
9.* EDIÇÃO DO CONCURSO NACIONAL DE INOVAÇÃO BES

A 9.* EDIÇÃO DO CONCURSO NACIONAL DE INOVAÇÃO BES CHEGOU AO FIM

0 JÚRI ELEGEU 0 VENCEDOR EM CADA UM DOS SECTORES A CONCURSO E UM GRANDE

VENCEDOR NO SECTOR DA SAÚDE. A ENTREGA DE PRÉMIOS TEM LUGAR HOJE.

A edição de 2013 do Concurso Nacional de Inova-

ção BES atingiu o ponto alto com a eleição dos

vencedores em cada um dos quatro sectores a

concurso, sendo o grande vencedor da área da

Saúde. Quatro projectos inovadores, entre os

134 que se apresentaram à competição, e que

representam um acréscimo de 24 face à edição
anterior.

A cerimónia de entrega de prémios tem lugar ho-

je, pelas 11 horas, no espaço BES Arte & Finan-

ça, junto ao Marquês de Pombal, estando a aber-

tura a cargo de Ricardo Salgado, presidente da

Comissão Executiva do BES, a que se segue a apre-
sentação da Vision-Box, por parte do CEO da em-

presa, Bento Correia. A entrega de prémios aos

vencedores da 9. § edição do Concurso Nacional

de Inovação BES está agendada para as 11h30.

O grande vencedor no sector da Saúde envolve

o desenvolvimento, por parte do Instituto de Me-
dicina Molecular, de uma plataforma de vacina-

ção contra a malária em humanos, doença pa-
ra a qual não existe ainda registo de uma vacina

eficaz. A solução encontrada tem por base a uti-

lização de parasitas causadores de malária em

roedores, incapazes de causar a doença em se-

res humanos, mas que podem ser geneticamente
modificados de forma a expressarem antigénios
dos seus congéneres infecciosos para humanos.

No sector de Processos Industriais, o projecto
destacado envolve o desenvolvimento de uma

nova geração de supercondensadores - os C2C -,
que vem resolver a maior dificuldade associada

ao uso da electricidade: o seu armazenamento.
Os inovadores supercondensadores armazenam

energia e de uma forma muito rápida, para além
de terem a vantagem de serem fabricados atra-
vés de um processo simples, com recurso a mate-
riais abundantes e pouco poluentes.

Já a tecnologia ScreenWood foi a que mereceu a

atenção do júri no sector de Recursos Naturais.

Em causa está uma metodologia não-destrutiva,
baseada numa análise por raios X, capaz de de-

tectar as estrias características de infecção fún-

gica da videira. Com esta tecnologia, desenvolvi-

da no Instituto Superior de Agronomia, é possível

tomar medidas ainda no viveirista, evitando as-

sim 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 Ser-

viços o júri da 9.- edição do concurso distinguiu
o projecto bioM - Wearable Gesture Recognition.
A aplicação desenvolvida no Instituto de Biofísica

e Engenharia Biomédica, da Faculdade de Ciên-
cias da Universidade de Lisboa, recorre a um têx-
til inteligente aplicado na zona do antebraço, que
permite a interacção com dispositivos electróni-

cos - como consolas, 'smartphones', 'tablets', te-
levisões e 'robots' - a partir de gestos simples da
mão do utilizador.

O Concurso Nacional de Inovação BES marca



o panorama da inovação em Portugal há nove

anos consecutivos, tem como principais objec-
tivos premiar a excelência na investigação, con-
tribuir para uma economia mais competitiva e

promover uma cultura empresarial orientada

para a inovação.
Em nove edições, foram apresentados 1470 pro-
jectos a concurso e atribuídos 2,935 milhões de

euros em prémios aos 46 projectos vencedores.

Dirigido a pequenas e a micro empresas, inves-

tigadores e inventores independentes, o con-
curso tem como principais factores de diferen-

ciação, face a outras iniciativas em Portugal, a
existência de categorias sectoriais, implicando
uma aplicação concreta a um sector empresa-
rial, bem como um alargado leque de parcerias
e a elevada representatividade do meio científi-

co português. O prestígio e mobilização conquis-
tados pelo Concurso Nacional de Inovação BES

está patente no crescente número de parceiros
que a ele se associam, num total de 22, entre

instituições de ensino, empresas e parques tec-
nológicos, associações, fundações e outras enti-
dades representativas do meio académico e em-
presarial português.
A estrutura de prémios reflecte uma visão apro-
fundada da inovação, ao envolver um prémio pe-
cuniário por sector no valor de 25 mil euros, a

que se soma o financiamento de patente no va-
lor de 10 mil euros e o 'business plan' no montan-
te de 25 mil euros, num total de 60 mil euros. En-

tre os vencedores sectoriais é ainda distinguido
o melhor projecto absoluto, que recebe um pré-
mio pecuniário complementar no valor de 25 mil

euros. No total, a 9. ã edição do Concurso Nacio-
nal de Inovação BES envolveu 265 mil euros em

prémios. ?



O que diz

o júri
OS JURADOS DA 9. 3 EDIÇÃO
DO CONCURSO NACIONAL
DE INOVAÇÃO BES

FALAM DA RELEVÂNCIA DA INICIATIVA

E DOS PROJECTOS CONCORRENTES.

