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Comunicado de imprensa 

 

 

A Junta de Andaluzia inaugura a Startup Europe 

Accelerathon Euroregion Alentejo-Algarve-Andaluzia 

para os desafios covívio-19 e as alterações climáticas 

 

• Um programa de inovação aberto para promover tecnologias inovadoras na Euro-região 

Alentejo-Algarve-Andaluzia. 

 

• O Accelerathon foi inaugurado por José Enrique Millo Rocher,Secretário-Geral de Ação 

Externa do Ministério da Presidência, Administração Pública e Interna da Junta de Andaluzia. 

 

• O evento contou com a presença de pessoas de Espanha, Portugal, Bélgica e México, 

participaram 22 especialistas e representantes da Euro-região Alentejo-Algarve-Andaluzia e 

mais de 100 pessoas foram ligadas através de plataformas como o Zoom ou o Youtube. 

 

•  Um webinarna  Presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, como indicado  nas 

suas prioridades: "É tempo de agir: para uma recuperação justa, ecológica e digital". 

 

09.03.2021. Na terça-feira, 9 de março de 2021, foi lançado oficialmente o apeloà  Startup Europe 

Accelerathon Spain-Portugal para a procura de soluções inovadoras para o desafio do combate ao Covid-19 e 

às alterações climáticas na Euro-região Alentejana-Algarve-Andaluzia (EUor regionion AAA). A metodologia 

Accelerathon segue as indicações dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, 

contribuindo de cada desafio para os objetivos propostos pelo PSD – desta    vez, o SDP 13: tomar medidas 

urgentes para combater as alterações climáticas e os seus efeitos.  Trata-se de um programa  no âmbito da  

metodologia dg connect startup europe awards da Comissão Europeia que nasceu da DG Investigação, 

Desenvolvimento e Inovação em 2020 com a campanha pan-europeia Hackthevirus.  
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Comunicado de imprensa 

O webinário abordou os desafios da inovação e da cooperação contra as alterações climáticas e discutiu o já famoso 

passaporte europeu de saúde, o Euro Digital Green Pass (blockchain e Covid Free), desafios enfrentados tanto por 

Espanha como por Portugal no contexto da pandemia. O evento, cofinanciado pelo Ministério da Presidência, 

Administração Pública e Interna da Junta de Andaluzia,serviu  de fórum para incentivar a cooperação e incentivar 

novos talentos para incentivar e apostar nas suas ideias no combate às alterações climáticas e no Covid-19.   

 

O dia, que contou com a presença  de quatro representantes de instituições europeias, portuguesas e andalusianas, 

dez especialistas e cincoempresários, foi o pontapé de saída deste Accelerathon, um programa de inovação aberto 

implementado pela  Fundação Finnova,uma fundaçãoque facilita o acesso aos diferentes instrumentos de 

financiamento europeusa partir de uma  abordagem tecnológica, disruptiva, inovadora e sustentável.  Nesta 

ocasião,  foram procuradas propostas inovadoras  para aliviar as alterações climáticas e adaptar-se à atual situação 

de emergência sanitária, a partir de todo o momento dacolaboração transfronteiriça entre as três regiões que 

compõem a Euro-região AAA. 

 

Pode inscrever-se no desafio no seguinte link: https://form.jotform.com/finnova/accelerathon-euro-aaa 

 

Pode ver o evento novamente em: https://www.youtube.com/watch?v=lkWTqFLy9jk 

 

José Enrique MilloRocher, Secretário-Geral de Ação Externa no 

Ministério da Presidência, Administração Pública e Interiorda 

Juntade Andaluzia,inaugurou o evento a partir de Sevilha e 

destacou o empenho da Junta de Andaluzia na promoção da 

cooperação transfronteiriça em resultado do "caráter único e 

especial" desta comunidade autónoma graças à sua localização 

estratégica e às  suas características particulares em Espanha e na 

Europa. Além disso, "acriação da Euro-região AAA tem servido 

para formalizar uma unidade de trabalho, o que resultou numa maior eficiência na utilização dos recursos e numa 

maior eficiência na implementação de estratégias e projetos comuns entre as três regiões que a compõem".  José 

Enrique Millo sublinhou ainda o papel crucial que a União Europeia desempenha na Cooperação Transfronteiriça 

