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hoDA ESQUERDA PARA A DIREITA: Marta Catarino (directora da TecMinho), Alexandra Leitão (directora da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica), Filipe Castro (gestor de Negócios
e Tecnologias na Universidade do Porto), Filipa Batista Coelho (coordenadora nacional dos projectos Eureka na Fundação para a Ciência e a Tecnologia), João Trigo da Roza (presidente da APBA), Carlos Maia
(presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco), António Tavares (CEO da Tecmaia), Rogério Gaspar (vice-reitor da Universidade de Lisboa), Rui Pedrosa (vice-presidente do Instituto Politécnico de Leiria),
Paulo Vila Real (vice-reitor da Universidade de Aveiro), Jorge Figueira (director da Divisão de Inovação e Transformação do Saber da Universidade de Coimbra), Constantino Mendes Rei (presidente do Instituto
Politécnico da Guarda) e Ana de Freitas (vice-reitora da Universidade do Algarve).

As motivações de quem decide
Júri da edição deste ano do concurso decidiu premiar dois projectos na Saúde. Fomos saber porquê.

Os três projectos premiados na última
edição do NOVO BANCO Concurso Na-
cional de Inovação foram eleitos entre
um conjunto de 75 candidaturas sujeitas
a um processo de avaliação e selecção
com base em critérios como a excelência
científica e o carácter inovador do pro-
jecto (com uma ponderação de 35%),
o impacto potencial dos resultados na
competitividade empresarial (com uma

ponderação de 45%) e a credibilidade da
empresa, instituição de I&D ou inventor
responsável pelo projecto (com uma
ponderação de 20%).
A avaliação esteve a cargo de um júri que
envolve entidades de relevo na área da
ciência, tecnologia e inovação a nível
nacional, tanto na sua vertente acadé-
mica como empresarial.
“Com este concurso, o NOVO BANCO
premeia não só a qualidade dos projec-
tos, mas também faz despertar nos in-
vestigadores a vertente de empreende-
dorismo tão necessário à economia na-
cional”, explica Paulo Vila Real, vice-
-reitor da Universidade de Aveiro.
Os jurados dão conta de “uma evolução
muito interessante da qualidade dos
projectos a concurso ao longo das várias
edições”, uma evolução “diferenciada
sector a sector”, explica João Trigo da
Roza, lembrando o facto de a área da
Saúde ter sido a que demonstrou mais

potencial nesta edição, com dois projec-
tos premiados. “Existe hoje claramente
em Portugal, no sector da Saúde, um
ecossistema empreendedor de nível
mundial, e não tenho dúvidas de que al-
guns destes projectos ainda vão ter um
reconhecimento global”, justifica o pre-
sidente da Associação Portuguesa de Bu-
siness Angels (APBA).
Uma opinião reforçada por Ana de Frei-
tas, vice-reitora da Universidade do Al-
garve, lembrando “o número crescente
de projectos com elevada qualidade, com
particular expressão na área da Saúde”.
Para Rogério Gaspar, vice-reitor da Uni-
versidade de Lisboa, a evolução dos pro-
jectos apresentados demonstra “o grande
nível de grande maturação” do ecossiste-
ma de investigação, desenvolvimento e
inovação existente em Portugal. Segundo
este responsável, o NOVO BANCO Con-
curso Nacional de Inovação acaba por es-
pelhar a realidade nacional: “Um país

empreendedor e dinâmico, resultante de
décadas de investimento no sistema
científico e tecnológico nacional.” Para o
vice-reitor da Universidade de Lisboa, “é
importante que este exemplo frutifique e
seja replicado, a par da persistência em
políticas públicas dirigidas ao fomento da
inovação, alicerçadas em investimentos
estratégicos no conhecimento”, adverte.

Duplo prémio na Saúde
Na 11.ª edição do NOVO BANCO Concurso
Nacional de Inovação o júri decidiu atri-
buir um duplo prémio no sector da Saú-
de.
Segundo João Trigo da Roza, trata-se de
uma questão de mérito relativo. “Existi-
ram dois projectos da Saúde que se dis-
tinguiram pela sua inovação e potencial
impacto”, explica o jurado, justificando
a decisão de distinguir com uma menção
honrosa um segundo projecto de “gran-
de qualidade” nesta categoria. ■ C.M.

Evolução. No seu
conjunto, os elementos
do júri consideram
que há um número
crescente de projectos
de I&D de elevada
qualidade
em Portugal.


