
O Accelerathon Espanha-Portugal: Inovação e cooperação contra o Covid-19 e as alterações climáticas vai
celebrar-se em formato online e as iniciativas que se apresentem deverão ser aplicáveis à Eurorregião
Alentejo-Algarve-Andaluzia (Eurorregião AAA).
 
Contacto: Beatriz Martínez
Telefone: +34 605 52 10 84
E-mail: beatriz.martinez@finnova.eu
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Accelerathon Espanha-Portugal: 

Inovação e cooperção contra 

o Covid-19 e as alterações climáticas

Programa de inovação aberta para impulsionar a tua ideia na
Eurorregião Alentejo-Algarve-Andaluzia.

DESAFIO 
luta contra eo Covid-19 e as alterações climáticas 

JUSTIFICAÇÃO E PERTINÊNCIA2

As alterações climáticas e o Covid-19 são dois grandes desfios para a Eurorregião AAA. Os incêndios são
um claro exemplo de um problema do meio ambiente e social, sendo Espanha e Portugal dois dos países
mais afectados por este fenómeno na Europa. Este é um dos principais motivos pelos quais se quis contar
com a colaboração do Projecto CILIFO. Dessa forma, encontramos outros problemas como a perda ou
degradação da biodiversidade em adição a todos os danos que a pandemia está a causar. Por tudo isso,
impulsionou-se este Accelerathon para apostar na cooperação e inovação como soluções aos desafios
colocados.

Bases da 

Convocatória
2021

LINHAS GERAIS DO ACCELERATHON

O principal objetivo de este Accelerathon é fomentar iniciativas inovadoras que estejam baseadas na
colaboração transfronteiriça entre Espanha e Portugal, em concreto, na Eurorregião Alentejo-Algarve-
Andaluzia (EurorregiãoAAA), com o fim de solucionar desafios relacionados com o Covid-19 e as
alterações climáticas. Para isso, vai realizar-se um webinario de lançamento no qual se abordarão estos
desafios e se apresentará a metodologia da competição.
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PLANO DE TRABALHO

O público alvo do Accelerathon são empreendedores, organismos de investigação, entidades públicas e
privadas, SMEs e start-ups, universidades. Podem inscrever-se grupos já establecidos com uma iniciativa
ou indivíduos. A organização do evento reserva-se ao direito de adicionar indivíduos a grupos establecidos
para enriquecer o intercâmbio de ideias e os grupos que se inscrevam comprometem-se a permitir a
participação durante o Accelerathon desses indivíduos. Ligação de registo aqui.
 
Finnova fará um acompanhamento telemático dos participantes para os orientar na entrega das suas
propostas (Ficha de Resumo). Estes serão avaliados por um júri de peritos na matéria. As 5 folhas de
resumo com a pontuação mais alta serão divulgadas através dos canais de comunicação Finnova e
Firefighting Open Innovation Lab - CILIFO. Além disso, serão colocados nos seus sítios web. Os finalistas
participarão no webinar final, no qual farão uma apresentação de 5 minutos. O júri escolherá a melhor
proposta, que receberá aconselhamento e será orientado para uma possível apresentação do seu projecto
a um convite europeu à apresentação de propostas. As duas iniciativas restantes beneficiarão do serviço de
informação sobre ajuda financeira prestado pela Finnova.

4.1 OBJECTIVO

Identificar propostas inovadoras e colaborativas de entidades públicas e privadas aplicáveis à 
 EurorregiãoAAA, que possam levar-se a cabo tanto durante a pandemia como quando esta
termine, para resolver desafios do meio ambiente e sociais provocados pelo Covid-19 e as
alterações climáticas.

Vai aplicar-se a metodologia Accelerathon, uma técnica de inovação aberta impulsionada pela
Finnova que consiste no lançamento de um desafio para captar novas ideias através de
propostas inovadoras. Para isso, os participantes receberão o apoio de especialistas da
Finnova na temática criada aplicada à Eurorregião AAA. Assim, contar-se-á com a rede público-
privada da Finnova e o apoio de entidades portuguesas: a Universidade de Évora; IrRADIARE;
e a Comunidade Intermunicipal de AMAL. Além disso, conta-se com a colaboração do Projecto
CILIFO, seus beneficiários e o seu Firefighting Open Innovation Lab - CILIFO. Esta metodologia
foi aplicada anteriormente gerando resultados muito positivos (www.accelerathon.eu).

