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Accelerathon Espanha-Portugal: 
Inovação e cooperação contra 

o Covid-19 e as alterações
climáticas
Programa de inovação aberta para impulsionar a tua ideia na
Eurorregião Alentejo-Algarve-Andalucía.

DESAFIO
luta contra o Covid-19 e as alterações climáticas

JÚRI

2021

Em colaboração com:Co-financiado por: Evento organizado por: Com apoio a:

José Manuel Requena
Gestor de Projectos Europeus

José Manuel Requena é doutorado em História da Arte pela Universidade de
Sevilha e é licenciado em Geografia e História pela Universidade de Sevilha;
tem um Mestrado em Política Europeia pela Universidade Livre de Bruxelas e
também um Mestrado em Prevenção de Riscos Laborais. Possúi, além disso,
outra graduação em Pedagogia pela Universidade de Sevilha. Na Finnova,
trabalha como responsável de projectos europeus e é delegado na oficina de
Andaluzia. Também realiza o seguimento dos projectos Interreg e supervisiona
as acções que se levam a cabo através do programa Interreg. É especialista
no Programa LIFE, já que trabalhou como técnico gestor de projectos
europeus para diferentes empresas espanholas, públicas e privadas.

Pedro Chaves é responsável pela Oficina Técnica Florestal Intermunicipal de la
Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), Portugal, com a obligação de
realizar constantemente mapas florestais a partir da base cartográfica em
ambiente Quantum GIS. Na Oficina Técnica Florestal Intermunicipal de AMAL
promove-se a articulação e compatibilidade dos instrumentos de planificação a
nível municipal. Além disso, supervisiona e promove a transposição
homogénea dos Planos Regionais de Gestão Florestal (PROF) aos Planos
Directores Florestais (PDM), entre outras actividades. 

www.amal.pt

Pedro Chaves
Técnico Florestal na Oficina Técnica Florestal Intermunicipal da
Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL)
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María José tem uma  dilatada experiência em cargos de Direcção e
Organização de empresas, com um profundo conhecimento e saber-fazer tanto
nestas áreas como na Comercial e na de Finanças. Actualmente dirige um
projecto empresarial baseado na firme crença e aposta no potencial de
crescimento do talento de pessoas e empresas (Talent Growth Management),
desde onde presta apoio às empresas na sua reorganização, no
establecimento de directrizes de controle e de comunicação, e assegurando
uma melhor gestão dos seus recursos (humanos, financeiros e produtivos), em
definitivo; liderando o desenvolvimento e a profissionalização. Actualmente é
embaixadora da Technovation Girls Comunidad Valenciana, munindo mulheres
jovens (de 10 a 18 anos) para que se convertam em líderes e empreendedoras
tecnológicas. Com o apoio de mentoras voluntárias, as meninas trabalham em
equipas para codificar aplicações móveis que abordam problemas do mundo
real.

www.technovationchallenge.org

María José Valero
Directora da Talent Growth Management

José Luís é especialista em programas e projectos estratégicos da UE. Tem
mais de 25 anos de experincia profissional em gestão do meio ambiente,
gestão da água e  energia, inovação e cooperação internacional. Membro do
Grupo Estratégico de Mobilidade Urbana do EIT. Especialista em várias
iniciativas estratégicas de inovação e tecnologia, na High Value Care e-Health,
Turismo, TIC & Digitalização, Mobilidade Urbana Sustentável, Alterações
Climáticas, Economia Circular, Água, Energias Renováveis, Indústria, Cidades,
Portos. Líder europeu do Programa de Acção Climática Pioneers into Practice
(PeP) (Climate KIC) com mais de 1500 especialistas em clima de toda a
Europa, e Gestor do Esquema Regional de Inovação (RIS) de Portugal em
Climate KIC. Fundador e Presidente da primeira Equipa Executiva EIT Cross-
KIC da Europa a nível de país em Espanha (2016-2020).

José Luis Muñoz
Assessor sénior Next Generation EU, especialista em Inovação e
Transformação
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Sofia Martins é licenciada em Engenharia do Meio Ambiente, começou o seu
precurso profissional na regulação energética. Participou na gestão de projectos
do meio ambiente e energia, na elaboração de relatórios do meio ambiente e de
sustentabilidade; e na gestão de projectos nacionais e internacionais nos âmbitos
da energia, do meio ambiente, das alterações climáticas e da sustentabilidade.
Sofia trabalha na IrRADIARE, desde março de 2007, participando na aplicação de
sistemas de apoio à eficiência energética e à sustentabilidade ambiental na
supervisão, gestão e planificação. Também realiza actividades de gestão
energética de edifícios, processos e produtos, gestão de projectos nacionais e
europeus, nos âmbitos da internacionalização, inovação e desenvolvimento.