"no âmbito do grande projeto de integração europeia". Nesta ocasião, o Secretário-Geral destacou o trabalho do 

Programa INTERREG POCTEP através de projetos como o Centro Ibérico de Investigação e Controlo de Incêndios 

Florestais (CILIFO) que, com um financiamento de 24,6 milhões de euros, é o projeto de incêndio florestal interreg 

mais financiado na história da União Europeia.   
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Comunicado de imprensa 

Juan Ignacio Zoido, eurodeputado   da Comissão da Agricultura e 

do Desenvolvimento Rural do   Parlamento Europeu,de Bruxelas, 

iniciou a sua intervenção sublinhando a importância da 

colaboração europeia nestes tempos de pandemia, tanto em 

matéria de saúde como de ambiente, uma vezque estes são 

desafios que os Estados não conseguem enfrentar 

individualmente. A este propósito,  citou também o Projeto CILIFO 

como uma referência internacional no combate aos incêndios, 

salientando, por sua vez, que "as catástrofes naturais não têm 

fronteiras". Os incêndios são uma das consequências mais graves das alterações climáticas na Península Ibérica, e 

este tipo de acidentes são cada vez mais extensos e perigosos, com capacidade para eliminar condados inteiros. O 

MEC salientou, a este propósito, que, em Espanha, são ardidos anualmente quase 100 mil hectares de área florestal 

em mais de 12 mil incêndios e que, como os incêndios florestais não entendem as fronteiras, "devem ser uma das 

principais questões da cooperação transfronteiriça". Por fim, Zoido sublinhou "o compromisso de Juanma Moreno e 

Carmen Crespo com a 'Revolução Verde', que é crucial para a economia" e afirmou estar muito satisfeito por receber 

osvencedores desta Aceleração Espanha-Portugal em Bruxelas. 

 

Em nome de Portugal, de Lisboa (Portugal), o Coordenador 

Nacional do POCTEP João Bule,  fez uma visão geral do 

ProgramaInterreg POCTEP  e explicou quea cooperação ao longo 

desta fronteira, considerada a mais antiga e mais longa(com 1234 

km) da União Europeia, se mantém há décadas.  Além disso, 

acrescentou queo atual programaPOCTEP  "apoiouprojetos 

relacionados comalgumas das principais prioridades da Comissão 

Europeia, como uma Europa mais verde, mais digital e 

maisinclusiva". O POCTEP opera em várias áreas, uma das quais é 

a Área 5, Alentejo-Algarve-Andaluzia, onde se enquadra o projeto CILIFO. O valor global do POCTEP 2014-2020 é  na 

ordem dos 484 milhões de euros da despesa pública,  com um FEDER de 364 milhões de euros. Estamos a concluir 

a resolução da quarta chamada. Estas quatro chamadas resultaram na apresentação de 775 candidaturas e 234 

projetos aprovados. Um excelente exemplo é a colaboração entre as três regiões, e é por isso que estão a ser 

estabelecidos protocolos conjuntos de ação, conhecimento e intercâmbio de boas práticas,que estão a ser traduzidos 

em infraestruturas e inovação para aprevenção e extinção de incêndios florestais, incluindo a formação. 
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Comunicado de imprensa 

Maria de Lurdes Carvalho, de Faro (Portugal), como diretora do 

serviços da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Algarve, apresentou o desafio da "inovaçãoe cooperação contra 

as alterações climáticas noAlgarve". No que diz respeito ao Covid-

19, salientou que, no Algarve, o número de novos casos confirmados 

é representado graficamente por uma curva em declínio que se 

espera que continue a diminuir. No Algarve desde o início, tem 

havido um grande esforço para combater a pandemia e o 

diagnóstico.  Os serviços médicos, tanto da Administração Regional de Saúde, dos serviços hospitalares, do Centro 

de Investigação Académica, têm feito um excelente trabalho e até mesmo inovação.   Além disso, referiu-se ao plano 

de recuperação e resiliência, no  contexto da mitigação dos efeitos das alterações climáticas,"temos, cerca de 200 

milhões de euros para o plano regional de eficiência hídrico noAlgarve", disse Carvalho.   