O projecto sobre técnicas de diagnóstico
da esca da videira irá ter grande impacte
no sector vitícola europeu. O novo teste
detecta plantas de videira infectadas an-
tes de a doença se manifestar, evitando
a difusão de uma doença grave para a

qual não há ainda tratamento.
ANTÓNIO A. MONTEIRO,

professor catedrático no Instituto Superior

de Agronomia da Universidade de Lisboa

O BES Inovação 2013 trouxe para a ribalta
um projecto de desenvolvimento da vaci-

na contra a malária, coordenado por Mi-

guel Prudêncio, do Instituto de Medicina
Molecular. Embora ainda longe do mer-
cado, esta distinção alimenta a chama
de uma vacina que sempre atraiu mais

filantropos que investidores. A competi-
ção foi apertada, tal era a qualidade dos

projectos candidatos. Está de parabéns o

BES por se manter fiel à causa da inova-

ção e do empreendedorismo.
JOSÉ F. G. MENDES,

vice-reitor para
a Inovação e Empreendedorismo

da Universidade do Minho
Esta edição do concurso distinguiu-se pe-
la qualidade das participações, o que de-
monstra a importância crescente da ini-

ciativa no contexto actual da economia

portuguesa e o seu contributo para o de-

senvolvimento de um empreendedoris-
mo qualificado. Os projectos têm cada
vez mais qualidade do ponto de vista do

seu suporte científico e potencial impacto
económico e social. A maior parte, e em

particular os vencedores, têm uma eleva-

da componente de inovação. Estou certo
de que os 'business angels' da APBA vão
continuar a seguir e a investir em alguns
destes projectos, e faço votos de que al-

guns possam vir a transformar-se em

empresas de elevado crescimento.

JOÃO LARROUDÉ TRIGO DA ROZA,

presidente da Associação Portuguesa

de Business Angels
O desenvolvimento de soluções/projec-
tos e a sua operacionalização no mer-
cado constituíram os argumentos deste

concurso, cuja excelência dos trabalhos

apresentados, e a forma como os mes-
mos são posicionados perante o merca-
do e os consumidores, levam a enaltecer
esta iniciativa e a responsabilidade de

premiar propostas de negócio, investiga-

ções e inovações com real impacto eco-
nómico e com benefícios sociais.

GONÇALO POETA FERNANDES,

vice-presidente
do Instituto Politécnico da Guarda

Nota-se um crescimento no reconheci-

mento do Concurso Nacional de Inova-



ção BES. A candidatura de promotores

já presentes no mercado, com financia-

mento muito superior ao prémio, só po-
de ser entendida como uma validação do

prémio enquanto chancela de qualidade
e da sua utilidade como potenciador do

negócio! Confirma-se o crescimento de

uma ousadia para lançar projectos cre-

díveis e assentes numa investigação só-

lida e que ambicionam ter uma aplica-

ção global, quer orientados para o de-

senvolvimento de novos produtos e dis-

positivos médicos, quer para o desenvol-

vimento de novos paradigmas tecnoló-

gicos integrados em tecnologias de van-

guarda. Espera-se que seja mais um si-

nal do robustecimento de uma economia

cada vez mais assente no conhecimento

e mais próxima do nosso sistema cientí-

fico e tecnológico!

JORGE GONÇALVES,

vice-reitor de l&D+i da Universidade do Porto

Os tempos de crise e de recessão eco-

nómica são oportunidades únicas para
inovar e empreender. O reconhecimen-

to público da actividade de investigação
e inovação constitui, neste contexto, um

estímulo ao acto de inovar e de utilizar o

conhecimento científico em prol do bem-

estar e do desenvolvimento socioeconó-

mico sustentável. O Prémio BES Inova-

ção constitui, neste contexto, um exem-

plo ímpar em Portugal da promoção do

mérito nestes domínios.

CARLOS PASCOAL NETO,

vice-reitor da Universidade de Aveiro

O Concurso Nacional de Inovação BES

é uma referência na promoção da ino-

vação e do empreendedorismo no nos-

so país. Os projectos seleccionados pa-
ra a fase final da 9. â edição do concurso

demonstram que a investigação desen-

volvida nas instituições de I&D nacionais

tem potencial para ser valorizada social

e economicamente. Na minha opinião,

os projectos vencedores, se devidamente

apoiados, podem dar origem a 'start-ups'
de elevado potencial de crescimento.

PEDRO VILARINHO,

director de Projectos

e director do Acelerador de Comercialização

de Tecnologias da COTEC Portugal

A edição 2013 do concurso apresentou

alguma assimetria na qualidade das pro-

postas finalistas para as diferentes áre-

as, facilitando dessa forma o trabalho
do júri. Acredito que, no final, venceu a

melhor proposta a concurso, sendo cer-
to que importa realçar a forma compro-
metida como os concorrentes defende-

ram as suas ideias, valorizando-se e va-
lorizando o próprio evento.

AMÍLCAR FALCÃO,

vice-reitor da Universidade de Coimbra

Mais uma vez, foram apresentados pro-

jectos bastante interessantes nas várias

áreas. Apesar de nem todos se encontra-

rem na mesma fase de desenvolvimen-

to, os projectos revelaram, para além da

fundamental qualidade científica, poten-
cial para a criação de valor, tanto em ter-
mos económicos, como sociais. Existem

ainda dois aspectos que gostaria de sa-

lientar: primeiro, a presença dos candi-

datos, que permite a interacção e que,
em alguns casos, é esclarecedora; e se-

gundo, a composição das equipas, ca-
da vez mais constituídas por elementos
da comunidade empresarial, científica e

académica.

CARLOS MAIA,

presidente do Instituto Politécnico

de Castelo Branco

Como já vem sendo hábito, surgiram na

presente edição desta iniciativa excelen-

tes projectos nas diferentes áreas a con-

curso. O projecto vencedor - o desenvol-

vimento de uma vacina contra a malá-
ria - tem um grande interesse empresa-
rial e, sobretudo, humanitário. A serem



ultrapassados positivamente os últimos

testes, teremos encontrado a solução

para um problema que afecta uma parte

importante da humanidade.

MANUEL CANCELA D' ABREU,

vice-reitor da Universidade de Évora


