Comunicado de Imprensa

PROJETOS PORTUGUESES DE INVESTIGAÇÃO PODERÃO CANDIDATAR-SE APOIOS ATÉ
100 MIL EUROS

ABERTA CONVOCATÓRIA PARA O PROGRAMA CAIXAIMPULSE
PARA PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO
CIENTÍFICO PARA A SOCIEDADE
 Esta iniciativa da Fundação Bancária "la Caixa" e da Caixa Capital
Risc conta com a colaboração do EIT Health, um importante
consórcio europeu líder em inovação, centros de investigação e
empresas de inovação nas áreas da biomedicina e saúde.
 A convocatória da quarta edição do CaixaImpulse, aberta até ao 2
de maio, visa promover a transformação do conhecimento
científico criado em centros de investigação, universidades e
hospitais em empresas e produtos que geram valor para a
sociedade.
 Nesta edição o apoio a projetos aumenta para um máximo de 100
mil euros para os de maior qualidade.
 A Fundação Bancária "la Caixa", primeira fundação de Espanha e
uma das mais relevantes a nível internacional, iniciou este ano a
implantação da sua ação em Portugal, fruto da entrada do BPI no
Grupo CaixaBank.

Lisboa, 28 de março. A Fundação Bancária "la Caixa" e a Caixa Capital Risc
lançaram uma nova edição do programa CaixaImpulse, uma iniciativa que visa
promover a transformação do conhecimento científico criado em centros de
pesquisa, universidades e hospitais em empresas e produtos que geram valor
para a sociedade, tanto sob a forma de uma empresa spin-off como através de
um acordo de transferência.
Este programa conta com a colaboração do EIT Health, um consórcio de mais
de 144 empresas, universidades e importantes centros de investigação líderes
em inovação, biomedicina e saúde. O EIT Health é a aposta da União Europeia

para promover a inovação na Europa e uma das maiores iniciativas do mundo
na área da saúde que conta com financiamento público.

A convocatória para 2018
Os centros de investigação interessados em participar no programa podem
enviar as suas propostas pela Internet até ao dia 2 de maio através do website
www.caixaimpulse.com.
Os critérios de seleção serão baseados em cinco requisitos:
-

Qualidade da ciência e do projeto: nível de inovação e
desenvolvimento do projeto e estado de proteção da propriedade
intelectual.

-

Potencial do projeto no mercado: identificação da necessidade ou do
problema a resolver, e identificação dos beneficiários e clientes.

-

Projeto de avaliação: objetivos e abordagem correta das ações a serem
desenvolvidas.

-

Capacidade de transferência e execução: dedicação e perfil da
pessoa que participará no programa e conduzirá a sua avaliação, bem
como a equipa complementar.

-

Impacto social e inovação responsável: grau de contribuição para a
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos ou dos benefícios gerados
na sociedade como um todo.

Os projetos apresentados iniciarão um processo de seleção que consiste em
duas fases: na primeira, todas as propostas recebidas serão avaliadas por
especialistas e profissionais da área das ciências da vida, da saúde e do
mundo dos negócios; na segunda através de uma entrevista presencial perante
um painel de peritos europeus de diferentes áreas (farmacêutica, escolas de
negócios, empresas de saúde e biotecnologia) em que os 35 projetos com
melhor classificação defenderão a sua proposta. O painel de especialistas
europeus selecionará cerca de 20 projetos, que farão parte do CaixaImpulse
2018.

Mais de 30 anos a promover a investigação
Fruto da entrada do BPI no Grupo CaixaBank, Portugal converte-se no
epicentro do compromisso internacional da Fundação Bancária “la Caixa” que

prevê alcançar um orçamento anual de 50 milhões de euros destinados à ação
social em Portugal.
O compromisso da Fundação Bancária ”la Caixa” com o bem-estar das
pessoas marcou a ação da entidade desde o seu nascimento, em 1904, e
continua mais vigente do que nunca. O seu principal objetivo é contribuir para a
construção de uma sociedade melhor e mais justa, dando oportunidades às
pessoas que mais necessitam.
Há mais de trinta anos que a Fundação Bancária ”la Caixa” apoia a
investigação de excelência. Nestas três décadas, a entidade destinou mais de
380 milhões de euros a fomentar a investigação através de 352 projetos;
concedeu 4.544 bolsas de excelência para promover a formação de jovens
numa centena de universidades e centros espanhóis, e impulsionou 1.629
ensaios clínicos de novos tratamentos para doentes de cancro, sida ou malária,
entre outras doenças.

Para mais informação:
Departamento de Comunicação Fundação Bancária ”la Caixa”
Rui Silva: 912 454 299 / rsilva@tinkle.pt
Joaquim Calé: 910 989 118 /jcale@tinkle.pt
Neus Contreras: +34 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.org

