“SYNERGIES” é um espaço de notícias da FMUL totalmente dedicado às áreas de inovação e
empreendedorismo, tanto a nível nacional como a nível internacional, com um foco especial na
área da saúde, e da responsabilidade do Gabinete de Inovação e Empreendedorismo (GIE).
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SynerGIEs #21 | DEZ'18

Editorial
Uma das melhores notícias para a investigação e empreendedorismo da Universidade de Lisboa chega mesmo
antes do Natal e Fim de Ano:
– A Neuropsycad ganha o segundo lugar na categoria de Digital Health, durante a final europeia do European
Health Catapult . O European Health Catapult é um programa de aceleração de start-up’s promovido
anualmente pelo EITHealth, um consórcio europeu do qual a Universidade de Lisboa é parceira. A
Neuropsycad é liderada por Hugo Ferreira, Diana Prata e Maria Costeira.

– Nos próximos dias 14 e 15 de Fevereiro de 2019, a Universidade de Lisboa acolhe a edição portuguesa
do Fórum Universidade –Empresas patrocinado pela Comissão Europeia e pelo Conselho de Reitores das
Universidades Portuguesas. Estes encontros, que vão passando por diferentes países europeus, têm por
missão estudar a problemática das relações entre as empresas e a academia no sentido que serem
ultrapassados os constrangimentos para uma colaboração mais eficaz. Assuntos como o desenvolvimento
urbano, a economia azul, a cooperação transfronteiriça e a economia circular serão abordados por
especialistas nacionais e internacionais.
Não deixem de consultar as CALLS e a AGENDA de eventos, sempre atualizadas e direcionadas para a área de
saúde e nutrição.
Qualquer

questão

sobre

os

temas

ou

em inovacaofmul@medicina.ulisboa.pt
Para receber o SynerGIEs no seu email inscreva-se aqui.
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A equipa da Synergies aproveita esta última Synergies do Ano para desejar um Feliz Natal a todos os nossos
subscritores e que o Novo Ano traga muitos sonhos inovadores concretizados!
Notícias
Plataforma de inovação da Glintt tem projetos prontos a serem lançados no mercado na área da saúde
MedOn, gRUL e SIGEC são três projetos que vão ser apresentados às organizações da área da saúde: melhor
a qualidade da informação e melhoria na competitividade dos nossos ensaios clínicos.
Projetos na área da saúde foi premiado na Bfk
Na categoria de “Saúde”, a Universidade de Aveiro com o projeto PureAvTec – igY Purification Techonologies
foi premiada por este programa.
EIT Health tem primeira spin-off de Inovação médica
Quality Pharma Med Tech baseia-se num algoritmo que pretende dar apoio aos médicos na otimização de
prescrição de receitas.
Neuropsycad ganha o segundo lugar na categoria de Digital Health
Durante a final europeia do European Health Catapult, que decorreu em Lodz, Polonia, em 4 de Dezembro
último, confirmando assim a qualidade do trabalho que vem efectuando. A Neuropsycad, que recebeu um
prémio de 15 mil euros, é uma start-up da Faculdade de Ciências da ULisboa que desenvolve algoritmos para
deteção de padrões de doenças neurológicas (Parkinson, Alzheimer) a partir de imagens de ressonância
magnética.
[Opinião] A cruzada de David Rowan sobre “inovação de treta”
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SynerGIEs #20 | DEZ'18

Editorial
No dia 28 de Novembro realizou-se no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa a conferência
final do Althour “Assissed Living Technologies for the health tourism sector” onde a Professora Isabel Rocha
realizou a sessão de boas vinda e onde, para além de terem sido discutidos as conquistas deste projeto,
abordaram-se ideias para o futuro, e também foram realizadas sessões de pitch e de networking.
Nesta sessão do SynerGIEs queremos também destacar alguns eventos que acreditamos ser do interesse dos
nossos subscritores:
– A Glitt, um dos nossos parceiros dentro do EIT Health irá ter no próximo dia 14 de Dezembro o evento “As
Redes de Inovação da Europa” a partir das 9h30 no Museu Oriente. O objetivo desta sessão é dar a conhecer
o que de melhor se faz na União Europeia com vista à construção de uma rede de Inovação. Podem inscreverse clicando na imagem ou no link na AGENDA.
– Também salientamos a formação da WACT, em empreendedorismo e intervenção Social. Inscrições Abertas
até 16 de Dezembro. Esclarecimentos através do email: info@wact.pt
Não deixem de consultar as CALLS e a AGENDA de eventos, sempre atualizadas e direcionadas para a área de
saúde e nutrição.
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referidos,
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ao

dispor

em inovacaofmul@medicina.ulisboa.pt
Para receber o SynerGIEs no seu email inscreva-se aqui.
Notícias
Programa de Inovação Alimentar ganho por start-up portuguesa
AgriMarketplace venceu o Food Accelerator Network Programme
Star-up de Braga da área da saúde vai entrar no mercado americano
PeekMed, Sistema que permite aos cirurgiões ortopédicos realizar cirurgias mais seguras e simples foi
autorizado para ser usado nos EUA.
Pressão de investigadores e empresários para maior investimento em investigação
Numa carta conjunta à comissão europeia é pedido um sério esforço orçamental, pois só assim haverá mais
capacidade de competitividade a nível mundial.
Health Cluster Portugal realizou a sua IX Conferência Anual
Foram apresentados vários trabalhos entre as quais as 8 medidas para a superação dos custos de contexto
no sector da saúde 6 recomendações.
[Artigo] Future Trends help you choose the most fitting medical specialty
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SynerGIEs #19 | NOV'18

Editorial
Um dos eventos mais significativos e de maior projeção para os estudantes é o Dia da Investigação para
Estudantes de Medicina que acontece já no dia 12 de Dezembro organizado pelo GAPIC e pela AEFML. Muitos
investigadores que terão um papell preponderante na inovação feita na área da saúde começam, sem dúvida,
aqui o seu percurso. Participem!
O EIT Health abriu novas calls na área da inovação em Saúde com 6 áreas distintas até Março de 2018.
Qualquer dúvida sobre estas calls, contatem o GIE, o ponto de contato do EIT Health na FMUL.
Não deixem de consultar as CALLS e a AGENDA de eventos, sempre atualizadas e direcionadas para a área de
saúde e nutrição.
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referidos,

estamos

ao

dispor

em inovacaofmul@medicina.ulisboa.pt
Para receber o SyneRGIES no seu email inscreva-se aqui.
Notícias
19 de Novembro: Dia das Mulheres Empreendedoras
Dados da OCDE mostram que também na área do empreendedorismo a igualdade de género ainda é uma
questão que se mantém. Vejam o relatório completo aqui.
Nu-Rise, spin-off da área da saúde distinguida nos Litoral Awards
Luis Motinho representou a Nu-Rise, empresa com produtos inovadores na área da oncologia na cerimónia
onde foi premiada.
Centro de Inovação Social em Évora
O objetivo é construir um ecossistema com sustentabilidade financeira que previna o despovoamento do
Alentejo.
Evento EIT-Health em Coimbra
Evento que promove o empreendedorismo e inovação junto de estudantes do pré e pós graduado na zona de
Coimbra.
Empresa Portuguesa Talk Desk lança fundo de 10 milhões para inovação
“Liderar através da inovação” é uma das premissas da Talk Desk.
[Paper] Making ideas work for society: University cooperation in knowledge transfer
Excelente artigo de Jo Ritzen sobre o impacto das Universidades na inovação e no conhecimento.
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SynerGIEs #18 | NOV'18

