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Aurora (AuroraTechAI)
A Aurora é uma especialista digital sob forma de chatbot que ajuda os pais com as 
suas maiores dúvidas e dificuldades com os seus filhos. Está sempre online no 
messenger do Facebook para esclarecer os pais e, agora propõe-se a explicar tudo 
sobre vacinas, sobre o Programa Nacional de Vacinação (PNV) e sobre as vacinas 
que não estando incluídas no PNV, possam ser recomendadas pelo seu médico 
assistente.
 
Flying Vaccines (Connect Robotics)
Esta solução pretende apoiar os profissionais de saúde e otimizar a cadeia de frio 
do medicamento, apoiando as farmácias no last-mile-delivery da entrega de vacinas, 
o que é crítico para populações vulneráveis em áreas remotas onde a infraestrutura 
da cadeia de frio é inexistente ou não confiável. Durante a pandemia de COVID-19, 
tornou-se ainda mais relevante proteger doentes e profissionais de saúde, 
garantindo protocolos de distanciamento social.
 
 
IndustryCare (Muvu Technologies)
O IndustryCare é uma plataforma web que permite implementar, gerir e monitorizar 
planos de contingência em empresas. Para além de uma ferramenta que promove a 
implementação de medidas no âmbito da Saúde e Segurança no Trabalho, o 
IndustryCare foi desenvolvido por uma equipa multidisciplinar para responder aos 
desafios nas empresas causados pela pandemia de SARS-COV-2, podendo agora 
adaptar-se à avaliação de outras doenças preveníveis por vacinação.
 
Devo vacinar-me? (Impulso Positivo)
A plataforma Devo vacinar-me? é um hub de informação dirigido à população 
sénior, independente, credível e relevante sobre as vacinas que pretende esclarecer 
dúvidas sobre vacinação, num tempo em que há informação dispersa e acima de 
tudo, desinformação.
 
Laboratório Antivírus (Science4you)
Ajudar os mais pequenos na consciencialização para a proteção contra vírus e 
bactérias deu origem a um brinquedo lançado pela Science4You, com o qual as 
crianças podem construir o seu sabonete, máscara ou viseira. Para além da 
experiência física, propõe-se agora, a desenvolver uma experiência digital.
 
ICUB3 (Dhabibic)
Software desenhado para prevenir infeções hospitalares que são a primeira causa 
de mortes preveníveis em doentes hospitalizados na Europa, e segundo a 
Organização Mundial de Saúde gerando 16 M de dias extra de hospitalização com 
um custo de 7mM anual. A plataforma integra informação recolhida por IOTs, já foi 
testada no Hospital de São José e no Hospital Santa Maria e está, neste momento, 
a ser testada na unidade de cuidados intensivos do Hospital Beatriz Ângelo.
 



Serious Games for Health (Bright Digital)
Serious Games for Health é uma solução baseada em gamification para dispositivos 
móveis que ajudam a aumentar a perceção de risco devido à não vacinação e 
desenvolver uma melhor compreensão sobre as crenças e comportamentos de 
saúde e aumentar a adesão terapêutica.
 
Vacinas.help (Knokcare Portugal)
O vacinas.help é um projeto de teleconsulta para educação, para a saúde e 
aconselhamento médico sobre vacinação que promove uma jornada de utilização 
linear, segura e informativa, baseada em informação altamente credível e 
recorrendo a linguagem acessível.


