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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-Andaluzia.

DESAFIO 
luta contra o Covid-19 e as alterações climáticas 

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

Accelerathon Espanha - Portugal, uma nova oportunidade
para impulsionar a inovação e a cooperação contra o
Covid-19 e as alterações climáticas

O webinario de lançamento, organizado pela Finnova, terá lugar na próxim terça-feira, 9 de março de 2021.

O tema central será a apresentação dos desafios criados no âmbito da luta contra as alterações climáticas
no contexto de pandemia gerada pelo Covid-19.

O evento esta co-financiado pela Conselharia da Presidência, Administração Pública e Interior da Junta da
Andaluzia. Contará com a participação de especialistas e representantes da Eurorregião Alentejo-Algarve-
Andaluzia (AAA) e durante a sessão serão detalhados os requisitos que as propostas devem cumprir para
poder participar.
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Sevilha, 25.02.2021. O “Accelerathon Espanha-Portugal: inovação e cooperação contra o Covid-19  as
alterações climáticas” vai apresentar-se num evento em linha, no qual se debaterá sobre os desafios que
ameaçam a Eurorregião Alentejo-Algarve-Andaluzia (Eurorregião AAA) em temas relacionados com a
Covid-19 e as alterações climáticas. Esta iniciativa está co-financiada pela Conselharia da Presidência,
Administração Pública e Interior da Junta da Andaluzia.



Em colaboração com: Co-financiado por: 

Na próxima terça-feira, 09 de março de 2021 das 17:00 às 19:00 (CET), apresentar-se-á este programa de
inovação aberta (www.accelerathon.eu) para impulsionar a inovação na Eurorregião Alentejo-Algarve-
Andaluzia em matéria de luta contra o Coronavirus e as alterações climáticas. No webinario está prevista a
participação das entidades que colaboram com a  Finnova nesta iniciativa (Universidade de Évora, IrRADIARE
e a Comunidade Intermunicipal do Algarve-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”.

 Inscrições ao webinario em: 
https://form.jotform.com/finnova/presentacion-accelerathon-euroaaa

O evento terá uma duração de duas horas e os especialistas que participarão na sessão virtual estarão
especializados nas temáticas que se tratarão no âmbito da Eurorregião. O público alvo do Accelerathon serão
empreendedores, organismos de investigação, entidades públicas e privadas, SMEs, startups e universidades.
Além disso, contará com representantes do Projecto CILIFO (www.cilifo.eu) de Espanha e Portugal, que será o
projecto colaborador do evento.
 
Concluídas as intervenções, proceder-se-á à apresentação da metodologia de trabalho conhecida como
“Accelerathon”, uma metodologia implementada pela Finnova que pretende identificar ideias inovadoras e
facilitar-lhes o aceso a recursos para que possam materializar os ditos projectos. 
 
Especificamente, todas as entidades e indivíduos interessados em participar devem apresentar a sua proposta
(Ficha de Resumo) em conformidade com os requisitos estabelecidos antes de 19 de Abril de 2021 e, de entre
todas as candidaturas apresentadas, serão escolhidos três vencedores. O vencedor do primeiro lugar será
orientado por Finnova para a possível materialização da proposta e a sua provável apresentação como projecto
a uma convocatória europeia; os vencedores dos segundo e terceiro lugares receberão uma orientação parcial,
e poderão beneficiar de um serviço de informação de ajuda financeira prestado por Finnova. Além disso, as
cinco propostas com as melhores pontuações serão divulgadas através dos canais de comunicação da Finnova
e do acelerador/incubator Firefighting Open Innovation Lab - CILIFO para aumentar as hipóteses de as
entidades interessadas em investir nelas conhecerem.

 
A agenda de lançamento do Accelerathon; os requisitos establecidos para a apresentação de propostas e  os
membros do júri confirmados estão disponíveis em:
 www.accelerathon.eu/accelerathon-espana-portugal-euroaaa

INSCREVO-ME NO DESAFIO
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https://form.jotform.com/finnova/presentacion-accelerathon-euroaaa
http://www.accelerathon.eu/accelerathon-espana-portugal-euroaaa
https://share.hsforms.com/1LuiN8Ze0SJad4KwAzewbIw56t4g
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Sobre a Finnova (www.finnova.eu)
Fundação europeia para a financiação da inovação. É uma fundação europeia com sede em Bruxelas cujos
objetivos são promover a cooperação público-privada mediante a inovação para abordar desafios sociais como
o emprego, a formação, o empreendimiento, os ODS das Nações Unidas, a economia circular, etc. A Finnova
organiza os Startup Europe Awards, uma iniciativa da DG CONNECT, da Comissão Europeia e a Fundação
Finnova, para reconhecer as melhores Startups europeias no âmbito social.

ACCELERATHON (www.accelerathon.eu)
Accelerathon é uma metodologia de inovação aberta que começa com o lançamento de um desafio,
posteriormente formam-se equipas que competem pelo apoio e mentoria de especialistas. Além disso, todos os
participantes obtêm formação em Fundos Europeus na plataforma de formação gamificada da Finnova, EU
Training Platform.

Sobre os Startup Europe Awards (SEUA) (www.startupeuropeawards.eu)
É uma iniciativa da DG CONNECT da Comissão Europeia, implementada pela Fundação Finnova, e apoiada
institucionalmente pelo Parlamento Europeu, Comité das Regiões e Comité Económico e Social desde 2016.
Com a participação no Accelerathon Startup Europe Accelerathon, os projectos vinculam-se à Startup Europe
Awards conseguindo maior difusão e reconhecimento europeu e formando parte como semifinalistas espanhóis
nos prémios europeus.

Sobre a CILIFO – Projecto Colaborador (www.cilifo.eu)
O projecto O Centro Ibérico para a Investigação e Luta contra os Incêndios Florestais  (CILIFO) está financiado
em 75% pelo Programa de Cooperação Transfronteiriça Interreg VA Espanha – Portugal – POCTEP (2014-
2020) e centra-se na luta contra os incêndios florestais e suas consequências para a adaptação e mitigação
das alterações climáticas; num âmbito de cooperação transfronteiriça para a prevenção de riscos e a melhoria
da gestão de recursos naturais de Espanha e Portugal na zona da Eurorregião Alentejo - Algarve -Andaluzia. O
CILIFO está enquadrado no Objetivo Temático 5 do Programa POCTEP: Promover a adaptação às alterações
climáticas em todos os sectores; e responde à prioridade de inversão, no que respeita ao Programa POCTEP,
5B: Fomento da inversão para abordar os riscos específicos e a garantia de adaptação frente às catástrofes e
desenvolvimento de sistemas de gestão de catástrofes. 
 
Sobre o Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO (www.innovation.cilifo.eu)
O Projecto CILIFO financiado pelo programa Interreg POCTEP (2014-2020), através do seu Firefighting Open
Innovation Lab (aceleradora – incubadora gerida pela Finnova) apoia as iniciativas de empreendedores e
empresas em matéria de prevenção e luta contra os incêndios florestais.
 

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]