Editorial
Neste editorial do Synergies queremos dar destaque aos dois principais eventos que a Universidade de Lisboa
vai realizar nas áreas de investigação e inovação:
– De 12 a 15 de Novembro haverá sessões de esclarecimento acerca das várias calls do EIT-Health.
Consultem o programa e o site.
– De 12 a 14 de Dezembro um conjunto de Training courses para investigadores. Saiba mais aqui.
Ainda no âmbito do EIT Health vejam as várias histórias de sucesso, a EIT Health Alumnii Network e também
mostramos um pouco melhor como funciona o EIT Health.
Para além destes eventos destacamos o websummit na nossa Synergies: muitas novidades na inovação em
saúde estiverem presentes neste evento.
Não deixem de consultar as CALLS e a AGENDA de eventos, sempre atualizadas e direcionadas para a área de
saúde e nutrição.
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ou

calls

referidos,

estamos

ao

dispor

em inovacaofmul@medicina.ulisboa.pt
Para receber o SyneRGIES no seu email inscreva-se aqui.
Notícias
Lifeína vence competição de starp-ups do Web Summit.
Produto que liga turismo e saúde vence a competição PITCH, no valor de 50 mil euros.
HealthCare City presente na Web Summit
Integrado no stand da lusíadas Saúde procurou novos empreendedores na área da saúde.
Debate sobre Inovação digital no IPO do Porto
Literacia digital e inteligência artificial vão ser alguns dos temas debatidos neste evento.
Maior Empreendedor do IST vai receber prémio
Esta e outras iniciativas vão ser criadas em conjunto com o Santander, parceiro especial do IST.
HeadSpace, app com mais de 30 millões de utilizadores
“Promover a saúde mental antes dela se tornar um problema”, é objetivo da criadora da app.
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Editorial
Acreditamos que um dos principais papéis do GIE é o de capacitar quem têm interesse nas áreas de inovação
e empreendedorismo com as melhores ferramentas. Por isso estamos sempre disponíveis para colaborar em
eventos e atividades que estimulem a aquisição desses conhecimentos:
De 17 a 19 de Outubro realizou-se o CNIAC 2018, pela primeira vez na cidade de Lisboa. A FMUL foi
escolhida para acolher este evento, organizado pelos alunos do ano comum. O GIE foi convidado a estar
presente no “HANACKON – Médicos Empreendedores”, onde a Dra. Sónia Teixeira realizou uma apresentação
sobre “Como estruturar um pitch” e colaborou como mentora ao longo do dia com os participantes que
criaram conteúdos para áreas prioritárias na literacia em saúde.
É sempre entusiasmante quando a nossa Universidade dá cartas na investigação e inovação: neste Synergies
realçamos equipas de Investigação do Instituto Superior de Agronomia e também a atividade “Innovation
Days” do EIT Health realizada pela Faculdade de Ciências em Novembro.
Não deixem de consultar as CALLS e a AGENDA de eventos, sempre atualizadas e direcionadas para a área de
saúde e nutrição.
Qualquer

questão

sobre

os

temas

ou

calls

referidos,
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ao

dispor

em inovacaofmul@medicina.ulisboa.pt
Para receber o SyneRGIES no seu email inscreva-se aqui.
Notícias
Em 2019, FCT terá o segundo maior orçamento de sempre
Haverá um aumento de 11% de investimento face a 2018 chegando aos 631 milhões de euros. Prevê-se que
uma grande percentagem deste valor seja investido na contratação de 5000 doutorados.
Investigadores do Instituto Superior de Agronomia descobrem proteína potencialmente anticancerígena no
tremoço
O grupo de investigação responsável por esta descoberta foi premiado com a distinção BfK Awards no âmbito
do Food and Nutrition Awards 2018.
A Agência Nacional de Inovação lança duas novas iniciativas para quem quer empreender
Um programa de aceleração da ciência e tecnologia, o BfK Rise e uma rede de apoio aos gabinetes de
transferência de tecnologia das instituições de ensino superior, o BfK Transfer.
Inovação e baixas qualificações – Tema em debate no Tech Days em Aveiro
As competências fundamentais, a resistência à mudança dos gestores foram outros dos temas debatidos
neste evento.>
Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia faz 10 anos
Como foram os primeiros 10 anos e as ambições para os próximos.
Concursos
31 OUT

Inducement Prize

The Investor Network (EIT Health)

sem data

4 NOV

Innovator Awards

Arrisca C 10ª Edição

sem data

14 NOV

Fundo 200 M

Digital Health and care services (H2020)

sem data

27 NOV

Prémios à Inovação na Função Pública

sem data
StartUP VISA
Agenda
23-26 OUT

30 OUT

Future, Strategic, Design & Innovation (Lisboa)

Como gerar os novos líderes do futuro (Lisboa)

22-27 OUT

5-8 NOV

Portugal Digital Week 2018 (todo o país)

Web Summit (Lisboa)

29 OUT

16-27 NOV

Agro Inovação 2018 (Porto Salvo)

Ciências EIT Health Innovation Days 2018 (Lisboa)
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19-23 NOV

The future of Europe – Apresentação de Livro

Ideation week for Open Banking (Santo Amaro)

(Reitoria ULisboa)

SynerGIEs #16 | OUT'18

Editorial
Nos dias 17, 18 e 19 de Outubro irá acontecer na FMUL o Congresso Nacional Interno do Ano Comum 2018,
que é realizado pela primeira vez em Lisboa, e o GIE irá estar presente no dia 17 de Setembro na sessão
“Hackathon-Médicos Empreendedores”. Vejam aqui o programa dos 3 dias.
Salientamos também o prémio para jovens empreendedores “Arrisca C” até dia 4 de Novembro.
Não deixem de consultar as CALLS e a AGENDA de eventos, sempre atualizadas e direcionadas para a área de
saúde e nutrição.
Qualquer

questão

sobre

os

temas

ou

calls

referidos,

estamos

ao

dispor

em inovacaofmul@medicina.ulisboa.pt
Para receber o SyneRGIES no seu email inscreva-se aqui.
Notícias
Entrevista a Filipa Fixe da Glintt sobre Digital Health
No âmbito da realização do evento “Hintt 2018” Filipa Fixe, coordenadora da Glintt (nossa parceira no EIT
Health) para a área da saúde reflete sobre s mudanças digitais na saúde, a importância dos prémios “Hintt” e
as vantagens deste tipo de iniciativa no ecossistema de empreendedorismo na área da saúde em Portugal.
Empresas inovadoras na área da saúde nomeadas no Healthcare City Startup Award 2018
Estão nomeadas a Aquila Medical Innovation, a Bashbabu e a Nudge, sendo valorizado o empenho do
empreendedor, o potencial comercial do projeto e a evolução da star-up.
Santa Casa inaugura Polo de Empreendedorismo Social
Chama-se Casa de Impacto e vai incubar mais de10 start-ups e irá ser criado um Fundo para estes projetos.
Programa 200M para star-ups, com valores de 500 mil a 5 milhões
Ferramenta de apoio financeiro que procura atrair investidores nacionais para as star-ups nacionais.
Saúde: WeCareOn, Consultas de psicologia on-line, um projeto português
Concursos
4 NOV

Innovator Awards

Arrisca C 10ª Edição

sem data

14 NOV

Fundo 200 M

Digital Health and care services (H2020)

sem data
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Agenda
8-9 OUT

Congresso Nacional Interno do Ano Comum

SingularityU Portugal Summit Cascais

(FMUL-Lisboa)

12 OUT

20 OUT

Health INNOVATION 2018 (Lisboa)

Conceitos Modernos em Nutrição Clínica (Loures)

15-16 OUT

23-26 OUT

International Conference on Mediterranean Diet

Future, Strategic, Design & Innovation (Lisboa)

and Gastronomy – Linking Innovation,
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Sustainability and Health (Évora)

Agro Inovação 2018 (Porto Salvo)

17-19 OUT
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Como gerar os novos líderes do futuro (Lisboa)

19-23 NOV

5-8 NOV

Ideation week for Open Banking (Santo Amaro)

Web Summit (Lisboa)

