award. Esse prémio reconhece start-ups e scale-ups empreendedoras de sucesso, e ao vencedor são atribuídos 
50 000 euros. «Foi o EIT InnoEnergy quem primeiro acreditou no nosso produto, mostrando-se disposto a investir 
nele, atraindo assim outros investidores». Matthew Dickson. 

David Pistoni Perez, Zeleros (Espanha) e apoiado pelo EIT Climate-KIC, ganhou o EIT Public Award. Este prémio 
reconhece a escolha do público para melhor inovação, contando com milhares de votos em toda a Europa. «O 
EIT é a ponte perfeita para ampliar o nosso projeto de inovação disruptivo a nível Europeu», disse David Pistoni 
Perez. 

Assista às primeiras entrevistas com os vencedores dos Prémios EIT aqui e veja as fotos aqui.  
 
Lista completa de vencedores e finalistas dos Prémios EIT (primeiro, segundo e terceiro lugar):  
 
EIT CHANGE Award: Michael Dittel, LeafTech (Alemanha); Kristapps Krafte, Vigo (Letónia); e Eirik Eide Pettersen, 
Seaborg Technologies (Dinamarca/Noruega). 
  
EIT Woman Award: Sara Guimarães Gonçalves, Trigger.System (Portugal); Karoline Beronius, Addressya (Suécia); 
e Maria Sievert, Inveox (Alemanha). 
  
EIT Venture Award: Matthew Dickson, CorPower Ocean (Suécia/Reino Unido); Max Sieghold, Sleepiz 
(Suíça/Alemanha); e David Pistoni Perez, Zeleros (Espanha). 
  
EIT Innovators Award: Marc Julien, Diabeloop (França); Rudolf Sollacher, Digital Twin Management (Alemanha); 
e Tim Houter, Hardt Hyperloop (Holanda). 
 
EIT Public Award: David Pistoni Perez, Zeleros (Espanha); Luca Giovannini, SMASH project (Itália); e Lynette 
Kucsma, Natural Machines (Espanha/EUA). 
 
 
PANORAMA: EIT- PROMOVENDO A INOVAÇÃO! 
O que é o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT)? 

mailto:press@eit.europa.eu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtrbh42hbiPo3eTZBp7JaCn7zNRMl0sNg
https://www.flickr.com/photos/eiteu/


COMUNICADO DE IMPRENSA 

Budapeste, 15 Outubro 2019 

 

 Contacto Magdalena Gryszko-Szanto & Caroline Vandenplas 

T:  +36 307 889 875 - +36 303 857 398 
E: press@eit.europa.eu  

O EIT foi criado em 2008 para potencializar a capacidade de inovação da Europa. O EIT é a única iniciativa 
da UE com plena integração de negócios, educação e investigação. Somos a maior rede de inovação da 
Europa, com mais de 1500 parceiros e 50 centros de inovação em toda a Europa. 

Mais informação: Infografia EIT em resumo  
 

Quais os desafios em que se focam as Comunidades de Conhecimento e Inovação EIT? 

As oito 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 EU 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) 
• resolver os desafios de mobilidade das nossas cidades (EIT Urban Mobility) 

Juntamente com seus principais parceiros, estas comunidades oferecem uma ampla gama de atividades 
de inovação e empreendedorismo. Isso inclui cursos de formação que combinam competências técnicas e 
empresariais, criação de empresas e aceleração de serviços e projetos de investigação orientados para a 
inovação. 

O que é que o EIT alcançou?  
 

 
 
Conheça os talentosos inovadores e empreendedores da Comunidade EIT: Histórias de Sucesso da 
Comunidade EIT 
  
Para mais informações, visite eit.europa.eu & siga o EIT no Twitter @EITeu   #EITAwards  #INNOVEIT  

Para fotos do evento: https://www.flickr.com/photos/eiteu/albums. 
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