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BRUXELAS
| Marlene Cerqueira |

enviada especial

Cumpriu-se ontem a última fase

do Concurso ‘Empreender e Ino-

var na União Europeia’. Os pro-

jectos vencedores foram apre-

sentados no Parlamento Euro-

peu, em Bruxelas, numa sessão

em que participaram, entre ou-

tras individualidades, o padrinho

da iniciativa, o eurodeputado Jo-

sé Manuel Fernandes, os euro-

deputados Carlos Coelho e Sofia

Ribeiro, e Paula Mota Alves,

avaliadora de projectos na área

da inovação e investigação da

Comissão Europeia.

O Concurso ‘Empreender e
Inovar na União Europeia’ é
uma parceria do jornal Correio
do Minho e da rádio Antena Mi-
nho e do CIED Minho do  Insti-
tuto Politécnico do Cávado e do
Ave (IPCA). Apadrinhado pelo
eurodeputado do PSD, José Ma-
nuel Fernandes, o concurso con-
tou com os patrocínios de três
importantes empresas da região:
a Primavera BSS, a Porminho e
a Pizarro SA, a quem o director
do Correio do Minho e da Ante-
na Minho, Paulo Monteiro, agra-
deceu, mais uma vez, na sessão
de ontem. 

A entrega dos prémios tinha
decorrido em Fevereiro, no pólo
de Braga do IPCA. Faltava cum-
prir a última fase do concurso:
levar os vencedores a Bruxelas e
dar-lhes a oportunidade para
apresentar os projectos no Parla-
mento Europeu.

O primeiro classificado neste
concurso foi André Santos, com
o Projecto FreeO, que recebeu
1200 euros.

O segundo classificado foi
Marta Pombeiro, com o Projecto
Sensorial, que é contemplada
com um prémio de 700 euros.

Por razões profissionais, Marta
Pombiero não viajou até Bruxe-
las, mas o director do Correio do
Minho fez uma breve apresenta-
ção do seu projecto. 

O terceiro classificado foi o

Projecto Reconto da Vila, de
Marta Carneiro, Ana Reis e Ana
Dias. Receberam 500 euros.

Na sessão de ontem, André
Santos, designer industrial e de

produto, contextualizou o pro-
jecto FreeO, que desenvolveu
em parceria com Daniela Cardo-
so (técnica de radioterapia) e
André Cardoso (médico).

Trata-se do projecto que deu
origem posteriormente à tese de
mestrado que André defendeu
no IPCA, onde foram idealiza-
dos os conceitos básico. Mais
tarde, no âmbito desse projecto
foi desenvolvido e validado o
protótipo funcional em parceria
com o 3B’s Research Group.

André explicou que o projecto
está neste momento em busca de
financiamento que permita reali-

zar a primeira fase de testes com
humanos, realçando que um dis-
positivo médico é sempre caro
de desenvolver.

Referiu que esta apresentação é
sobretudo um cartão de referên-
cia nesta busca de fundos, tal co-
mo os contactos que tem vindo a
efectuar nesta viagem à Bélgica.

“O nome do Parlamento Euro-
peu e o facto de o projecto ter si-
do cá apresentado é, sem dúvida,
uma referência no currículo do
projecto”, disse André Santos ao
‘Correio do Minho’.

No Parlamento Europeu estive-
ram também Marta Carneiro,

Ana Dias e Ana Reis, três jovens
de Famalicão. As vencedoras do
3.º prémio mostram-se confian-
tes na concretização do projecto.
“Estamos a falar com o Famali-
cão MadeIN no sentido de nos
ajudarem, sobretudo na ligação
com a Câmara de Vila Real, e
também estamos a divulgar jun-
to dos oleiros que ficamos em
3.º lugar neste concurso. Esta
apresentação no Parlamento Eu-
ropeu é como que uma carta de
apresentação e de recomendação
do projecto; dá crédito de que
este projecto tem pernas para an-
dar”, referiram ao nosso jornal.

‘Empreender e inovar na UE’: projectos
vencedores apresentados em Bruxelas
VENCEDORES dos concurso ‘Empreender e Inovar na União Europeia’ apresentaram ontem os seus projectos no Parlamento
Europeu, em Bruxelas, numa sessão dinamizada pelo eurodeputado José Manuel Fernandes.

DR

Projectos vencedores foram apresentados, ontem de manhã, no Parlamento Europeu, em Bruxelas

DR

André Santos realça que esta apresentação foi importante para estabelecer contactos

DR
Jovens famalicenses apresentaram o projecto que lhes deu o 3.º lugar

lll
Além dos prémios patro-
cinados pelas empresas
Porminho, Primavera BSS e
Pizarro SA,  o vencedores do
concurso também ganha-
ram a oportunidade para
apresentarem os projectos
no Parlamento Europeu.
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enviada especial

O eurodeputado José Manuel

Fernandes desafiou ontem, em

Bruxelas, o Correio do Minho e

rádio Antena Minho, o Centro de

Informação Europe do Instituto

Politécnico do Cávado e do Ave

(IPCA) a manterem a parceria

que esteve na origem do Con-

curso ‘Empreender e Inovar na

União Europeia’, realçando que

estas iniciativas são importantes

para promover o empreendedo-

rismo e, por essa via, a competi-

tividade e a produtividade.

O eurodeputado minhoto fala-

va na apresentação dos projectos

vencedores da primeira edição

do referido concurso, que decor-

reu no Parlamento Europeu, em

Bruxelas.