SynerGIEs #15 | SET'18

Editorial
Nesta primeira Synergies do novo ano letivo queremos prestar as nossas congratulações aos novos alunos da
FMUL, tanto do curso de Medicina como de Ciências da Nutrição. Esperamos que os anos que se avizinham
sejam cheios de sucessos académicos e de grandes ideias!
O GIE esteve presente na Semana da Introdução aos Novos Alunos tendo realizado uma apresentação do
Gabinete e das suas atividades. Esperamos contribuir para o desenvolvimento académico e profissional de
todos os alunos.
Mostramos aqui o vídeo da SummerSchool onde a FMUL foi parceira e também uma notícia sobre as
vantagens de ser empreendedor. Não deixem de ler!
Salientamos CALLS e a AGENDA de eventos, sempre atualizadas e direcionadas para a área de saúde e
nutrição.
Qualquer

questão

sobre

os

temas

ou

calls

referidos,

estamos

ao

dispor

em inovacaofmul@medicina.ulisboa.pt
Para receber o SyneRGIES no seu email inscreva-se aqui.
Notícias
ClinMed2018 – Parceria entre FMUL e Universidades Francesas
Vejam o vídeo e comentários de quem participou.
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa é parceira da SMART FARM CoLAB
Foi aprovado recentemente pela FCT a criação de um laboratório, o SMART FARM CoLAB, que terá como
principal objetivo a gestão inteligente de recursos sustentáveis
Sessão de premiados europeus nacionais em Vila Nova de Gaia
+ Empreendedorismo + Inovação é um espaço de partilha de experiência de empreendedorismo empresariais
realizadas em Portugal. No mesmo evento irão ser divulgados os resultados da fase nacional dos Prémios
Europeus de Promoção Empresarial 2018.
Universidade do Porto lança projeto NOE
O NOE (Noroeste Empreendedor) é um projeto que pretende através de lançamento de questionários ficar a
conhecer os empreendedores que tenham de alguma maneira estado relacionados com a universidade do
Porto, de Aveiro ou Minho. Os resultados conseguidos vão ajudar a formar a base do Observatório de
Empreendedorismo.
Empreendedores com melhores níveis de bem estar
Estes dados foram apresentados na 13º Conferência da Academia Europeia de Psicologia da Saúde; para além
de bem-estar também atribuem mais significado ao trabalho que fazem.
Concursos
28 SET

sem data

Prémio Pulido Valente Ciências (FCT)

Innovator Awards

<h414 NOV

sem data

Digital Health and care services (H2020)

Prémios à Inovação na Função Pública
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Agenda
21-22 SET
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“Inovação Tecnológica e Humanização no ensino

HINTT 2018 – Health Intelligence Talk trends

por simulação em saúde” – Congresso SPSIM 2018

(Lisboa)

(Funchal)

12 OUT

25 SET

Health INNOVATION 2018 (Lisboa)

LeaderShip Summit Portugal (Estoril)

20 OUT

26 SET

Conceitos Modernos em Nutrição Clínica (Loures)

Sessão + Empreendedorismo + inovação (Vila

22-28 OUT

Nova de Gaia)

Future, Strategic, Design & Innovation (Lisboa)

26-27 SET

19-23 NOV

Summer Innovation Campus (Vila Real)

Ideation week for Open Banking (Santo Amaro)

2 OUT
Agilidade e Gestão de Projetos no Setor Público
(Oeiras)

SynerGIEs #14 | AGO'18

Editorial
Foi realizada na semana passada, dia 24 de Julho uma iniciativa da Glintt e restantes parceiros como a
Universidade de Lisboa, “Um ecossistema de Inovação para a criação de negócio” promovido pelo EIT Health
no Museu Oriente. O GIE esteve presente e contactou com várias Start-ups da área da saúde que conseguiram
desenvolver-se e criar produtos e serviços de valor.
Salientamos o relatório dos objetivos de sustentabilidade para Portugal 2030 que podem consultar em baixo.
Não deixem de consultar as CALLS e a AGENDA de eventos, sempre atualizadas e direcionadas para a área de
saúde.
Qualquer

questão

sobre

os

temas

ou

calls

referidos,

estamos

ao

dispor

em inovacaofmul@medicina.ulisboa.pt
Para receber o SyneRGIES no seu email inscreva-se aqui.
Notícias
É lançada uma plataforma de Inovação, a Portugal FInlAB
Esta plataforma tem como principal objetivo ser um canal de comunicação entre reguladores e empresas
onde se pode conseguir uma resposta atempada às questões de ordem financeira e regulatória.
No Beato vai abrir uma incubadora com espaço para mais de 700 postos de trabalho
É um campus para start-ups alemão e a Mercedes Benz instalará aí o seu campus de inovação digital.
Detergentes ecológicos a partir de óleos alimentares usados
EcoXperience, star-up nascida na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra obteve
mais de meio milhão de financiamento no Portugal2020
Farmacêutica japonesa premeia universitários que melhorem a vida dos doentes
Usar a criatividade para resolver problemas importantes diz Nuno Carvalho, manager da TAKEDA em
Portugal.
[Report] Objetivos de desenvolvimento sustentável para Portugal 2030
Proporcionámos aqui para download o relatório dos objetivos de sustentabilidade para 2030 em Portugalprojetos nestas áreas serão alvo de interesse.
Concursos
13 AGO

10 SET

Investimentos em Infraestruturas Tecnológicas PI

StartUP voucher 2018

3.1. para Centros de Incubação de Base

17 SET

Tecnológica

Medalha de Honra L’Oreal Portugal para as

13 AGO

mulheres na Ciência 2018

Investimentos em Infraestruturas Tecnológicas P1

17 SET

1.2 para Centro e Interfaces Tecnológicos e Parque

2nd InnoLabs Open Call

de Ciência e Tecnologia

28 SET

19 AGO

Prémio Pulido Valente Ciências (FCT)

Blue Bio Value (Lisboa)

sem data

31 AGO

Innovator Awards

Prémio BIAL de Medicina Clínica 2018

sem data

31 AGO

Prémios à Inovação na Função Pública

Prémio de Saúde Pública Francisco Jorge

sem data
StartUP VISA

Agenda
21 – 31 AGO

25 SET

Summer School “Innovative Technologies in

LeaderShip Summit Portugal (Estoril)

Health” (Portugal : Lisboa e França: várias Cidades)

3 OUT

14-16 SET

HINTT 2018 – Health Intelligence Talk trends

Encontros “O trabalho dá que pensar” – Fundação

(Lisboa)

Francisco Manuel dos Santos (Lisboa)

20 OUT

21-22 SET

Conceitos Modernos em Nutrição Clínica (Loures)

“Inovação Tecnológica e Humanização no ensino

22-28 OUT

por simulação em saúde” – Congresso SPSIM 2018

Future, Strategic, Design & Innovation (Lisboa)

(Funchal)

SynerGIEs #13 | JUL'18

Editorial
Foi realizado na semana passada, dia 11 de Julho em Nápoles, a EIT Health Start Up competition – European
Health Catapult and HeadStart Funding, onde 24 pitchs da área de saúde concorreram para terem acesso a
financiamento e a mentoring.
Em representação da Universidade de Lisboa, Sónia Teixeira do GIE-FMUL esteve presente como júri do
Programa “HeadStart Funding”, onde foram apresentados a concurso 12 pitchs. Vejam aqui o programa. Mais
detalhes estarão publicados na NewsFMUL deste mês.
Salientamos ainda hoje na FNAC do Chiado pelas 18h30 a seguinte talk: Inovação: Contexto, Oportunidades e
Desafios.
Não deixem de consultar as CALLS e a AGENDA de eventos, sempre atualizadas e direcionadas para a área de
saúde.
Qualquer

questão

sobre

os

temas

ou

calls

referidos,

estamos

ao

dispor

em inovacaofmul@medicina.ulisboa.pt
Para receber o SyneRGIES no seu email inscreva-se aqui.
Notícias
Portugal argumenta na Europa que quer apoios à Ciência “mais inclusivos”
No início de Junho Manuel Heitor indicou que o objetivo de Portugal para o próximo programa da UE de apoio
à investigação será de obter financiamento entre os 250 e os 300 milhões.
Projeto BClue que desenvolveu um teste de despiste da Hepatite B foi o vencedor do concurso do
PoliEmpreende/Pin em Coimbra
Este projeto vai agora concorrer a nível nacional na final que será de dia 10 a 14 de Setembro no Politécnico
de Portalegre.
FNAC Shaper Talk – “O contexto da Inovação em Portugal”
Hoje pelas 18h30 na Fnac do Chiado irá debater-se sobre inovação com Inês Santos Silva (GlobalShapers),
Filipa Neto (Farfetch) e Raquel Félix (With Company)
Fujitsu distingue Smart Farming nos seus Innovation Awards
A solução encontrada para a queijaria Almocreva foi reconhecida e premiada.
O prémio Ecotrophelia 2018 Portugal distinguiu 3 ideias inovadoras na área alimentar
Os vencedores em inovação de produto na área alimentar em Portugal foram: 1º lugar- Bean Ready; 2º lugar:
Legutê
Concursos
25 JUL

