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FAQs BI Award for Innovation in Healthcare 2021 

 

1.      Em que consiste o BI Award for Innovation in Healthcare? 

 

O BI Award for Innovation in Healthcare é uma iniciativa da Boehringer Ingelheim Portugal, com o 

apoio institucional da Ordem dos Médicos, com o objetivo de estimular o desenvolvimento de ideias 

e projetos que contribuam para uma otimização das diferentes áreas orgânicas e funcionais do 

sistema de saúde português.  

 

Este prémio procura projetos que possam ser integrados em ecossistemas reais de saúde e que 

possam marcar a diferença, principalmente numa altura em que os serviços de saúde foram 

negativamente impactados pela pandemia por COVID-19. 

 

2.      Quem poderá concorrer? 

 

Todos os que se interessam e/ou trabalham, direta ou indiretamente, no ecossistema da saúde em 

Portugal. 

 

As inscrições são feitas por equipas, sendo necessário reunir um grupo composto de 3 a 6 elementos.  

 

 

3. De que forma deverão ser constituídas as equipas? 

 

As equipas deverão ser constituídas por um mínimo de três e um máximo de seis elementos. Os 

constituintes não necessitam de ser profissionais de saúde, embora seja necessário que tenham um 

conhecimento profundo sobre este ecossistema. 

 

4.      Como se poderá inscrever? 

 

A inscrição das equipas será efetuada no site do evento ou para o email info@biaward.pt 

submetendo: 

- Sumário executivo do projeto com o máximo de 7000 caracteres; 

- Informação sobre a composição da equipa; 

- Dados de identificação de cada participante da equipa; 

- Currículo resumido de cada participante da equipa. 

 

As equipas selecionadas terão que garantir o acesso à Internet para participar na competição e dispor 

dos seus próprios meios, i.e., computadores, software e outros equipamentos que considerem 

relevantes para resolver o desafio. 
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      5.    Os projetos candidatos têm de responder a todos os pilares temáticos? 

 

Não. A candidatura a apresentar poderá apenas enquadrar-se num dos pilares, em dois ou em todos.  

 

6. Até quando poderão ser submetidas as inscrições? 

 

As candidaturas para participação estarão abertas até 16 de abril de 2021. 

 

 

7.  Como se processará a seleção? 

 

As candidaturas serão avaliadas pela entidade organizadora, que selecionará o máximo de 12 

equipas que participarão na competição. 

 

Os critérios de admissibilidade da candidatura, no âmbito da seleção, são: 

- Os projetos devem estar enquadrados nos pilares temáticos: acesso, modelos de prestação 

de cuidados de saúde, sistemas de informação de saúde, organização e gestão de cuidados 

de saúde ou resultados em Saúde. A informação detalhada de cada um destes pilares 

temáticos encontra-se disponível na Landing Page do evento (www.biaward.pt) e no site 

oficial (disponível brevemente); 

- Inovação;  

- Exequibilidade;  

- Aplicabilidade e/ou impacto estimado na população alvo; 

- Sustentabilidade do projeto. 

 

8.  Quando decorrerá a competição? 

 

A competição associada ao BI Award for Innovation in Healthcare 2021, decorrerá entre 21 e 23 de 

maio de 2021. 

 

Os projetos vencedores serão conhecidos no evento final, que se realizará no dia 28 de maio, na 

sede da Ordem dos Médicos em Lisboa. 

 

9.  Como decorrerá a competição? 

 

Durante o período de hackathon os grupos terão o apoio de mentores, ou seja, especialistas 

selecionados que estão disponíveis para ajudar as equipas na validação da sua ideia e preparação 

da sua apresentação ao júri. A articulação entre equipas e mentores será definida no período de 

preparação da competição. 
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Durante a competição, existirão momentos de checkpoint que corresponderão a uma fase da 

competição na qual cada equipa apresenta, discute e esclarece dúvidas sobre os projetos com os 

mentores alocados à equipa. 

 

Estarão disponíveis equipas de suporte que podem ajudar no esclarecimento de dúvidas sobre a 

dinâmica da competição e dos recursos disponíveis. 

 

 

10.    É possível cancelar a inscrição? 

 

O participante terá o direito de cancelar a sua inscrição, o que deverá ser feito por meio de e-mail 

dirigido ao organizador e cujo endereço está disponível no site. 

 

Se a desistência de algum participante resultar num número de membros, inferior a três, a respetiva 

equipa será desclassificada.  

 

Alternativamente, no prazo máximo de três dias após a desistência, a equipa poderá indicar novo(s) 

membro(s) para substituir o(s) participante(s) que desistira(m). 

 

 

11.   De que forma serão selecionados os vencedores? 

 

Após o período da competição, a equipa deverá fazer o upload dos materiais, antes da apresentação 

ao júri. O formato destes documentos será indicado em detalhe na comunicação exclusiva às equipas 

selecionadas para a competição. 

 

A entrega do projeto deverá ser submetida nos meios e prazos anunciados pela entidade 

organizadora durante a competição. 

 

No final da competição, cada equipa terá 15 minutos para apresentar o seu trabalho ao júri, que 

selecionará as três equipas vencedoras. 

 

 

12.  Existirão prémios para as equipas vencedoras? 

 

Existem prémios para os três primeiros classificados na competição. 

 

O primeiro prémio consiste num valor monetário de €25.000,00, o segundo prémio de €15.000,00 e 

o terceiro prémio consiste num prémio monetário no valor de €7.500,00.  

 

 

Para mais informação consultar o regulamento do BI Award for Innovation in Healthcare.  

https://biaward.pt/user/pages/01.home/01._premio/Regulamento_-_BI_Award_for_Innovation_in_Healthcare.pdf

