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bLACK.bLOCK vence Prémio EDP Inovação  

 
O finalista vencedor recebeu 50 mil euros para implementação do seu projeto 

  

Lisboa, 20 de novembro de 2015 – O projeto dedicado à otimização da utilização da 

energia solar - bLACK.bLOCK - foi o escolhido pelo júri do Prémio EDP Inovação 2015. 

Um ano de incubação na EDP Starter e 50 mil euros destinados à concretização do 

projeto são as mais-valias arrecadadas pelo vencedor, através da participação no 

concurso da EDP que premeia ideias inovadoras na área da energia.  

 

O projeto bLACK.bLOCK é um método para a automatização do funcionamento de um 

sistema solar híbrido de desidratação e aquecimento, com aplicação agrícola e 

agroindustrial na secagem de plantas e armazenamento, mas também com aplicação 

doméstica se aplicado à generalidade das nossas casas. Para tal, foi criado e 

patenteado, um módulo físico e um programa. O módulo físico é constituído por um 

contentor preto, modular, coberto de policarbonato, equipamento de aquecimento 

e desumidificação e um autómato. O programa é constituído por um algoritmo de 

cálculo que, a partir da leitura e processamento de dados físicos – a temperatura e a 

humidade relativa permitem a otimização da utilização da energia solar, em 

detrimento de outra fonte de energia não renovável. Este facto permite tornar este 

processo energeticamente eficiente, através duma redução superior a 70 % dos 

custos e emissões de CO2. 

O segundo lugar foi atribuído ao Smart Solar Water (SSW), um controlador inteligente 

integrado na rede Internet-of-Things, que utilizando informação dinâmica e de 

contexto, maximiza o aproveitamento da energia solar para AQS, diminuindo os 

custos com o apoio elétrico. A SSW aplica investigação de ponta e integração de 

tecnologia para potenciar a eficiência energética, ao mesmo tempo que proporciona 

um retorno rápido de investimento, nomeadamente a empresas ou organizações com 

maior consumo energético.  

 

O multisensor Stoock foi o terceiro finalista do concurso – um dispositivo que deteta 

parâmetros físicos nas explorações agrícolas, conseguindo posteriormente calcular o 
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balanço hídrico das culturas de determinada exploração agrícola e assim indicar com 

precisão as necessidades de rega para aquelas culturas, minimizando o desperdício 

de água e energia.  

O segundo e terceiro finalistas vão também ter a possibilidade de adquirir mais 

conhecimento e apoio para desenvolver os seus projetos ao longo do próximo ano, o 

tempo em que serão acolhidos pela incubadora da EDP.  

 

Recorde-se que cerca de 30% das startups que são apoiadas pela EDP Starter provêm 

do Prémio EDP Inovação. 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. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