3.1. para Centros de Incubação de Base

2018 Astellas Oncology – C3 Prize

Tecnológica

27 JUL

13 AGO

5ª Edição Prémio Empreendedorismo e Inovação

Investimentos em Infraestruturas Tecnológicas P1

(Crédito Agrícola)

1.2 para Centro e Interfaces Tecnológicos e Parque

29 JUL

de Ciência e Tecnologia

Fraunhofer Portugal Challenge 2018

19 AGO

13 AGO

Blue Bio Value (Lisboa)

Investimentos em Infraestruturas Tecnológicas PI

31 AGO
Prémio BIAL de Medicina Clínica 2018

31 AGO

17 SET

Prémio de Saúde Pública Francisco Jorge

2nd InnoLabs Open Call

10 SET

28 SET

StartUP voucher 2018

Prémio Pulido Valente Ciências (FCT)

17 SET

sem data

Medalha de Honra L’Oreal Portugal para as

Innovator Awards

mulheres na Ciência 2018

sem data
StartUP VISA

Agenda
15 JUL – 3 AGO

14-16 SET

European Innovation Academy (Cascais)

Encontros “O trabalho dá que pensar” – Fundação

17 JUL

Francisco Manuel dos Santos (Lisboa)

Inovação: Contexto, Oportunidades e Desafios –

21-22 SET

FNAC Shaper Talks (Lisboa- Chiado)

“Inovação Tecnológica e Humanização no ensino

19 JUL

por simulação em saúde” – Congresso SPSIM 2018

How to make the most of start-up events! (Lisboa)

(Funchal)

30 JUL

25 SET

GeniusCamp (Lisboa)

LeaderShip Summit Portugal (Estoril)

21 – 31 AGO

25 SET

Summer School “Innovative Technologies in

Future, Strategic, Design & Innovation (Lisboa)

Health” (Portugal : Lisboa e França: várias Cidades)

SynerGIEs #12 | JUL’18

Editorial
Não é só no turismo que Portugal ganha prémios. Na saúde, uma empresa e um hospital portugueses
ganharam dois prémios nos Prémios Inovação NOS. Não deixem de consultar em baixo nas notícias.
E como tínhamos anunciado, decorreu de 2 a 4 de Julho o Ciência’2018, Encontro da Ciência e Tecnologia em
Portugal. Vejam aqui a newsletter do evento.
Queremos também destacar o ciclo de conferências “O trabalho dá que pensar” sobre o Futuro do
Trabalho organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos em Setembro na AGENDA.
E, como estamos em tempo de férias, e muitos de nós procuram leituras para o Verão, deixo aqui uma
sugestão: “Inovação em Portugal” (download gratuito)
Não deixem de consultar as CALLS e a AGENDA de eventos, sempre atualizadas e direcionadas para a área de
saúde.
Qualquer

questão

sobre

os

temas

ou

calls

referidos,

estamos

ao

dispor

em inovacaofmul@medicina.ulisboa.pt
Para receber o SyneRGIES no seu email inscreva-se aqui.
Notícias
As empresas mais inovadoras em Portugal de 2017: Inovação NOS
Os prémios Inovação NOS continuam a ser muito disputados nacionalmente pois representa o que de melhor
se faz a nível de inovação no tecido empresarial português. Conheça aqui os vencedores.
Universidade de Lisboa é líder na Península Ibérica em Produção Científica segundo o ranking da Leiden
Vejam também no site oficial mais indicadores.
Centro Hospitalar de Leiria vence Prémio Inovação NOS 2018
Venceu o Prémio na categoria “Grandes Empresas e Instituições” pela sua plataforma de tele-reabilitação
“Sword Health”, já referida no SynerGIEs anteriormente.
Inovação na Saúde – Barcelcom Têxteis
Esta empresa cria peças de roupa para os mais variados usos a nível médico. Ganhou o Prémio Inovação NOS
na categoria “Pequenas e Médias Empresas” com as suas roupas com capacidade de electroestimulação, mas
têm também a Pradex que apresenta as mangas para linfedema mais avançadas do mundo ou a BB-Vein que
retém e liberta, lentamente, agentes farmacológicos como anti-inflamatórios ou analgésicos.
Concursos
6 JUL

3.1. para Centros de Incubação de Base

8ª edição Prémios INSEAD de Empreendedorismo e

Tecnológica

de Empreendedorismo Social

13 AGO

13 JUL

Investimentos em Infraestruturas Tecnológicas P1

Prémio Fidelidade

1.2 para Centro e Interfaces Tecnológicos e Parque

25 JUL
2018 Astellas Oncology – C3 Prize
27 JUL
5ª Edição Prémio Empreendedorismo e Inovação

de Ciência e Tecnologia
31 AGO
Prémio BIAL de Medicina Clínica 2018
31 AGO

(Crédito Agrícola)

Prémio de Saúde Pública Francisco Jorge

13 AGO

17 SET

Investimentos em Infraestruturas Tecnológicas PI

Medalha de Honra L’Oreal Portugal para as
mulheres na Ciência 2018

28 SET

sem data

Prémio Pulido Valente Ciências (FCT)

Innovator Awards

Agenda
12 JUL

21 – 31 AGO

Ação de Esclarecimento sobre o SI2E – Sistema de

Summer School “Innovative Technologies in

Incentivo ao Empreendedor (Algueirão)

Health” (Portugal : Lisboa e França: várias Cidades)

15 JUL – 3 AGO

14-16 SET

European Innovation Academy (Cascais)

Encontros “O trabalho dá que pensar” – Fundação

30 JUL

Francisco Manuel dos Santos (Lisboa)

GeniusCamp (Lisboa)

25 SET
LeaderShip Summit Portugal (Estoril)

SynerGIEs #11 | JUN'18

Editorial
Neste mês de Santos Populares, em que se celebra tantas tradições portuguesas, não podemos deixar de
celebrar também os feitos de portugueses: Ana Cristina Neves considerada “Líder Digital Europeu do Ano”
pela CIONET , a adesão à EATRIS, uma rede de laboratórios europeus de investigação, e Carlos Moeda,
comissário português considerado comissário do ano pelo seu trabalho em inovação.
Não deixem de consultar as CALLS e a AGENDA de eventos, sempre atualizadas e direcionadas para a área de
saúde.
Qualquer

questão

sobre

os

temas

ou

calls

referidos,

estamos

ao

dispor

em inovacaofmul@medicina.ulisboa.pt
Para receber o SyneRGIES no seu email inscreva-se aqui.
Notícias
Portugal adere à rede Europeia EATRIS
EATRIS é uma rede Europeia com mais de 80 centros de investigação que tem como principal objetivo
maximizar os desenvolvimentos científicos na área da Saúde, e a entrada de Portugal, em Maio deste ano, é
um marco, pois vai permitir criar muitas oportunidades para a comunidade científica portuguesa em outros
centros de investigação da Europa.
Conheça o candidato português dos prémios World Entrepeneur of the Year
Sucessor de Américo Amorim, António Amorin é o candidato português deste ano a este prémio. É
considerado um candidato forte e com um percurso profissional a reter.
Portuguesa foi premiada Líder Digital Europeu do Ano
Ana Cristina Neves, Diretora do Departamento de Sociedade de Informação da Fundação para a Ciência e
Tecnologia foi distinguida pela CIONET que premeia a nível europeu a competitividade das organizações na
utilização de tecnologias de informação e comunicação.
Comissário Europeu para a Ciência e Inovação é considerado Personalidade do Ano
A Associação de Business Angels premiou Carlos Moedas, comissário Europeu, pelo seu trabalho em termos
de regulação e investimento para projetos inovadores.
Concursos
30 JUN