“Espero que este concurso con-

tinue e que os parceiros estejam

motivados para que isso aconte-

ça. Isto é um trabalho importan-

te. Um trabalho que dá sementes

que ficam e há longas caminha-

das que começam com pequenos

passos. Foram aqui dados pe-

quenos passos e eu espero que a

caminhada seja longa”, referiu,

enaltecendo o desempenho de

Paulo Monteiro, director do

Correio do Minho e da Antena

Minho, que “foi o grande coor-

denador” desta Concurso ‘Em-

preender e Inovar na UE’.

Destacou ainda os outros par-

ceiros da iniciativa, o CIED do

Minho, representado na sessão

pela sua directora, Alzira Costa

(“que tem feito um trabalho no-

tável”), e o IPCA - Instituto Poli-

técnico o Cávado e do Ave, re-

presentado pelo seu vice-pre-

sidente, Agostinho Silva, cuja

acção também mereceu elogios

por parte do eurodeputado mi-

nhoto.

José Manuel Fernandes realçou

o facto de este concurso ser um

estímulo ao empreendedorismo,

à iniciativa privada, confessan-

do-se um defensor dessa iniciati-

va: “Nós só poderemos ter me-

lhores salários para todos, me-

lhores serviços para todos, se

apoiarmos as pequenas e médias

empresas. Só se pode ser compe-

titivo se houver inovação e se a

investigação for utilizada para

acrescentar valor e competir à

escala global. Não podemos ter

medo de usar as palavras em-

preendedorismo, competitivida-

de e produtividade”, vincou.

Paulo Monteiro aceitou o repto

que lhe foi lançado pelo eurode-

putado, prometendo que depois

de 26 de Maio, data em que os

portugueses são chamados a vo-

tar para o Parlamento Europeu,

“estaremos cá para novos con-

cursos, novas ideias e novos pro-

gramas”.

O director do Correio do Mi-

nho recordou que a primeira edi-

ção do concurso contou com

mais de quatro dezenas de pro-

jectos apresentados por jovens

empreendedores, pelo que faz

todo sentido manter a aposta

nesta iniciativa.

Agradeceu ainda a José Ma-

nuel Fernandes pelo “apadrinha-

mento” da iniciativa, reconhe-

cendo que o seu desempenho

como eurodeputado visa fazer

tudo pela sua, que é também a

nossa terra. Deixou igualmente

um agradecimento aos patroci-

nadores dos prémios, a Primave-

ra BSS, a Pizarro SA e a Pormi-

nho. O agradecimento esten-

deu-se aos parceiros da iniciati-

va concretamente ao IPCA e ao

CIED do Minho, sediado no po-

litécnico.

Em representação do IPCA,

Agostinho Silva, vice-presiden-

te, realçou que o instituto “abra-

çou este projecto e concurso

desde a primeira hora” e apro-

veitou para referir que, enquanto

instituição de ensino superior da

região lhe apraz registar a dispo-

nibilidade sempre demonstrada

por José Manuel Fernandes para

participar nas inúmeras iniciati-

vas que ali são desenvolvidas.

“Ele é um eurodeputado presen-

te em todas as nossas iniciativas

e em todas as iniciativas que a

região promove”, disse. 

Agostinho Silva aproveitou

ainda para destacar que o IPCA

tem em curso também projectos

de investigação que visam a ino-

vação e, dessa forma, melhorara

a vida das pessoas.

José Manuel Fernandes desafia 
parceiros a manter iniciativa
EURODEPUTADO, que apadrinhou a primeira edição Concurso ‘Empreender e Inovar na União Europeia’, desafiou ontem os
parceiros a manter esta iniciativa pela sua importância para a promoção do empreendedorismo.

DR

Promotores, padrinho e vencedores do concurso visitaram juntos o Parlamento Europeu, em Bruxelas

lll
Ontem cumpriu-se a última
fase da primeira edição do
Concurso ‘Empreender e
Inovar na União Europeia’
com a apresentação dos
projectos vencedores no
Parlamento Europeu.
Sessão ficou marcada pelo
desafio lançado pelo
eurodeputado José Manuel
Fernandes para que a
iniciativa prossiga.
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FAFE - TERRA JUSTA

Saúde, liberdade
e trabalho são as causas

Págs. 14 e 15

Correio
do Minho.pt
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Alunos de Nogueira
triunfam no

Eco-Consumidor
Pág. 10

PLANEAMENTO

Amares e Vieira
querem nova ponte

sobre o Cávado
Pág. 10

FAMALICÃO

Empresas 
com acesso gratuito 

a projectos de
investigação

Pág. 13

SC BRAGA

Guerreiros 
acusam Sporttv

de iludir
espectadores

Pág. 18

FICIS - SEGUNDO DIA

Grande desafio
turístico 
é que todo 
o Norte ganhe
Págs. 2 a 4
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CONCURSO ‘EMPREENDER E INOVAR NA UE’ DO CIED MINHO, IPCA, CORREIO DO MINHO E ANTENA MINHO

BRUXELAS CONHECEU PROJECTOS
Eurodeputado José Manuel Fernandes desafiou, no Parlamento Europeu, parceiros a manterem a iniciativa

Págs. 6 e 7
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CASA ESCOLHIDA
FELICIDADE À PORTA!

CAMPANHA VÁLIDA 
ATÉ 03/05/2019