www.irradiare.com

Sofia Martins
Directora de Projectos, IrRADIARE, Ciência para a Evolução

Jesús Cumplido é Engenheiro Agrícola pela Universidade de Córdoba, técnico
médio em PRL, B2 em inglês e alemão, técnico da Andaluzia Emprende há 12
anos, especializado em desenvolvimento rural. Andalucía Emprende é uma
fundação ligada ao Ministério do Emprego, Formação e Auto-emprego do
Governo Regional da Andaluzia, cuja missão é promover o empreendedorismo e
o desenvolvimento empresarial para contribuir para a revitalização da economia
regional. Jesús está actualmente destacado para a equipa de mentores
empresariais da Andaluzia Emprende a nível regional e faz também parte da
Equipa de Sinergia Empresarial da Delegação Territorial de Emprego, Formação,
Auto-emprego, Transformação Económica, Indústria, Conhecimento e
Universidades em Málaga. 

www.andaluciaemprende.es
 

Jesús Cumplido Medina
Técnico da Fundação Andalucía Emprende
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Nuno Guiomar tirou um Mestrado em Ciências e Sistemas de Informação
Geográfica em 2006 pelo Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação
da Universidade Nova de Lisboa e uma licenciatura en Engenharia Biofísica em
2002 pela Universidade de Évora. É investigador adjunto convidado no Instituto
Mediterrâneo de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade
de Évora. É autor de 35 artigos em revistas científicas, 8 capítulos de livros e 5
livros. Organizou 9 eventos de difusão científica e participou em 14 projectos de
investigação científica, 8 deles de cooperação internacional. É investigador nos
campos da prevenção de incêndios florestais e na compreensão do padrão de
perturbações ecológicas no contexto mediterrânico.

www.uevora.pt

Nuno Guiomar
Investigador na Universidade de Évora.

Josu Gómez é empresário, empreendedor, formador e consultor. Licenciado em
Direito, Pós-graduação em Liderança em Empreendimiento e inovação pelo
Deusto Business School e ICADE Universidade de Comillas. Doctor Honoris
Causa pela Cambridge Internacional em Desenvolvimento Local e
Empreendimiento. Além disso é fundador da iniciativa de impulso ao
empreendimiento e à inovação em cidades médias Business Market. Parther em
Espanha da iniciativa The Future Society At Harvard Kennedy School; e promotor
da Iniciativa Espanha H2030. Foi professor e docente em diversas escolas de
negócio e Universidades de todo o mundo; embaixador da Paz pela Organização
Excelência Educativa das Américas (ODEAE). É Prémio Liderança Latina New
York Awards 2018, Medalha de Ouro ao Mérito ao Trabalho pela Associação
Europeia de Competitividade e Empresas, Estrela de Ouro à Excelência
Empresarial pelo Instituto de Excelência Profissional e Prémio da Roma Business
School pela sua trajectória nos campos de desenvolvimento de ecossistemas de
empreendimiento e inovação.

www.businessmarket.es

Josu Gómez
Consultor estratégico e fundador da Red Business Market
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Valentín Gómez tem um diploma em Direito Agrário; e Engenharia Superior de
Montes, especialidade Sivopascicultura pela Universidade Politécnica de Madrid
(1979). Trabalhou como delegado, em Jaén, de BIOMASA, S.A. e em Ferrovias
de Via Estreita (FEVE) em Santander. Actualmente trabalha na Empresa de
Transformação Agrária, S.A. (TRAGSA) como director de Desenvolvimento de
Negócio e Relações Institucionais.

www.tragsa.es

Valentín Gómez
Subdirector de Inovação e desenvolvimento da Tragsa

AROSA I+D é uma empresa de consultoria especializada em promover e
rentabilizar a actividade tecnológica e inovadora das organizações
empresariais, gerindo tanto a ajuda pública oficial como os incentivos fiscais
para I&D&I, deduções fiscais e patent box.

www.arosaid.com
 

Guillermo Fernández Puigdomènech
Desenvolvimento de Negócios na AROSA Consulting I+D

Manuel José García é o director geral corporativo do Grupo AGQ Labs com foco
no desenvolvimento de negócios globais, aumentando o volume e a
rentabilidade, e mantendo a própria estratégia e cultura empresarial da AGQ
Labs. Profissional com mais de 25 anos de experiência variada e sinérgica em
testes de gestão empresarial (sector TIC), em gestão empresarial e
responsabilidades empresariais, e uma vasta experiência na Europa e América
do Sul. Manuel José tem competências e experiência em planos de negócios,
criação e desenvolvimento de empresas empresariais nos sectores das TIC,
com especial especialização em Ambiente, Mineração e Qualidade de Materiais
e Produtos.

www.agq.com.es
 

Manuel José García Gómez 
CEO da AGQ Labs