13 JUL

Prémio Colaboração e Solidariedade António

Prémio Fidelidade

Sérgio

31 AGO

1 JUL

Prémio BIAL de Medicina Clínica 2018

Bolsas da The Conservation Food and Health

31 AGO

Foundation

Prémio de Saúde Pública Francisco Jorge

1 JUL

sem data

EEA and Norway Grants

Innovator Awards

Agenda
26 JUN

2-4 JUL

Apresentação da Pós Graduação “Start-UP

Encontro Ciência 2018 (Lisboa)

Research” (Universidade Nova de Lisboa)

3 JUL
Hi-Tech 2018 Closing Session (Porto)

15 JUL – 3 AGO

21 – 31 AGO

European Innovation Academy (Cascais)

Summer School “Innovative Technologies in
Health” (Portugal : Lisboa e França: várias Cidades)

SynerGIEs #10 | MAI'18

Editorial
Os apoios dados em Portugal à inovação e à geração de novas ideias especialmente junto de start-ups e
pequenas e médias empresas está a crescer. As notícias sobre parcerias de financiamento e maiores fluxos
de financiamento, especialmente no Norte do país confirmam-no.
Mas, não é só no Norte do país que sentimos os apoios à inovação e a novas empresas. Na semana de 14 a
18 de Maio o GIE esteve presente na inauguração da sétima semana de empreendedorismo de Lisboa, no
Paços de Concelho e é patente o esforço da Câmara Municipal de Lisboa para divulgar o empreendedorismo
em Lisboa, e a Plataforma Made off Lisboa é a prova disso. Uma das informações mais interessantes que foi
passada na cerimónia de abertura foi que a área de Saúde e Bem-estar é a área considerada com mais
potencial de desenvolvimento na cidade de Lisboa.
Uma nota para o evento “Encontro Ciência ‘18” a realizar na FIL de 2 a 4 de Julho (ver AGENDA).
Não deixem de consultar as CALLS e a AGENDA de eventos, sempre atualizadas e direcionadas para a área de
saúde.
Qualquer

questão

sobre

os

temas

ou

calls

referidos,

estamos

ao

dispor

em inovacaofmul@medicina.ulisboa.pt
Para receber o SyneRGIES no seu email inscreva-se aqui.
Notícias
Encontro com a Ciência e Tecnologia em Portugal
Realiza-se em Julho um dos maiores encontro sobre Ciência em Portugal, o “Encontro Ciência’18” que tem
como grande tema este ano o tema “Missões” e que pretende cada vez mais ser uma ponte entre
investigadores e os cidadãos ao mesmo tempo que promove o debate e comunicação entre os diversos
players.
FMUL parceira na Summer School “Innovative Technologies in Health”
A FMUL através do EIT Health, é um dos centros da Summer School “ClinMed2018”, onde irão decorrer
experiências imersivas de 3 dias em contexto hospitalar ou laboratorial. Aberto a alunos de mestrado ou de
doutoramento em várias áreas (medicina, farmácia, engenharia biomédica, entre outras). Inscrições até 30 de
Maio.
Mais de 3000 pequenas e médias empresas apoiadas pelo Programa Operacional do Norte
Mais de 50% dos apoios previstos já foram concedidos a PMES no norte de Portugal.
Abertura da sétima semana do Empreendedorismo de Lisboa
Um dos pontos referidos na cerimónia de abertura foi o empenho e esforço do estreitamento de laços entre o
mundo empresarial e a comunidade académica.
Concursos
31 MAI

15 JUN

Food & Nutrition Awards

2ª Edição do Programa FACES – Financiamento e

1 JUN

Apoio ao Combate à Exclusão Social

EEA and Norway Grants

30 JUN

15 JUN

Prémio Colaboração e Solidariedade António

Bolsa CELGENE 2018

Sérgio

15 JUN

1 JUL

João Cordeiro “Prémio Inovação em Farmácias”

Bolsas da The Conservation Food and Health
Foundation

30 AGO

Prémio BIAL de Medicina Clínica 2018

Agenda
30 MAI

9-10 / 16 – 17 JUN

Global MeetUp 2018 (Cascais)

7º Oficina do Empreendedor (Funchal)

6 JUN

21 JUN

Candidaturas a Fundos Europeus de

Workshop de Design Thinking Express (Lisboa)

Empreendedorismo (Porto)

2-4 JUL

6 – 9 JUN

Encontro Ciência 2018

Futures, Strategic, Design & Innovation (ISEG –

15 JUL – 3 AGO

Lisboa)

European Innovation Academy (Cascais)

7 – 8 JUN

21 – 31 AGO

Convenção Nacional de Saúde (Lisboa)

Summer School “Innovative Technologies in
Health” (Portugal : Lisboa e França: várias Cidades)

SynerGIEs #09 | MAI'18

Editorial
Lisboa é cada vez mais uma cidade voltada para o empreendedorismo o que desperta interesses tanto
nacionais como internacionais. Se quer saber porquê, não perca a 7ª Semana do Empreendedorismo de
Lisboa, que começa hoje e se desenrola até sexta 18 de Maio.
Também salientamos as comemorações do Dia Internacional da Luz, dia 16 de Maio, na Incubadora da
Universidade de Lisboa (no 3IS) com várias palestras que abordam esta temática, exposição de fotografias
entre outros. A partir das 17h00 não deixei de participar!
Caso tenham alguma notícia na área da inovação e empreendedorismo que queiram ver publicada
contactem-nos!
Não deixem de consultar as CALLS e a AGENDA de eventos, sempre atualizadas e direcionadas para a área de
saúde.
Qualquer

questão

sobre

os

temas

ou

calls

referidos,

estamos

ao

dispor

em inovacaofmul@medicina.ulisboa.pt
Para receber o SyneRGIES no seu email inscreva-se aqui.
Notícias
Pela sétima vez Lisboa tema uma semana dedicada ao Empreendedorismo
Com várias iniciativas, de 14 a 18 de Maio Lisboa será o palco do que se faz em empreendedorismo no nosso
país e mais ainda, na capital. Veja aqui o programa.
FMUL parceira na Summer School “Innovative Technologies in Health”
A FMUL através do EIT Health, é um dos centros da Summer School “ClinMed2018”, onde irão decorrer
experiências imersivas de 3 dias em contexto hospitalar ou laboratorial. Aberto a alunos de mestrado ou de
doutoramento em várias áreas (medicina, farmácia, engenharia biomédica, entre outras). Inscrições até 15 de
Maio.
Católica inaugura Centro de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo
Inovação na Saúde: UroMonitor
Conheça aqui um mêtodo não evasivo de vigilância de doentes com cancro na bexiga: UriMonitor
Concursos
15 MAI

15 JUN

Prémio Saúde Sustentável – Cofina Eventos

Bolsa CELGENE 2018

23 MAI

15 JUN

Prémio Pordata Inovação

João Cordeiro “Prémio Inovação em Farmácias”

31 MAI

30 JUN

Food & Nutrition Awards

Prémio Colaboração e Solidariedade António

1 JUN

Sérgio

EEA and Norway Grants
Agenda
14-18 MAI

Comemorações do dia da Luz – Incubadora da

7º Semana do Empreendedorismo de Lisboa

Universidade de Lisboa

16 MAI

6 – 9 JUN

15 JUL – 3 AGO

Futures, Strategic, Design & Innovation (ISEG –

European Innovation Academy (Cascais)

