
Climate Launchpad
A eco inovação europeia em competição

Isabel Pereira

Se ao longo da história progresso e inovação foram sinónimo de ameaças para o ambiente hoje em dia os caminhos
do empreendedorismo traçam se de forma bem diferente No contexto de uma crescente preocupação ecológica surge
a Climate Launchpad a maior competição do mundo de ideias de negócio cleantech que reduzem impactes negativos
no ambiente

O concurso internacional nasceu em 2014 e é liderado pelo Climate KIC principal iniciativa da União Europeia em
inovação associada ao clima A participação portuguesa data de 2016 e é organizada pelo UPTEC Parque de Ciência
e Tecnologia da Universidade do Porto e pela Sociedade Portuguesa de inovação

Cláudia Silva responsável pelo Polo Tecnológico do UPTEC faz um balanço muito positivo da implementação da
iniciativa em Portugal A rede de parceiros do programa da qual fizeram parte entidades como EDP Lipor Prio
Energy Microsoft e Unicer proporcionou aos projetos participantes visibilidade e oportunidades de negócio em áreas
cruciais destaca

Apesar de as três equipas representantes do país na edição passada da final internacional não terem conseguido
chegar aos dez primeiros lugares da competição o UPTEC continua a acompanhá las e todas têm mantido uma
evolução muito positiva com sucesso em diversas medidas nomeadamente parcerias com grandes players mundiais
ou participação noutros programas reconhecidos internacionalmente

Ao longo das quatro edições da prova o Climate Launchpad recebeu 2606 ideias provenientes de 35 países Em resultado
desenvolveu se uma comunidade global focada na sustentabilidade ambiental e inovação associada ao clima 111 start ups
evolvidas na competição obtiveram financiamento externo para lançarem os seus negócios nas mais diversas áreas da
chamada economia verde gestão de resíduos energias renováveis mobilidade sustentável ordenamento do território
construção ecológica gestão de água e sustentabilidade na área alimentar por exemplo

Quanto à edição de 2017 a grande final está marcada para os dias 17 e 18 de outubro em Chipre De entre os 102
projetos a concurso Portugal será representado por três start ups a Mater Dynamics a WEStoreOnTEX e a PavNext
Cláudia Silva acredita que este ano os finalistas portugueses têm forte probabilidade de ficar no top 10 O primeiro
classificado da competição receberá 10 mil euros enquanto o segundo e o terceiro serão distinguidos com 5000 e
2500 euros respetivamente
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