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Fundo 
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1. Reforçar a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

PROciência 2020 - Individual FormaSpot -  Formação on Spot.

Criação de uma plataforma/ sistema inteligente de apoio à aprendizagem contínua, dando acesso a formação de

interesse na zona geográfica do aluno, aconselhando e materializando as suas qualificações em sucesso

profissional. Terá um marketplace global de oferta formativa e um agente inteligente, assente em Machine

Learning, sendo que a confiabilidade das qualificações será assegurada através de tecnologia Blockchain.

GROOVY PLANET LDA 27/12/2019 FEDER 861 917,07 738 322,85 525 618,91 446 776,07

1. Reforçar a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

PROciência 2020 - Individual BLOCKGIG.TRAVEL

A plataforma "Blockgig.travel" pretende desenvolver uma solução tecnológica inteiramente disruptiva de "dynamic

packaging" para o sector do turismo cultural que reduza o peso excessivo dos intermediários entre os prestadores

de serviços turísticos e os consumidores. Permitindo que qualquer produtor de eventos, independentemente da

sua dimensão, possa disponibilizar aos seus clientes finais motores de reservas turísticas de vanguarda que

automaticamente criem serviços turísticos consolidados (viagem + alojamento + bilhética), permitindo assim

ganhos de eficiência (tempo de pesquisa e seleção pelos clientes) e ganhos económicos (novas fontes de receita

para produtores de eventos).

YACOOBA - TURISMO E LAZER, 

LDA
27/12/2019 FEDER 841 813,98 841 813,98 611 881,06 520 098,90

1. Reforçar a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

Inovar 2020 - Investimento empresarial em 

inovação produtiva
MoleculasI2020

O mercado de proteínas como moléculas puras é universal, e certamente do interesse dos maiores laboratórios

farmacológicos do mundo. Nomeadamente a DEFLAMINA, que já demonstrou ter características anti-inflamatórias

e anticancerígenas tem um interesse global. 

No entanto, tratando-se de proteínas extraídas de produtos comuns na alimentação humana, o fabrico de

alimentos onde se adiciona um extrato concentrado da proteína num alimento comum, a sua comercialização

imediata não necessita de autorizações especiais pelo que pretendemos iniciar a produção no imediato.  

Pretende o presente projeto desenvolver o fabrico na forma de alimento comestível da deflamina como elemento

preventivo e terapêutico, embora possam ser consumidas por qualquer pessoa, quem sofre de qualquer tipo de

inflamação do colon terá um produto que mesmo tomado em pequenas quantidades (2 bolachas por dia) revela

uma eficiência surpreendente.

MOLÉCULAS SOBERBAS LDA 27/12/2019 FEDER 719 980,00 719 980,00 395 989,00 336 590,65

2 423 711,05 2 300 116,83 1 533 488,97 1 303 465,62
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