 

Por fim, Juanma Revuelta, CEO da Finnova, lançou o desafio 

relacionado com a Covid-19, e o turismo, nuances a necessidade de 

implementar um passaporte europeu para a saúde (Euro Digital 

Green Pass)  a fim de reativar sectores económicos especialmente 

afetados, como o turismo. Esta ferramenta, acrescentou, não só 

proporcionaria segurança nas viagens e tratamento de dados, como 

também se tornaria uma ferramenta muito útil na área da saúde 

em geral. 

 

Em seguida, os membros do  júri da Accelerathon tomaram a palavra, no bloco intitulado "Iniciativas destinadas a 

apoiar e promover a inovação contra o Covid-19 e as alterações climáticas na Euro-região da AAA" que se 

apresentaram uma a uma e explicaramas várias iniciativas destinadas a apoiar e promover a inovaçãoem que estão 

diretamente envolvidas na sua atividade profissional.  No total, foram 10 especialistas, do mundo empresarial, da 

administração pública, entidades sem fins lucrativos ou investigação científica ou tecnológica, num bloco que visa 

apoiar e promover a inovação. 

 

José Manuel Requena,  de Sevilha (Espanha), como diretor do Projeto CILIFO em Finnova, 

aludiu ao acelerador Firefighting Open Innovation Lab(CILIFO), do qual já são apoiadas 18 

iniciativas no âmbito dosincêndios florestais: "Incentivamos todas as entidades envolvidas a 

inscreverem-se no Accelerathon". Requena é especialista no Programa LIFE, uma vez que tem 

trabalhado como gestora técnica de projetos europeus para diferentes empresas públicas e 

privadas.  

http://www.accelerathon.eu/
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Comunicado de imprensa 

Pedro Chaves, de Faro (Portugal), técnico florestal da Comunidade Intermunicipal do Algarve 

(AMAL), explicou que na AMAL o investimento está dividido na elaboração de vinte programas 

de gestão paisagística em noventa áreas integradas e que oprimeiro projeto-piloto foi na Serra 

de Monchique, pretende-se que o que se segueseja na Serra do Caldeircao.  O Gabinete Técnico 

Intermunicipal das Florestas da AMAL promove a articulação e compatibilidade dos 

instrumentos de planeamento a nível municipal e monitoriza e promove a transposição 

homogénea de Planos Regionais de Gestão Florestal (OSR) em Planos Mestres Florestais (PDM), entre outras 

atividades. 

 

María José Valero, de Valência (Espanha), comoirectora da Talent Growth Management afirmou 

que "estamos a começar com os mais jovens talentos a quebrar moldes", referindo-se ao   projeto 

de negócio que atualmente lidera, com base na firme crença e compromisso com o potencial de 

crescimento do talento de pessoas e empresas (Talent Growth Management).  A partir daí,   apoia 

as empresas na sua reorganização, no estabelecimento de orientações de controlo e 

comunicação, e na garantia da melhor gestão dos seus recursos (humanos, financeiros e 

produtivos), em suma; na mudança e na profissionalização. Atualmente é embaixadora da  Technovation Girls 

Comunidad Valenciana  e equipa jovens mulheres (dos 10 aos 18 anos) para se tornarem líderes e empreendedoras 

tecnológicas. Com o apoio de mentores voluntários, as meninas trabalham em equipas para codificar aplicações 

móveis que abordam problemas do mundo real. 

 

José Luis Muñoz, de Madrid (Espanha), como séniorda Next Generation EU,  e especialista em 

programas e projetos estratégicos da UE, explicou que o post Covid "leva-nosa um novo ambiente 

detransformação e há muitas oportunidades especificamente para as zonas rurais".  Por isso, disse, 

esteé um lugar onde se pode ajudar a gerar ecossistemas de inovação". José Luís é membro do 

Grupo Estratégico para a Mobilidade Urbana do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT).   

Líder europeu do Programa de Ação Climática (PEP) dos Pioneiros em Práticas (PEP) com mais de 

1500 especialistas em clima de toda a Europa e Gestor do Programa de Inovação Regional (RIS) de Portugal na Climate 

KIC.  Fundador e presidente da primeira equipa executiva da EIT Cross-KIC da Europa em Espanha (2016-2020). 