Lisboa)

21 – 31 AGO

7 – 8 JUN

Summer School “Innovative Technologies in

Convenção Nacional de Saúde (Lisboa)

Health” (Portugal : Lisboa e França: várias Cidades)

SynerGIEs #08 | MAI'18

Editorial
Cada vez mais sentimos que existe a necessidade de criação de estruturas que nos apoiem quando temos
uma ideia inovadora ou queremos construir algo em que acreditamos e que pode trazer benefícios para a
sociedade. Divulgamos a notícia de uma nova plataforma que nos vêm ajudar a procurar financiamentos para
estas ideias. Para além disso, é com orgulho que vemos empresas portuguesas a dar cartas na inovação na
saúde, em colaboração com centros de investigação internacionais.
Caso tenham alguma notícia na área da inovação e empreendedorismo que queiram ver publicada
contactem-nos!
Não deixem de consultar as CALLS e a AGENDA de eventos, sempre atualizadas e direcionadas para a área de
saúde.
Qualquer

questão

sobre

os

temas

ou

calls

referidos,

estamos

ao

dispor

em inovacaofmul@medicina.ulisboa.pt
Para receber o SyneRGIES no seu email inscreva-se aqui.
Notícias
Empresa portuguesa lidera projeto inovador na área da saúde
F3M é o nome da empresa portuguesa que em parceria com centros de investigação alemães desenvolve
tecnologia que irá apoiar profissionais de saúde na deteção e análise de vários problemas de saúde.
FMUL parceira na Summer School “Innovative Technologies in Health”
A FMUL através do EIT Health, é um dos centros da Summer School “ClinMed2018”, onde irão decorrer
experiências imersivas de 3 dias em contexto hospitalar ou laboratorial. Aberto a alunos de mestrado ou de
doutoramento em várias áreas (medicina, farmácia, engenharia biomédica, entre outras). Inscrições até 15 de
Maio.
SMART FINANCE a primeira plataforma agregadora de financiamentos para pequenas e médias empresas
SMARTFINANCE é uma plataforma para empreendedoras que irá facilitar acesso a financiamento, formação e
aconselhamento.
Concursos
15 MAI

15 JUN

Prémio Saúde Sustentável – Cofina Eventos

Bolsa CELGENE 2018

23 MAI

15 JUN

Prémio Pordata Inovação

João Cordeiro “Prémio Inovação em Farmácias”

31 MAI

30 JUN

Food & Nutrition Awards

Prémio Colaboração e Solidariedade António

1 JUN

Sérgio

EEA and Norway Grants
Agenda
5 -11 MAI

6 – 9 JUN

Semana Start- Scale – Porto

Futures, Strategic, Design & Innovation (ISEG –

11 – 12 MAI

Lisboa)

Feira do Empreendedorismo e Franchising Lisboa

7 – 8 JUN

2018

Convenção Nacional de Saúde (Lisboa)

15 JUL – 3 AGO

21 – 31 AGO

European Innovation Academy (Cascais)

Summer School “Innovative Technologies in
Health” (Portugal : Lisboa e França: várias Cidades)

SynerGIEs #07 | ABR'18

Editorial
Cada vez mais estamos mais cientes da importância da Inovação e Empreendedorismo na área da saúde, e
felizmente também a nível empresarial e do estado isto é patente. Chamamos a atenção para a notícia sobre
uma Start-up portuguesa que fornece digitalmente serviços de fisioterapia de qualidade, e também para o
novo projeto do Infarmed que permitirá potenciar e desenvolver soluções na área da saúde para próximos
anos.
Não deixem de consultar as CALLS e a AGENDA de eventos.
Qualquer

questão

sobre

os

temas

ou

calls

referidos,

estamos

ao

dispor

em inovacaofmul@medicina.ulisboa.pt
Para receber o SyneRGIES no seu email inscreva-se aqui.
Notícias
Start-up portuguesa da área da saúde consegue investimento de mais de 3,5 milhões
Sword Health, empresa responsável pela criação do primeiro terapeuta digital na área da
Fisioterapia, conseguiu financiamento junto de várias empresas de Financiamento incluindo a Green
Innovations.
FMUL parceira na Summer School “Innovative Technologies in Health”
A FMUL através do EIT Health, é um dos centros da Summer School “ClinMed2018”, onde irão decorrer
experiências imersivas de 3 dias em contexto hospitalar ou laboratorial. Aberto a alunos de mestrado ou de
doutoramento em várias áreas (medicina, farmácia, engenharia biomédica, entre outras). Inscrições até 15 de
Maio.
Infarmed cria um mapa da Inovação na saúde
Denomina-se Horizon Scanning e é um mapeamento que permitirá estabelecer prioridades e a agilizar a
entrada do mercado de novas tecnologias na área da saúde.
António Costa visita Bial e fala sobre Inovação & Desenvolvimento
Uma das metas do primeiro-ministro é aumentar o número de estudantes no ensino superior.
Concursos
23 ABR

15 MAI

Prémio de Boas práticas em Saúde

Prémio Pordata Inovação

27 ABR

31 MAI

Prémio Startup In Lisboa 2018

Food & Nutrition Awards

29 ABR

1 JUN

Prémio BPI Seniores 2018

EEA and Norway Grants

1 MAI

30 JUN

Prémio Saúde Sustentável – Cofina Eventos

Prémio Colaboração e Solidariedade António
Sérgio

Agenda
23 – 25 ABR

Research Data to support Sustainable Health

Empowering Woman Entrepeneurs in Health

Iniciatives (Bruxelas)

innovation (Suécia)

5 -11 MAI

24 ABR

Semana Start- Scale – Porto

Frontiers Data Services Workshop 2018: Open

11 – 12 MAI

15 JUL – 3 AGO

Feira do Empreendedorismo e Franchising Lisboa

European Innovation Academy (Cascais)

2018

21 – 31 AGO

6 – 9 JUN

Summer School “Innovative Technologies in

Futures, Strategic, Design & Innovation (ISEG –

Health” (Portugal : Lisboa e França: várias Cidades)

Lisboa)

SynerGIEs #06 | ABR'18

Editorial
Neste sexto SynerGIEs queremos dar especial destaque à parceria realizada através do EIT Health com a
Universidade de Grenoble em França, entre outros parceiros, para a realização de uma Summer School a
decorrer no Verão de 2018 onde a FMUL participará na área de reabilitação e da arritmologia. As inscrições já
estão abertas!
Salientamos também o Prémio Produto Inovação COTEC e também os financiamentos da EEA and Norway
Grants.
Não deixem de consultar as calls e as formações e conferências na Agenda.
Qualquer

questão

sobre

os

financiamentos

e

as

calls

referidas

estamos

ao

dispor

em inovacaofmul@medicina.ulisboa.pt
Para receber o SyneRGIES inscreva-se aqui.
Notícias
Consultora Portuguesa organiza visita de negócios à China – setor Indústria 4.0
No âmbito do projeto Enrich da comissão europeia financiado pelo Horizonte 2020, a Sociedade Portuguesa
de Inovação é responsável pela viagem a diversas cidades chinesas para encontro com empresários e
institutos de investigação.
FMUL parceira na Summer School “Innovative Technologies in Health”
A FMUL através do EIT Health, é um dos centros da Summer School “ClinMed2018”, onde irão decorrer
experiências imersivas de 3 dias em contexto hospitalar ou laboratorial. Aberto a alunos de mestrado ou de
doutoramento em várias áreas (medicina, farmácia, engenharia biomédica, entre outras).
Academia Europeia de Inovação sorteia inscrições para EIA 2018
Estudantes e jovens empreendedores poderão ter acesso gratuito a uma das melhores formações de startups e de inovação.
Protocolo assinado entre a Agência Nacional de Inovação e a Health Cluster Portugal
Assinado protocolo para apoio à internacionalização e inovação das empresas portuguesas na área da saúde.
Reflexão de Alberto Ramos, country manager do Bankiter em Portugal sobre Inovação no nosso país
Concursos
6 ABR

