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1. Musikki – a importância do capital de risco público no investimento em start-ups 

A Musikki, startup de origem portuguesa mas desde sempre com foco no mercado global, pretende 

desenvolver uma plataforma com a mesma importância, para a música, que a plataforma IMDB tem 

presentemente para o cinema. Tendo iniciado a sua atividade em 2011, em Aveiro, tem vindo a 

ganhar notoriedade na indústria musical, o que se reflete, nomeadamente, nos diversos prémios e 

reconhecimentos que a Musikki tem obtido em Portugal e no estrangeiro, pelo caráter inovador e 

impulsionador da empresa. 

Link para a notícia  

 

2. ICAAM e Universidade de Évora desenvolvem controlador de rega “inteligente” (SAESCTN) 

Pesquisar uma metodologia fiável para a estimativa da evapotranspiração e desenvolver o 

equipamento para a gestão automatizada da rega com base nas necessidades diárias das plantas, 

são os objetivos do projeto apoiado pelo COMPETE. 

Link para a notícia 

 

3. Bike Emotion (I&DT) 

Visa desenvolver um sistema de partilha social de bicicletas públicas e/ou privadas, centrado num 

dispositivo de localização e num conjunto de serviços baseados no contexto do utilizador. 

Link para a Notícia 

 

4. IBUS - Investigação e Desenvolvimento integrado de componentes para interiores e 
exteriores de carroçarias de autocarros de turismo (I&DT Co-Promoção) 

O projeto iBUS une as indústrias da cortiça, couro, design e engenharia portuguesas na construção 

de autocarros mais leves, confortáveis e auto-suficientes. 

Link para a Notícia  

 

 

http://www.poci-compete2020.pt/noticias/detalhe/Musikki-importancia-capital-risco
http://www.pofc.qren.pt/media/noticias/entity/icaam-e-universidade-de-evora-desenvolvem-controlador-de-rega-%E2%80%9Cinteligente%E2%80%9D
http://www.pofc.qren.pt/media/noticias/entity/bike-emotion
http://www.pofc.qren.pt/media/noticias/entity/ibus
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5. CaetanoBus lança produto inovador (I&DT) 

De forma a disponibilizar no mercado um veículo livre de poluição, a CaetanoBus aposta no 

desenvolvimento de um autocarro 100% elétrico e nacional. 

Link para a Notícia 

 

6. IntellWheels | Um projeto onde a inteligência artificial e a robótica se associam para 
aumentar a qualidade de vida   

O IntellWheels é um projeto inovador na área da inteligência artificial e da robótica que permitirá 

dar uma maior autonomia e qualidade de vida aos cidadãos de mobilidade reduzida, através do 

desenvolvimento de uma plataforma que permite transformar qualquer cadeira de rodas numa 

Cadeira de Rodas Inteligente (CRI) de custos reduzidos e com poucas alterações do ponto de vista 

ergonómico.   

Link para a Notícia  

 

7. World of Discoveries (Inovação) 

É um parque com um conceito temático inovador mundialmente: a Epopeia dos Descobrimentos 

Portugueses. Pretende-se proporcionar uma experiência única e inesquecível através da recriação, 

em ambiente real, dos desafios e dos perigos subjacentes às grandes aventuras da era em que os 

portugueses exploraram o globo na busca de novas rotas de comércio. 

Link para a Notícia  

 

8. Cerealis aposta na modernização e internacionalização (Inovação) 

Saiba mais sobre o projeto apoiado pelo COMPETE cujo intuito foi posicionar todas as suas unidades 

industriais no mais elevado padrão tecnológico e de modernidade, segundo os mais rigorosos 

sistemas de gestão de qualidade e certificação. 

Link para a Notícia 

 

http://www.pofc.qren.pt/media/noticias/entity/caetanobus-lanca-produto-inovador?fromlist=1
http://www.pofc.qren.pt/media/noticias/entity/intellwheels--um-projeto-onde-a-inteligencia-artificial-e-a-robotica-se-associam-para-aumentar-a-qualidade-de-vida?fromlist=1
http://www.pofc.qren.pt/media/noticias/entity/world-of-discoveries
http://www.pofc.qren.pt/media/noticias/entity/world-of-discoveries
http://www.pofc.qren.pt/media/noticias/entity/cerealis-aposta-na-modernizacao-e-internacionalizacao
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9. Cerealis é tudo isto: massas alimentícias, bolachas, cereais de pequeno-almoço, farinhas para 
usos culinários e produtos refrigerados (Inovação) 

A Cerealis Produtos Alimentares, S.A. é presentemente a única produtora nacional de massas 

alimentícias, pelo que cada novo projeto de criação ou de diferenciação de produtos que 

desenvolve a este nível é também inovador à escala de Portugal. 