 

Rosa Siles, de Sevilha (Espanha), como diretora-geral da Fundación Andalucía Emprende, afirmou 

que  "anova realidade apresenta-nos novos desafios e novas formas de os abordar, sendo que a 

cooperação transfronteiriça é essencial". Explicou então que o horizonte deve ser aberto "para 

que o talento empreendedor possa conhecer outras experiências". Rosa Siles é consejera e 

mentora de empresas, start-ups, confederações de empresários e entidades sem fins lucrativos de 

natureza nacional e internacional, bem como para entidades governamentais como a Junta de Andaluzia e o Governo 

http://www.accelerathon.eu/
http://www.finnova.eu/
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Comunicado de imprensa 

de Espanha. Na Andaluzia Emprende promove-se a criação e desenvolvimento de empresas e emprego e promove 

a cultura empresarial na região. 

 

 

Sofia Martins ̧ de Algés (Portugal), como Project Manager da IrRADIARE, onde implementam  

abordagens integradas para apoiar novas visões sobre sustentabilidade, desenvolvimento, 

competitividade e qualidade de vida.  Explicou na sua intervenção "é algo que temos na base 

do IrRADIARE". Ficou encantada por fazer parte do júri da Accelerathon e congratulou-se com a 

mensagem de que neste momento "é essencial que todos nós cooperemos e neste momento 

e novas ideias sejam uma mais-valia, porque, por muito pequenas que pareçam, podem fazer a diferença para que 

se possa vê-las implementadas no terreno”. Na IrRADIARE, Sofia participa na implementação de sistemas de apoio à 

eficiência energética e à sustentabilidade ambiental na supervisão, gestão e planeamento. 

 

Nuno Guiomar, investigador da Universidade de Évora (Portugal), explicou que, com   o Proyecto 

CILIFO,  definiram uma estratégia de investigação que inclui quatro grandes cenários de ação 

"emquepriorizamos a investigação aplicada, onde incluímosações em todas as fases do ciclo de 

gestão de incêndios para criar bases que permitam cobrir lacunas de conhecimento e promover 

ações e ações de planeamento baseadas naevidência". Nuno assegurou que “é urgente uma 

mudança de paradigma nas políticas que se afastam da zona ardida e se concentram mais na 

abordagem dos efeitos do fogo". Pela sua experiência de investigação, explicou que umprocesso de inovação “não 

tem de ser um produtofísico, mas um produto relacionado com as alterações climáticas e, em particular, com 

apaisagem." 

 

 Josu Gómez, de Sevilha(Espanha), como consultor estratégico efundador do Red Business 

Market  (iniciativa para impulsionar o empreendedorismo e a inovação nas cidades médias). Josu 

Gómez é empresário, empresário, formador e consultor. Licenciatura em Direito, Pós-Graduação 

em Liderança e Inovação em Empreendedorismo pela Deusto Business School e pela ICADE 

Universidad de Comillas. É o Prémio de Liderança Latina 2018 dos New York Awards, Medalha 

de Ouro pelo trabalho da Associação Europeia de Competitividade e Negócios, Estrela Dourada 

para Excelência Empresarial pelo Instituto de Excelência Profissional e Prémio da Roma Business 

School pela sua carreira nas áreas do desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo e inovação.   

 

http://www.accelerathon.eu/
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Comunicado de imprensa 

Guillermo Fernández Puigdom-nech, de Madrid (Espanha), como representante da AROSA 

Consulting I&D, afirmou que na inovação só há financiamento, mas também incentivos fiscais 

para a inovação, "temos o prazer de trazer o nosso melhor conhecimento especializado na 

gestão da ajuda a projetos inovadores". A AROSA é uma empresa de consultoria especializada 

na promoção e rentabilização da atividade tecnológica e inovadora dasorganizações 

empresariais, gerindo tanto os apoios públicos oficiais como os incentivos fiscais.   

 

Valentín Gómez, de Madrid (Espanha) como Diretor de Desenvolvimento Empresarial e 

Relações Institucionais de Tragsa (Empresa de Transformação Agrária).   Valentin comentou que 

o Grupo Tragsa "repovoou dezenas de milhares de hectares" e mostrou todo o seu apoio à 

iniciativa Accelerathon "Espero que sejam apresentados bons projetos de valor". 

