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Gostas de inventar e 
de criar?
• Trabalha juntamente com a MED-

EL, na procura de novas de 
invençõs para ouvir!

• Haverá mais invenções no futuro – 
e é exactamente onde esta 
competição entra!

• Se tens uma idea brilhante na tua 
cabeça para ajudar pessoas com 
perda auditva,  queremos 
conhecer-te e conhecer a  tua 
invenção.



Prepara-te! Estás Pronto?! Toca a inventar!

Toda a idea é bem-vinda. Pode ser uma nova invenção, a melhoria de algo que já 
existe ou uma ideia inteligente que ajude pessoas com perda auditiva. O importante 

é explicar como poderia ajudar pessoas com perda auditiva de qualquer idade ou 
como poderia tornar a sua vida más fácil!



Que tipo de invenção poderias fazer?

Vídeo Montagem Desenho 



Tudo o que precisas saber acerca do ideas4ears!

Com legendas: https://www.youtube.com/watch?v=k5BYVKJiwmA

https://www.youtube.com/watch?v=k5BYVKJiwmA


Invenções de 2017 e 2018

Mais inspirações: www.ideas4ears.org

http://www.ideas4ears.org/


Conhece o Geoffrey Ball (o inventor do implante 
de ouvido médio, o VIBRANT SOUNDBRIDGE)

Fernando de 
Espanha, Vencedor 
2019

Jaylin de EUA, 
Vencedora 2019

Leon de Austrália 
Occidental, 
Vencedor 2019



Vencedores 2019



Sobre Perda Auditiva

Mais de 5% da população – 466 milhões de 
pessoas, vivem com perda auditiva 

incapacitante

Fonte: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss


• 34 milhões de crianças afectadas por perda 
auditiva incapacitante

• 60% da perda audtiva na infânica devem-se a 
causas evitáveis.

• Um terço das pessoas com maios de 65 anos 
sofre de perda auditiva.

Perda auditiva

Fonte: https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/deafness-and-hearing-loss

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss


Consequências

Comunicação 
limitada

Tristeza Isolamento



• Ideas4ears é apoiado pela MED-EL Medical 
Electronics, líder mundial em tecnologia de implantes 
auditivos

• A empresa foi fundada pelos pioneiros da indústria 
Ingeborg y Erwin Hochmair

• 1975 desenvolvimento do 1º Implante Coclear 
Microelectrónico Multi-canal

• Pessoas em 124 paísas celebram o dom de ouvir com 
a ajuda de um dispositivo MED-EL

• Saiba mais em: www.medel.com

MED-EL

http://www.medel.com/


A Missão da MED-EL é 
superar a perda auditiva 

como barreira de 
comunicação



• A MED-EL, fabricante líder e inventor de 
implantes cocleares, convida todas as crianças de 
todo o mundo para participar deste concurso 
criativo.

• A inovação é esencial para melhorar as vidas das 
pessoas com perda auditiva.

• O concurso de inventores ideas4ears conseguiu 
chamar a atenção sobre o tema e demonstrou 
todos os benefícios das tecnologias auditivas 
para as pessoas com perda auditiva.

Porque devia participar 
ideas4ears?



Qual é o objectivo do 
Concurso ideas4ears?

• Fomentar a criatividade e a empatia em crianças 
pequenas

• MED-EL tem como objectivo sensibilizar e 
inspirar jovens de todos o mundo sobre o tema 
da perda auditiva

• Promover a compreensão dos desafios que 
todos os dias as pessoas com perda audtiva 
incapacitante enfrentam.



Queres participar? Boa!
Somos todos de ouvidos!

www.ideas4ears.org/enter

Segue a página de Facebook para saber tudo: 
www.facebook.com/ideas4ears

Contacta a equipa do Ideas4Ears via  
ideas4ears@medel.com ou liga para +351 300 509 068

http://www.ideas4ears.org/enter


Ajuda as personas com a tua creatividade, a 
melhorar a sua qualidade de vida

Suporte MED-EL