23 ABR

EIA 2018 – Lisbon meetup (Lisboa)

Product and Market FIT (EIT Health)

9 ABR

29 ABR

EIT Health Business Plan – Call for Proposals 2019

Prémio Produto Inovação – COTEC
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1 MAI
EEA and Norway Grants
30 JUN
Prémio Colaboração e Solidariedade António
Sérgio

Agenda
10ABR

19 ABR

Tagus Tech Day powered by Cross Border Talents

Prova dos 9 – Competências Transversais (Porto)

(Lisboa)

23-25 ABR

15 JUL – 3 AGO

Empowering Woman Entrepeneurs in Health

European Innovation Academy (Cascais)

innovation (Suécia)

21 – 31 AGO

24 ABR

Summer School “Innovative Technologies in

Frontiers Data Services Workshop 2018: Open

Health” (Portugal : Lisboa e França: várias Cidades)

Research Data to support Sustainable Health
Iniciatives (Bruxelas)

SynerGIEs #05 | MAR'18

Editorial
Um dos objetivos do GIE é conseguir alcançar todos os que estão interessados nas áreas de Inovação e
Empreendedorismo. Por isso, temos agora no site uma ferramenta de subscrição direta do SynerGIEs.
Subscrevam e acompanhem todas as novidades, eventos e calls nestas áreas.
As notícias que trazemos mostram que, cada vez mais, as principais forças de governação, tanto europeias
como nacionais acreditam e percebem a importância de apostar em novas ferramentas para comunicar ou
financiar a investigação e as descobertas que são feitas. O lançamento de uma nova plataforma digital de
saúde e a criação de fundos para áreas de Inovação são disso prova.
Salientamos as calls na área da inovação e da saúde, especial as do consórcio EIT Health. O GIE está
disponível para mais informação e esclarecimento destas e de outras calls, assim como no apoio de procura
de parceiros nacionais e internacionais.
Não percam também os eventos na Agenda.
Notícias
Governo cria fundo para a Inovação Social
O FIS (Fundo para a Inovação Social) vai mobilizar 5 milhões de euros de verbas para financiar ideias
inovadoras e de empreendedorismo para a área social ou seja o terceiro setor.
Doutor António Parreira, alumni e ex-docente da FMUL, responsável por programa de investigação
Foi divulgada pela fundação Chapalimaud um novo programa de Investigação e tratamento do cancro do
pâncreas.
Governo vai investir 1,8 do PIB em investigação até 2020
Esta iniciativa tem como objetivo garantir a convergência de Portugal com a Europa até 2030, através do
aumento da competitividade da economia portuguesa.
Lançamento de nova plataforma digital de promoção da saúde
A Comissão Europeia lançou o “EU Health Promotions and disease prevention knowledge gateway”, que
oferece informações detalhadas e confiáveis na promoção da saúde e prevenção de doenças como o cancro,
doenças cardiovasculares e diabetes.
Concursos
15 MAR

5 ABR

Elevador Pitch (Bolsa de Empreededorismo)

Programa de Mobilidade de Professores (Fundação

30 MAR

Carolina Endesa)

SMART AGEING PRIZE / AAL Programme

5 ABR

31 MAR

Programa Estancias Cortas Postdoctorale (Grupo

Product and Market FIT (EIT Health)

Tordesilhas)

2 ABR

9 ABR

Jump Start (Prio)

EIT Health Business Plan – Call for Proposals 2019

2 ABR
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Agenda
22 MAR

23-25 ABR

Elevator Pitch – Ideias que marcam Seedcamp

Empowering Woman Entrepeneurs in Health

(Lisboa)

innovation

4 MAR

24 ABR

Linkedin Local Lisbon

Frontiers Data Services Workshop 2018: Open

3-20 ABR

Research Data to support Sustainable Health

Curso Avançado: Being a Bio-Entrepeneur

Iniciatives

(UMinho)

SynerGIEs #04 | MAR'18

Editorial
Nesta edição do SynerGIEs queremos salientar o dia da Mulher que se comemorou ontem, através de alguns
dados positivos sobre empreendedorismo – Portugal está em 6ª lugar em relação ao Empreendedorismo
Feminino. Um ponto menos positivo são as ainda existentes desigualdades salariais entre homens e mulheres
que constam de um trabalho da Fundação Francisco Manuel dos Santos e que se revelam, também, nas
estatiticas do Eurostat. Vale a pena ler.
O GIE, como representante da FMUL, esteve também presente no MatchMaking que decorreu nos dias 26 e 27
em Nápoles, organizado pelo EIT Health, com o objetivo de promover a comunicação entre os vários
intervenientes, academia, empresas e associações de vários países europeus, na área da saúde. O EIT Health
é uma Comunidade de Conhecimento e Inovação criado para promover a inovação e o empreendedorismo em
toda a Europa. O GIE incentiva todos os interessados em participar nas calls a contactarem-nos para
esclarecimento de dúvidas ou facilitação de contactos com parceiros.
Na Agenda, duas iniciativas da AEFML em Parceria com a FMUL, no Projeto Mentoring – Workshops de soft
skills – que através do ensinamento de pares pretende dotar os alunos de competências transversais e
os JobTalks, na sua primeira edição. Vejam também os Concursos a que damos destaque nesta edição.
Notícias
Encontro para Networking em Napóles: MatchMaking 2018 do EIT Health
O GIE esteve presente no evento, que decorreu com muitas atividades orientadas para a comunicação e
diálogo entre países e instituições.
Portugal é o Sexto Melhor País do Mundo para Mulheres Empreendedoras
Para além deste indicador, Portugal também surge também num cimeiro 10º lugar quanto ao nível do número
de

mulheres

proprietárias

de

negócios,

ao

representarem

28%

do

total.

Os “naturais” salários inferiores das mulheres
Por cada 100 euros que um homem ganha, a mulher fica-se pelos 78 euros.
Gulbenkian mostra Inovação Social Portuguesa à Fundação Rothchild
Os participantes do evento terão contacto com as novidades realizadas em relação à Inovação Social em
Portugal e participar em propostas e actividades.
Vídeo: Mulheres com Sucesso no Mercado
Autora Jill Griffin comenta o seu livro “Women make great leaders” e reflete sobre as condições das mulheres
no mercado de trabalho.
Concursos
16 MAR

5 ABR

Caixa Impulse

Programa de Mobilidade de Professores (Fundação

31 MAR

Carolina Endesa)

Product and Market FIT (EIT Health)

5 ABR

2 ABR

Programa Estancias Cortas Postdoctorale (Grupo

Jump Start (Prio)

Tordesilhas)

Agenda
12/13 MAR

14 MAR

Workshops de Soft Skills – Liderança e Gestão de

Propriedade Industrial (TecLabs – Faculdade de

Equipas e Comunicação

Ciências)

19 MAR

3-20 MAR

Jobs Talks – À Conversa com… (FMUL)

Curso Avançado: Being a Bio-Entrepeneur

21 MAR

(UMinho)

Comunicar uma ideia de negócio (TecLabs –
Faculdade de Ciências)