 

 

Depois, deu lugara um bloco em quealguns projetos inovadores  foram apresentados como um exemplo de boas 

práticas. Desde Huelva, intervenhão Alfonso Doctor Cabrera, que falousobre as ações que a Universidade de Huelva 

(Espanha) está a levar a cabo no âmbito do Projeto CILIFO, comoa formação de jovens investigadores, especialmente 

necessário porque não existe atualmente uma grande massa de investigadores envolvidos nesta área dentro da 

universidade. Destacou ainda a incorporação de máquinas e equipamentos específicos graças ao CILIFO. 

 

Carlos Piedra, diretor geral do Grupo Valora, ligado a El Puerto de Santa María(Espanha) para explicar o seu trabalho 

na área da gestão e valorização de resíduos através da sua transformação em matérias-primas para lhes dar uso 

agrícola, florestal ou ambiental, entre outros. Sublinhou a importância de empresas como a sua, dedicadas à gestão 

de resíduos e à economia circular, poderem gerar um grande número de empregos diretos e indiretos nas zonas 

rurais. Apresentou ainda uma solução desenvolvida pelo Grupo Valora, constituída por um substrato tecnológico 

feito com resíduos que descontamina a atmosfera e fertiliza o solo. 

 

A Desde Lisboa (Portugal), Pedro Forjaz Carreiro, engenheiro técnico da AgriStarbio, apresentou o desafio da 

população em crescimento, que resulta no aumento da utilização de fertilizantes químicos e no aumento da 

produção de resíduos orgânicos urbanos e pecuários,o que constitui um problema para os agricultores esilvicultores, 

bem como para o ambiente. A solução que oferecem da AgriStarbio para resolver estes problemas é uma tecnologia 

que recolhe todos os resíduos orgânicos, que é processado num reator e resulta em fertilizantes organominerais em 

menos de três horas. Pedro Forjaz falou ainda de como esta solução contribui para a prevenção de incêndios e para 

a regeneração de solos queimados. 
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Comunicado de imprensa 

De Elche (Espanha), Adrián Nadal López, diretor-geral e representante daBioferrik e vencedor do IVACE- WATER 

STARTUP EUROPE AWADS 2020, cofundador da Bioferrik explicou como esta startup baseada na tecnologia tem 

como principal atividade a venda de instalações industriais de purificação de compostos, para as quais utilizam uma 

tecnologia que consiste no uso de micropartículas magnéticas para recuperar alguns resíduos de betão dos efluentes 

da indústria. 

 

O último exemplo de boas práticas foi o de David Vinué, da Universidade Politécnica de Valência (Espanha), 

representante da ETHON, vencedor do  CILIFO – STARTUP EUROPE ACCELERATHON 2020.  Vinué sublinhou a 

importância da Accelerathon e da colaboração, bem como a necessidade de confiar nos mentores.   

 

O dia terminou com a intervenção de Beatriz Martínez,  chefe de comunicação do CILIFO em Finnova, que 

explicou em pormenor a metodologia de trabalho a seguir, bem como as características e requisitos que as 

propostas devem cumprir para poderem ser tidas em conta e poderem participar e as principais datas-chave. 

Este Accelerathon está aberto a todas as ideias que apostam na cooperação e inovação como solução para 

problemas ambientais e sociais como incêndios florestais e perda de biodiversidade, alguns dos grandes desafios 

da Euro-regiãoAAA. As bases accelerathon estão disponíveis em: https://accelerathon.eu/accelerathon-

espana-portugal-euroaaa 

 

Juanma Revuelta, em nome da Finnova e parceira da COP25 (Conferência das Nações Unidaspara as 

AlteraçõesClimáticas), informou que o vencedor do concurso poderá apresentar a sua solução em novembro na 

COP26 Glasgow, uma vez que foi solicitado um evento no âmbito do Laboratóriode Inovação Aberta de Combate 

a Incêndios  (CILIFO). Finnova viajou para Madrid em 2019 para estar presente na COP25 para realizar dois 

eventos, um sobre a água e outro sobre alterações climáticas, gestão florestal e combate a incêndios.   

