
12 Balanço da inovação

São inúmeros projectos e promotores que, ano após ano,
na última década, se mobilizaram para o Concurso Nacional
de Inovação BES. Muitos já voam além-fronteiras
e constituem autênticos casos de sucesso na sua área
de especialização.



IO. 3 EDIÇÃO DO CONCURSO NACIONAL DE INOVAÇÃO BES

Sucesso dos projectos vencedores
evidenciam excelência do concurso

SÃO INÚMEROS PROJECTOS E PROMOTORES QUE, ANO APÓS ANO, NA ÚLTIMA DÉCADA, SE MOBILIZARAM PARA

0 CONCURSO NACIONAL DE INOVAÇÃO BES. MUITOS VOAM ALÉM-FRONTEIRAS.



O Concurso Nacional de Inovação BES é a iniciativa do

banco com maior visibilidade no apoio à inovação em-

presarial e ao empreendedorismo, em áreas de aplica-

ção ligadas aos recursos endógenos do País, com o ob-

jectivo de o tornar mais competitivo.

Em nove edições, o concurso registou 1.470 candidatu-

ras, distinguiu 46 projectos e atribuiu 2,935 milhões de

euros em prémios.

Os projectos em causa foram eleitos pelo potencial de

inovação baseada em conhecimento, sobretudo pe-

los seus resultados concretos, no curto e médio pra-

zos, servindo de exemplo e estímulo na procura de no-

vos modelos de competitividade, tanto para as empre-

sas, como para as universidades e centros de investi-

gação. Muitos são já embaixadores da excelência na-

cional além-fronteiras.

Na edição de 2013 registaram-se 134 projectos candi-

datos aos quatro sectores a concurso, o que represen-
ta um acréscimo de 24 projectos face à edição ante-

rior. O grande vencedor foi eleito no sector da Saúde,

pelo desenvolvimento, por parte do Instituto de Medici-

na Molecular, de uma plataforma de vacinação contra

a malária em humanos, doença para a qual não existe

ainda registo de uma vacina eficaz. A solução encon-

trada tem por base a utilização de parasitas causado-

res de malária em roedores, incapazes de causar a do-

ença em seres humanos, mas que podem ser geneti-

camente modificados de forma a expressarem antigé-

nios dos seus congéneres infecciosos para humanos.

No sector de Processos Industriais, o projecto desta-

cado envolve o desenvolvimento, por cinco investiga-

dores, de uma nova geração de supercondensadores

- os C2C - que vêm resolver a maior dificuldade asso-

ciada ao uso da electricidade: o seu armazenamento.

Os inovadores supercondensadores armazenam mui-

ta energia de uma forma bastante rápida, com a van-

tagem de serem fabricados através de um processo

simples, com recurso a materiais abundantes e pou-

co poluentes.

Já a tecnologia ScreenWood foi a que mereceu a aten-

ção do júri no sector de Recursos Naturais. Em causa

está uma metodologia não-destrutiva, baseada numa

análise por raios X, capaz de detectar as estrias carac-

terísticas de infecção fúngica da videira. Com esta tec-

nologia, desenvolvida no Instituto Superior de Agrono-

mia, é possível tomar medidas ainda no viveirista, evi-

tando assim a difusão de uma doença grave, para a

qual não existe ainda tratamento e que pode levar ao

arranque de toda uma vinha.

No sector de Tecnologias de Informação e Serviços o

júri da nona edição do Concurso Nacional de Inovação

BES distinguiu o projecto bioM - Wearable Gesture Re-

cognition. A aplicação desenvolvida no Instituto de Bio-

física e Engenharia Biomédica, da Faculdade de Ciên-

cias da Universidade de Lisboa, recorre a um têxtil in-

teligente aplicado na zona do antebraço, que permite

a interacção com dispositivos electrónicos, como con-

solas, 'smartphones', 'tablets', televisões e 'robots', a

partir de gestos simples da mão do utilizador.

A projecção e mobilização conquistada pelo Concurso

Nacional de Inovação BES - iniciativa concebida para

premiar e promover uma cultura orientada para a ino-

vação - está também patente no crescente número de

parceiros que a ele associam. Entre instituições de en-

sino de todo o País, passando por empresas e parques

tecnológicos, associações, fundações e outras entida-

des representativas do meio académico e empresarial

português, são já 23 os parceiros envolvidos no con-

curso. ?








