
 

 

PRIO VAI IMPLEMENTAR PROJETOS 

INOVADORES COM STARTUPS  

Sensei, Wall-i e Enertecgreen são as três vencedoras do programa que irão implementar 

soluções adaptadas ao mercado; 

A PRIO já investiu 500 mil euros em inovação, através do Programa Jump Start; 

Nesta edição, concorreram 83 startups de mais de 20 países ao PRIO Jump Start; 

Aveiro, 8 de julho de 2019 

 
 
    

  
 

 

 

 

Já são conhecidas as três startups vencedoras da 3ª edição do PRIO Jump Start. A Sensei, Wall-i e 

Enertecgreen venceram a final do programa de empreendedorismo e vão agora desenvolver os seus 

pilotos em conjunto com a PRIO, com o objetivo de integrar as suas soluções e produtos inovadores na 

cadeia de valor da empresa.  

As três vencedoras foram selecionadas de um total de 83 candidaturas de startups, 47 nacionais e 36 

internacionais, de cerca de 21 países. A Enertecgreen veio da Letónia com uma solução de economia 

circular para produzir biocombustíveis avançados a partir de biomassa e resíduos agrícolas e urbanos. 

A portuguesa Sensei está a redefinir o retalho através da criação de lojas completamente autónomas 

e de check-out livre. Por fim, a Wall-i, também portuguesa, transforma qualquer ecrã numa poderosa 

ferramenta de marketing, combinando IoT, visão computacional e inteligência artificial para criar redes 

de ecrãs inteligentes. 

As startups vão receber um valor base de 10 mil euros cada. Este valor pode ser significativamente 

mais elevado, consoante a proposta de valor de cada piloto, contando também com todo o apoio da 

PRIO para realizar testes em ambiente real, mentoria e acompanhamento de especialistas de diversas 

áreas.  



 
 

      

 

 

No total das primeiras três edições (2017, 2018 e 2019) a PRIO já investiu cerca de 500 mil euros no 

JUMP START. De forma geral, a PRIO tem procurado apostar no desenvolvimento de produtos e 

soluções novas que tragam mais valor acrescentado aos seus clientes. A título de exemplo, em 2018, a 

empresa investiu cerca de um milhão de euros em atividades de investigação, desenvolvimento e 

inovação.  

Emanuel Proença, administrador da PRIO, refere que  “queremos estar ao lado das melhores startups, 

sejam nacionais ou estrangeiras, de forma a podermos continuar a crescer e inovar em Portugal. No 

final quem irá sair a ganhar serão os nossos clientes e a economia nacional, através do apoio à criação 

de emprego e investimento em I&D.”  

Adicionalmente, as primeiras cinco classificadas tiveram acesso a um desafio: voar num avião de 

acrobacias e controlá-lo durante um loop aéreo. Em jogo estava a possibilidade de ganhar um stand 

ALPHA no Web Summit ou 2500 € para promoção da sua startup em parceria com a PRIO.  A startup 

com o melhor loop foi a Eco2Blocks, uma startup nacional que desenvolve materiais de construção a 

partir de escória industrial, água não potável e CO2.  

A 3ª edição do programa, organizada pela PRIO com o apoio da imatch, consultora de inovação, contou 

ainda com três parceiros importantes do ecossistema do empreendedorismo nacional e local: a 

Portugal Ventures, a Inova Ria e a Câmara Municipal de Ílhavo.  

 

Para mais informações contactar Wisdom Consulting: 

João Barroso Viegas 
926348446 

Joao.viegas@wisdom.com.pt 
 

Salvador Cunha 
918 951 493 

Salvador.cunha@wisdom.com.pt  
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SOBRE A PRIO 

Numa cadeia de valor integrada, a PRIO produz biocombustíveis, distribui e comercializa combustíveis líquidos e conta com um 
terminal de armazenagem e logística primária independente em Aveiro, sendo hoje das 40 maiores empresas nacionais. 

Tem capital 100% português e é uma empresa com a tripla certificação QSA (Qualidade, Segurança e Ambiente) simultaneamente 
para a fábrica de biodiesel e para o parque de tanques de última tecnologia.  

A rede da PRIO conta já com mais de 250 postos de abastecimento, de norte a sul de Portugal, uns explorados diretamente pela 
PRIO, outros explorados pelo grupo Jerónimo Martins e outros ainda em regime de parceria. 

Mais recentemente, expandiu a sua atuação ao mercado de fornecimento de gás com marca própria (GPL auto e gás de garrafa). 

Para saber mais, consulte o site www.prio.pt e a nova webapp web.prioenergy.com. 