Link para a Notícia 

 

10. T-words (SAESCTN) 

Investigadores portugueses desenvolvem interface para a infância e recebem prémio internacional 

Uma investigação da Universidade do Minho foi distinguida nos "World Technology Awards pelo 

projeto educativo 't-words' que permite às crianças explorarem de forma lúdica sons, palavras e 

frases, podendo ajudar a combater a iliteracia. 

Link para a Notícia 

 

11. Winesulfree | Avaliação de tecnologias que permitam a redução do teor de sulfitos dos 
vinhos 

Graças a um método inovador, desenvolvido pela Universidade de Aveiro, pessoas alérgicas ao 

anidrido sulfuroso já podem beber vinho, 

Link para a Notícia 

 

12. LEVEalliance | Como produzir vinho com menor teor de álcool? (I&DT) 

É este o principal objetivo do projeto “LEVEalliance”, cofinanciado pelo COMPETE, ao criar um 

portfólio de leveduras não-saccharomyces naturais e adaptativamente evoluídas tendo por base 

leveduras naturais isoladas de mostos provenientes de quatro regiões vitivinícolas portuguesas, 

designadamente, Alentejo, Dão, Porto/Douro e Bairrada. 

Link para a notícia 

 

http://www.pofc.qren.pt/media/noticias/entity/cerealis-e-tudo-isto-massas-alimenticias-bolachas-cereais-de-pequeno-almoco-farinhas-para-usos-culinarios-e-produtos-refrigerados?fromlist=1
http://www.pofc.qren.pt/areas-do-compete/ciencia-e-conhecimento/os-projectos-que-apoiamos/entity/investigadores-portugueses-desenvolvem-interface-para-a-infancia-e-recebem-premio-internacional?fromlist=1
http://www.pofc.qren.pt/areas-do-compete/incentivos-as-empresas/iedt/projectos-que-apoiamos/entity/winesulfree--avaliacao-de-tecnologias-que-permitam-a-reducao-do-teor-de-sulfitos-dos-vinhos?fromlist=1
http://www.pofc.qren.pt/media/noticias/entity/como-produzir-vinho-com-menor-teor-de-alcool


 
 

 
Programa Operacional Competitividade e Internacionalização 
Operational Programme for Competitiveness and Internationalisation 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Projetos COMPETE | casos de sucesso 
Reputação Corporativa & Comunicação 

13. WineBioCode | Da vinha ao vinho: o que estamos a beber? (I&DT) 

Investigadores identificam castas através de ADN do vinho recorrendo a um Biosensor para 

Rastreabilidade do Vinho. 

Link para a notícia 

 

14. InovWine | Projeto que associa a área da Biotecnologia e as tecnologias da informação e 
comunicação num setor tradicional (I&DT - Co-promoção) 

Link para a notícia 

 

15. Veeco | Veículo Elétrico de Elevada Eficiência - vai começar a ser comercializado (I&DT) 

O Veeco é o "primeiro automóvel desportivo" totalmente feito em Portugal e no início de 2016 

deverá começar a ser comercializado a partir de Vila Nova de Gaia onde se irá instalar a linha de 

montagem. 

Link para a notícia 

 

16. QI2LEARN | Nautilus em parceria com a Universidade Católica aposta em tecnologia para a 
educação na Universidade (I&DT) 

O projeto teve como objetivo central produzir conteúdos digitais interativos para exploração em 

quadros interativos e em meios complementares de ensino e aprendizagem, nomeadamente no 

Ensino Superior. 

Link para a notícia  

 

17. Projeto inTRAIN em fase de conclusão (I&DT) 

O projeto inTRAIN visa desenvolver e integrar materiais e tecnologias eco-eficientes, user-friendly e 

de design inovador, tendo como resultado a construção de um protótipo à escala real do interior de 

uma carruagem ferroviária de comboio suburbano. 

Link para a notícia  

http://www.pofc.qren.pt/media/noticias/entity/da-vinha-ao-vinho-o-que-estamos-a-beber
http://www.pofc.qren.pt/media/noticias/entity/inovwine--projecto-que-associa-a-area-da-biotecnologia--e-as-tecnologias-da-informacao-e-comunicacao-num-setor-tradicional
http://www.pofc.qren.pt/media/noticias/entity/veeco--veiculo-electrico-de-elevada-eficiencia-vai-comecar-a-ser-comercializado
http://www.pofc.qren.pt/media/noticias/entity/qi2learn--nautilus-em-parceria-com-a-universidade-catolica-aposta-em-tecnologia-para-a-educacao-na-universidade?fromlist=1
http://www.pofc.qren.pt/media/noticias/entity/projeto-intrain-em-fase-de-conclusao?fromlist=1
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