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Prémio EDP Inovação já pré-selecionou 

 os oito melhores projetos de 2015 
 

O grande vencedor, que levará para casa 50 mil euros para implementação do 
projeto, será conhecido no próximo mês de novembro 

  
Lisboa, 19 de junho de 2015 – São já conhecidos os oito projetos pré-selecionados (*) do 

Prémio EDP Inovação 2015 - uma iniciativa que premeia novos talentos empreendedores na 

área das tecnologias limpas no setor da energia. Os temas da eficiência energética, 

tecnologias de informação, mobilidade elétrica e geração solar foram os que mais se 

destacaram no total das 29 candidaturas a concurso.  

 

«Põe as tuas ideias a andar» é o mote desta 7ª edição do Prémio EDP Inovação e que parece 

ter inspirado vários grupos de trabalho. O reconhecimento do potencial destes nove projetos 

leva-os agora a um segundo momento do concurso, onde o desenvolvimento do plano de 

negócios será o grande desafio ao longo dos próximos meses.  

 

O apoio ao desenvolvimento de ideias inovadoras é o grande objetivo deste projeto do Grupo 

EDP, que no seu curriculum soma já diversos casos de sucesso. A iniciativa é um desafio à 

inovação que engloba diferentes setores e stakeholders tais como financiadores, 

universidades, centros tecnológicos e personalidades da comunidade científica nacional.  

 

A iniciativa é uma das âncoras da EDP na promoção da inovação tecnológica e do 

empreendedorismo. A participação e o reconhecimento no âmbito deste concurso permitem 

aos promotores acesso a um vasto programa de acompanhamento ao longo de toda a cadeia 

de valor, através da EDP Starter.  

 

A EDP Starter, incubadora do Grupo EDP, tem sido um dos principais ativos do Grupo no apoio 

ao empreendedorismo. Cerca de 30% das startups que são apoiadas pela incubadora EDP 

provêm do Prémio EDP Inovação, o qual revelou ser um importante impulsionador para que 

as ideias saíssem efetivamente do papel e dessem origem a novas empresas e à criação de 

novos postos de trabalho. Exemplo disso são os casos de sucesso da Zypho, Omniflow e 

Vertequip, que apesar de não terem vencido o Prémio EDP Inovação, são hoje empresas de 

sucesso, em crescimento, alvo de investimento de capital de risco e a passar por um 

importante processo de expansão internacional.  
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*Os oito projetos pré-selecionados:  

 
- Greenkub  
-Cinergia em eletrodomésticos para aquecer água 
-Stoock  
-Secador Solar Híbrido  
-SSW – Smart Solar Water  
-Plug Plus  
-Dispositivo higro-térmico  
-Brain-e  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