SynerGIEs #03 | MAR'18

Editorial
Neste SynerGIEs damos especial destaque a bolsas para docentes e investigadores portugueses financiadas
por entidades espanholas. Também ficamos atentos ao Conselho Europeu de Inovação que será um grande
impulsionador da inovação em toda a Europa.
Não deixem de consultar a agenda: O Tec Labs (Faculdade de Ciências) lança anualmente um conjunto de
workshops de Capacitação e Empreendedorismo que tem tido muito sucesso junto da comunidade ULisboa.
Notícias
Fundação Carolina abre Bolsas para professores e investigadores de Universidades Portuguesas
Até dia 5 de Abril professores podem concorrer ao Programa de Mobilidade de Professores , Bolsa
Fundação Carolina / Endesa, e investigadores podem concorrer ao Programa Estancias Cortas Postdoctorale ,
Bolsa do Grupo Tordesilhas.
Conselho Europeu da Inovação para 2021
Desde há um ano que um conjunto de especialistas e inovadores, como empreendedores do sector privado,
se juntaram para criar e organizar um Conselho Europeu da Inovação, um conjunto de medidas e
financiamentos para desenvolvimento de ideias inovadora.
Diferentes Modelos de Inovação e desafios em Portugal
Filipe Santos (Católica-Lisbon School of Business & Economics) reflecte sobre os tipos de inovação e sobre o
potencial de Portugal nesta área.
Portugal renova parceria com Universidade do Texas em Ciência e Tecnologia
O governo de Portugal renova uma parceria de 10 anos com a Universidade do Texas em Austin. Os
principais temas de investigação colaborativa são Computação avançada, Medicina Física, Nanotecnologias e
Espaço, Clima, Terra e Oceanos.
Concursos
28 MAR’18

5 ABR’18

Ponto Verde Open Innovation (Sociedade Ponto

Programa de Mobilidade de Professores (Fundação

Verde)

Carolina Endesa)

12 MAR’18

5 ABR’18

EDP STARTER (EDP)

Programa Estancias Cortas Postdoctorale (Grupo

12 MAR’18

Tordesilhas)

Protechting (Fidelidade)
Agenda
27/28 FEV’18

28 FEV’18

ISEG CAREER FORUM’18 (ISEG)

Plano Financeiro e Fontes de Financiamento (Tec

7 FEV’18

Labs)

Da ideia ao negócio (Tec Labs)

SynerGIEs #02 | FEV'18

Editorial
O SYNERGIES pretende trazer as notícias de Inovação e Empreendedorismo mais atuais e que possam ser de
maior interesse para a Comunidade FMUL. Hoje, destacamos a sessão de divulgação das calls do EIT Health
2019 a acontecer dia 8 FEV (quinta-feira) – Inscreva-se.
Deixamos também um vídeo sobre crianças com doenças congénitas como reflexão sobre o papel que a
inovação médica poderá ter na vida dessas crianças.
Notícias

Sessão de divulgação Calls 2019 EIT Health – Instituto de Investigação interdisciplinar
Terá lugar no próximo dia 8 de fevereiro uma sessão de divulgação sobre todos os programas abertos no
Concurso EIT Health 2019. A sessão começará às 15h e pode fazer a sua inscrição aqui.
A agenda será a seguinte:
15:00/15:30
Apresentação da tipologia das calls, financiamento e prazos de candidatura
15:30/15:50
Perguntas e respostas sobre os diferentes esquemas
16:00/18.00
Reuniões bilaterais
As reuniões bilaterais marcadas previamente entre o representante do EIT Health e os participantes que
atempadamente o solicitem.
When a child has a congenital disease | Today
Crianças que nascem com doenças congénitas têm o suporte das suas famílias, comunidade e
médicos. Imaginem o que a inovação médica poderá fazer por elas?
Jovens empreendedores de Macau e da China visitam Lisboa e Porto
Jovens empreendedores de Macau, Cantão, Shenzhen e Zhuhai iniciam na terça-feira uma visita a “diferentes
espaços de trabalho partilhado e incubadoras de empresas locais” em Lisboa e no Porto, para desenvolver
oportunidades de negócios e cooperação.
NanoMedicina. Avanço no tratamento de doenças oncológicas debatido em braga
Lúcio Lara Santos e a sua equipa do IPO estão a participar no desenvolvimento de um dispositivo para
capturar

células

cancerígenas

circulantes

no

sangue,

para

melhor

O projeto deu origem a uma spin-off do INL.
Concursos
12 MAR’18

12 MAR’18

Protechting (Fidelidade)

EDP STARTER

as

estudar

e

caracterizar.

12 JUL’18

Call for KICS Proposals

Agenda
7 FEV’18

7 FEV’18

WE´BIZ Talk “Scaling Up: how to build winner

Sessão de divulgação Calls EIT Health (Lisboa)

products” (Lisboa)

28 FEV’18
Meet Up – Câmara do Comércio (Lisboa)

SynerGIEs #01 | JAN'18

Editorial
Nesta primeira SYNERGIES temos boas notícias: Portugal está no ranking da Inovação a nível Mundial e cada
vez mais,

especialmente nas principais cidades

do país,

surgem iniciativas para

promoção

do

empreendedorismo. Teremos também indicações de concursos e uma agenda de eventos.
Notícias
CES 2018. Portugal é um dos 13 campeões mundiais da inovação
A associação que organiza o maior evento de tecnologia do mundo, o CES (Consumer Technology
Association), distinguiu Portugal como um dos países mais inovadores do mundo, ao lado de países como os
EUA, Singapura, Dinamarca ou Austrália.
Programa de Medicamentos ABEM vence prémio da CASES
O programa Abem, que procura dar resposta aos problemas de acesso ao medicamento motivados por
condições socioeconómicas, ganhou o Prémio António Sérgio, na categoria de Inovação e Sustentabilidade
da Cases (Cooperativa António Sérgio para a Economia Social).
Concurso de Apoio ao Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia avança para a 2.ª edição
Câmara do Porto avança com a 2ª edição de Concurso de Apoio ao Empreendedorismo.
Pólos de Inovação em Lisboa em locais com história
A câmara de Lisboa tem como um dos principais objetivos a nível de empreendedorismo criar em locais
estratégicos e históricos da cidade pólos de inovação.
Concursos
28 FEV’18

18 ABR’18

IMI2 – Call 13 Action Type: RIA – Research and

SC1-BHC-09-2018: Innovation platforms for

Innovation Actions / Coordination and Support

advanced therapies of the future

Action
15 MAR’18
IMI2 – Call 8 Action Type: RIA – Research and
Innovation Actions
Agenda
3 FEV’18

6 / 7 FEV’18

Le Wagon Lisbon: Technical Enterpreneurship

Gestão financeira para “não financeiros” – 14ª

(Lisboa)

edição (Lisboa)

3 FEV’18

8 FEV’18

Anje: Branding para Empreendedores: da ideia à

EIT Health: WE Health -Ideation Event 2018

ação (Lisboa)
28 FEV’18
Câmara do Comércio: Star UP Meet UP 2018 (Lisboa)

NOTÍCIAS 2017

Innovation Journey Contest – EIT Health France
Esta call tem como objetivo apoiar ideias inovadoras e start-ups nas áreas da biotecnologia, medtech e saúde
digital que consigam responder a questões e desafios dos cidadãos, pacientes e parceiros EIT Healths que
lidam com o envelhecimento ativo e com sistemas de cuidados e de bem estar na área da saúde.
Foram propostos 6 desafios pelo Grupo SEB (http://www.groupeseb.com/en-en), parceiro francês da EIT
Health, uma empresa líder de várias marcas que lidera o segmento de pequenos eletrodomésticos e
equipamento de cuidados e bem-estar.
Os desafios propostos no lançamento da call podem ser vistos neste aqui e neste vídeo:
Para mais informações contactar:
Séverine Lacharme-Reicher – severine.lacharme@eithealth.eu
Prazo: 16 Junho 2017
Montante: 50 000 euros

Call INNOSTARS AWARDS 2017
até 30 de Abril
O Gabinete de Inovação e Empreendedorismo da FMUL, coordenador local do EIT RIS (Regional Innovation
Scheme), divulga OS INNOstars awards destinados a projectos que estejam em prova de conceito ou a
empresas que queiram lançar novos produtos.
Cada uma das 20 melhores candidaturas ao Prémio InnoStars, irá receber 7.000€ para o desenvolvimento de
planos de negócios e as 3 melhores delas irão receber prémios de 30.000, 20.000 e 10.000 euros,
respectivamente.
Data limite de submissão: 30 ABR’17 (16:00 CET / 15:00 GMT)
Contacto
INNOstars: peter.nagy@eithealth.eu
Mais informações | Regulamento

