
Programa Born from Knowledge

BORN FROM KNOWLEDGE

+visibilidade +articulação

+RH I&D +aplicação

do investimento em 
Ciência e respetivo 
impacto económico

do conjunto de apoios e 
instrumentos disponíveis 

(financeiros e capacitação)

promover o emprego 
científico e tecnológico

de conhecimento científico e 
tecnológico em Inovação 

1



BfK Awards
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03. Critérios de Avaliação

04. BfK Awards no WSA

Conteúdos



O Born from Knowledge - Awards reconhece 
projetos e empresas “nascidas do conhecimento” 
e que mais se destaquem em atividades de 
Investigação & Desenvolvimento (I&D)

“Árvore do Conhecimento”
sinónimo de excelência científica e 
de relevância social e económica.

Prémio atribuído pela Agência Nacional de 
Inovação nos mais prestigiados concursos e/ou 
prémios de inovação em Portugal.



2017 – 2021 | um total de:

43

+600

23

Awards

Candidaturas

Analisadas

Entidades

Parceiras

+600 Entidades

MÉTRICAS BFK AWARDS



Base científica e/ou tecnológica; natureza baseada no conhecimento e/ou em atividades
de I&D (se possível avaliada pelo número de doutorados envolvidos no desenvolvimento do
projeto ou a trabalhar na empresa) – (critério de elegibilidade);

Grau de inovação do projeto ou do produto/processo/serviço da empresa;

Colaboração com outras entidades nacionais e/ou internacionais para o desenvolvimento
do projeto, produto, processo ou serviço, bem como para o desenvolvimento das atividades
de I&D da empresa (ex.: entidades do SCTN, outras empresas);

Valorização da Propriedade Intelectual (adequação das formas de proteção do
conhecimento sobre o qual o desenvolvimento e a comercialização da ideia/projeto ou do
produto/serviço da empresa possam assentar);

Impacto na sociedade, nomeadamente em termos económicos, sociais, ambientais ou
culturais. (ex: com base nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU).

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO



World Summit Awards

Descrição:

APDC presents the World Summit Awards Portugal
2021 which is an initiative to select and promote the best
digital content and innovative applications. It aims to
make the benefits of the new Information Society
accessible and meaningful for all humanity, and in
particular, to raise public awareness and give deserved
public recognition to the highest quality digital
application based initiative.

Projetos Vencedores BfK Awards

• 2017 – HC Alert Hope Care

• 2018 – Body Interact

• 2019 – Go Parity

• 2020 – UpHill

• 2021 – Gripwise
Parceiros:



World Summit Awards

HC Alert – Hope Care

A Hope Care desenvolveu uma 
Plataforma de Saúde Digital 
chamada HCAlert.
O HC Alert é um sistema analítico 
de telessaúde que implementa 
ferramentas de triagem clínica, 
permitindo que as equipas clínicas 
atendam e prestem assistência 
remota de forma simples e 
inovadora.



World Summit Awards

Body Interact

Plataforma semelhante a um 
simulador de voo que permite aos 
utilizadores trabalhar em cenários 
baseados em problemas reais, 
através da interação real com 
pacientes virtuais. Este simulador 
online permite interações 
dinâmicas e pressiona os alunos e 
médicos em treino para a tomada 
de decisão, permitindo reduzir 
custos e evitar riscos de erros 
médicos fatais. Usa equipamento 
3D, combinando simulação clínica 
com o treino de tomada de 
decisões e design de jogos.

http://www.bodyinteract.com/


World Summit Awards

Go Parity

A GoParity é uma plataforma de 

investimento de impacto que 

junta empresas que procuram 

financiamento a cidadãos e 

empresas que querem investir 

de forma sustentável.



World Summit Awards

UPHILL

Plataforma que combina os 
conhecimentos teóricos com treino 
prático, permitindo que os 
profissionais de saúde tenham 
acesso ao processo anterior a 
qualquer decisão clínica, 
selecionando artigos científicos e 
dando acesso à simulação virtual 
para treino e várias abordagens de 
tratamento e diagnóstico.



World Summit Awards

Gripwise

Dinamómetro digital que permite 
monitorizar os cinco critérios de diagnóstico 
da síndrome de fragilidade dos idosos.
O sistema Gripwise incorpora Inteligência 
Artificial e big data, integrando um 
dinamômetro portátil e fácil de usar, com 
aplicativo móvel associado, acessórios (para 
avaliar a força em diferentes grupos 
musculares, por exemplo) e uma plataforma 
em nuvem.
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Obrigada!

bornfromknowledge@ani.pt

www.bfk.ani.pt