4.2 METODOLOGIA
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https://www.youtube.com/watch?v=CY_QEGRSSyc
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4.3 RESULTADOS ESPERADOS

4.4 ACTORES ENVOLVIDOS

Como actor principal, encontra-se a Fundação Finnova; como actores secundários intervirão as
entidades portuguesas: a Universidade de Évora; IrRADIARE; e a Comunidade Intermunicipal
de Amal para a realização e implementação das tarefas incluídas na celebração do
“Accelerathon Espanha-Portugal: inovação e cooperação contra o Covid-19 e as alterações
climáticas”. Este evento está financiado pela CONSELHARIA DA PRESIDÊNCIA,
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E INTERIOR da JUNTA DE ANDALUZIA.

Esperamos receber um mínimo de 10 propostas, sem número máximo.
De todas as propostas recebidas, serão escolhidos três finalistas. A primeira proposta finalista
será orientada e as propostas do segundo e terceiro lugares receberão uma orientação parcial,
e poderão beneficiar de um serviço de informação de ajuda financeira prestado pela Finnova.
As cinco melhores propostas serão divulgadas - respeitando sempre a protecção do segredo
comercial - no website e nas redes sociais da Finnova, e no Firefighting Open Innovation Lab-
CILIFO para ajudar a divulgá-las e aumentar as hipóteses de as entidades interessadas em
investir nelas saberem sobre elas.

Iniciativa subsidiada pela Conselharia da Presidência, Administração Pública e Interior da Junta de Andaluzia, Serviço de Acção Exterior,
no âmbito do fomento da cooperação transfronteiriça na Eurorregião Alentejo-Algarve-Andaluzia 

[Ordem de 13 de julho de 2020]

Este Accelerathon põe o foco em problemas à escala global -o Covid-19 e as alterações
climáticas- pelo que como beneficiário geral cabe citar à totalidade da cidadania. Também
estarão presentes tanto o sector privado como o público, contando com a participação de start-
ups, universidades, empreendedores, empresas e administrações públicas. Põe-se o foco na
Eurorregião Alentejo-Algarve-Andaluzia, já que a convocatória fomenta acções nesta área. 

4.5 BENEFICIÁRIOS
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CÓMO ELABORAR AS  PROPOSTAS (FICHAS RESUMO) E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS
PROPOSTAS

O modelo para enviar a Ficha de Resumo será fornecido aos interessados após o registo na seguinte ligação;
as propostas não podem ter mais de cinco páginas. O júri dará valor às Fichas Resumo atendendo aos
siguintes critérios de avaliação (pontuação máxima 100 pontos - brevemente se establecer-se-á qual será a
pontuação máxima em cada secção). 

A Fundação Finnova tem uma longa experiência na celebração de eventos. Entre eles, sublinham-se a Start-
Up Europe Awards (www.startupeuropeawards.eu) que, em colaboração com a DG Connect da Comissião
Europeia, premiam as start-ups que contribuem com soluções inovadoras e fora-da-caixa em diferentes
âmbitos sociais. Além disso, organizou-se vários Accelerathones, centrados principalmente em questões do
meio ambiente, e webinarios de carácter tanto divulgativo como formativo, podem ser consultados em
www.accelerathon.eu. Entre estes últimos, cabe destacar a sua âmplia experiência formativa em matéria de
financiação europeia.
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EXPERIÊNCIAS ANTERIORES E/OU TRAJETÓRIA DE COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA6
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Iniciativa subsidiada pela Conselharia da Presidência, Administração Pública e Interior da Junta da Andaluzia, Serviço de Acção Exterior,
no âmbito do fomento da cooperação transfronteiriça na Eurorregião Alentejo-Algarve-Andaluzia 

[Ordem de 13 de julho de 2020]
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FECHAS  RELEVANTES

Accelerathon Espanha - Portugal lança webinar.09/03/2021

10/03/2021 Início do período de registo e apresentação de propostas.

19/04/2021 Data limite para o registo e apresentação de propostas.

13/04/2021 Dia de mentoreamento, formação e trabalho em rede.

20/04/2021
-

03/05/2021
Período de avaliação das iniciativas e selecção dos 3 vencedores.

06/05/2021 Webinar Final - Prémio Accelerathon.