 

Sobre Startup Europe Accelerathon (www.accelerathon.eu) 

A Startup Europe Accelerathon pretende identificar ideias inovadoras capazes de obter financiamento da União 

Europeia, como o programa LIFE, Green Deal, Horizon 2020 ou NextGenerationEU. Startup Europe Accelerathon 

segue as direções dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, contribuindo de cada 

desafio paraos objetivossto propostos; e n no quadroda metodologia da DG Connect Startup Europe Awards da 

Comissão Europeia que nasce desde a DG Investigação e Desenvolvimento em 2020 com a campanha pan-

europeia Hackthevirus. Temrealizado com sucesso com governos como o da Comunidade Valenciana com o 

desafio das águas poluentes  industriais ou da Junta de Andaluzia com o desafio de combater as alterações 

climáticas, a gestão florestal e a inovação na prevenção, combate a incêndios e regeneração de espaços ardidos.   
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https://web.finnovaregio.org/la-fundacion-finnova-participa-en-el-euvsvirus-el-pan-eu-hackathon-de-la-comision-europea/?lang=es
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Sobre Sobre Startup Europe 

A Startup Europe é uma iniciativa daComissão Europeia, a DG CONNECT, para conectar e promover startups 

de alta tecnologia, escalas, investidores, aceleradores, redes empresariais, universidades e meios de 

comunicação social. Saiba mais sobre a Startup Europe: Startup Europe | Moldar o futuro digital da Europa 

(europa.eu) 

 

Sobre os Prémios Startup Europe (HIS) (www.startupeuropeawards.eu) 

Trata-se de uma metodologia da Dg CONNECT da Comissão Europeia, implementada pela Fundação Finnova 

desde 2016. O SEUA é uma ferramenta de inovação aberta para identificar startups disruptivas, promover a 

colaboração público-privada e sensibilizar para a importância da auto-preparação como motor gerador de 

emprego. Para além da construção de parcerias para ajudar a satisfazer as Nações Unidas, as ODS e as ações do 

Pacto Verde Europeu, contribuindo assim para a economia circular, para a luta contra as alterações climáticas e 

para o turismo sustentável. Os vencedores recebem apoio para transformar os seus projetos em grandes 

projetos apoiados financeiramente pela UE (entre 500.000 e 17,5 milhões de euros), apoio jurídico internacional 

e lobbying, mentoria estratégica, networking internacional, acesso de investidores e apoio à internacionalização 

em todo o mundo. 

 

Sobre o CILIFO – Projeto Colaborativo(www.cilifo.eu) 

O Projeto O Centro Ibérico de Investigação e Combate a Incêndios Florestais (CILIFO) é financiado pelo Interreg V-

A Espanha – Portugal – Programa de Cooperação Transfronteiriça POCTEP (2014-2020),tem umorçamento total 

de 24,6 milhões de euros e é o projeto Interreg Mais Financiado na história do programa de incêndios florestais.  

Centra-se no combate aos incêndios florestais e nas suas consequências para a adaptação e mitigação das 

alterações climáticas; num quadro de cooperação transfronteiriça para a prevenção de riscos e melhoria da gestão 

dos recursos naturais de Espanha e Portugal na região do Alentejo - Algarve-Andaluzia. O projeto segue 

asindicações do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas 13: Tomar medidasurgentes para 

combater as alterações climáticas e os seus efeitos.   

 

Sobre Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO (www.innovation.cilifo.eu)  

O Projeto CILIFO através do seu Laboratório de Inovação Aberta de Combate a Incêndios – CILIFO (acelerador – 

incubadora gerida pela Finnova) apoia as iniciativas de empreendedores e empresas na área da prevenção e 

combate aos incêndios florestais. Existem atualmente 18 empresas afiliadas ao acelerador e estão a ser orientadas 

e orientadas para iniciativas na procura de financiamento europeu. 
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Sobre  Finnova (www.finnova.eu)  

Fundação Europeia para o financiamento da inovação sediada em Bruxelas e com escritórios na Andaluzia, país 

basco, comunidade valenciana, Madrid, Ilhas Canárias, e com as suas próprias delegações de direito local na 

Roménia, Panamá e Chile e cujos objetivos são promover a cooperação público-privada através da inovação 

para enfrentar desafios sociais como emprego, formação, empreendedorismo, SDS das Nações Unidas , a 

economia circular, a saúde, a digitalização, a água e as energias renováveis. Uma das suas prioridades é a 

formação de jovens talentos na gestão dos assuntos europeus em Bruxelas. 

 

Contacto 

Beatriz Martínez Muñoz, técnica europeia de projeto e comunicação da Fundação Finnova.  

E-mail: beatriz.martinez@finnova.eu 

Telefone: +34 605 52 10 84 
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