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INSTITUTO EUROPEU DE 
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

O Instituto Europeu de inovação e Tecnologia 

(EIT) é um órgão da União Europeia criado para 

promover o empreendedorismo e a inovação na 

Europa. O EIT é composto por várias Knowledge 

and Innovation Communities (KICs), cada qual 

empenhada em promover a inovação numa 

determinada área.



EIT Cross-KIC
EIT Jumpstarter

Programa de pré-aceleração cross-KIC com duração 
de 8 meses que procura ideias e projetos inovadores 
nas seguintes áreas:

● Agroalimentação
● Mobilidade urbana
● Saúde
● Manufatura
● Matérias-primas
● Energia

Ajudamos early-stage founders a validar a sua 
inovação e aferir as necessidades do mercado.





Comunidade 
pan-europeia de 

inovação

Transformação de 
um projeto ou ideia 

em startup

Financiamento de 
até 2 000€  e 

prémio de 10 000€ 
para o vencedor de 

cada categoria

Validação de um 
modelo de negócio com 

a ajuda de 
especialistas



EIT Cross-KIC
EIT Water Scarcity
Programa cross-KIC destinado a combater a 
escassez de água na Europa através da 
inovação

Target: startups, scale-ups e PMEs que 
trabalhem em inovação de gestão de água 
dentro de 1 destes 4 setores:
● indústria alimentar;
● agricultura;
● manufatura;
● grandes infraestruturas e serviços de 

água.



EIT Cross-KIC
EIT Water Scarcity



 Treino e formação 
por especialistas 

do setor

 52 000€ em 
financiamento para 

as vencedoras de 
cada 1 dos 4 

desafios  . 

 Mentoria 
personalizada por 3 

meses

 Sessões de 
networking com 

potenciais clientes



EIT Climate-KIC 
acceleration 
opportunities



EIT Climate-KIC
A maior comunidade de inovação contra as 
alterações climáticas da União Europeia, 
trabalhando diariamente para acelerar a 
transição para uma sociedade neutra em 
carbono e resiliente.

450+ parceiros

2100+ empresas apoiadas

€2Bn investimento angariado por startups



Programa de aceleração de 
startups cleantech em Portugal, 
Malta e Chipre.



MED ClimAccelerator é um dos programas 
de aceleração do EIT Climate-KIC 
espalhados pela Europa. Focando-se no 
apoio a startups do mediterrâneo, oferece:

Mentoria
personalizada

Oportunidades de 
financiamento

Treino e 
formação

Serviços de 
business 

development



As startups são divididas em 3 estágios de 
desenvolvimento e podem progredir:

Estágio 1:

Financiamento €5k
Formação
Mentoria

Estágio 2:

 Financiamento €20k
Climate-SAFE

Formação
Mentoria
BusDev

Estágio 3:

Formação
BusDev



O nosso impacto em Portugal:

283
Candidaturas recebidas

6
Edições

30
Startups apoiadas

€16M
Capital angariado

93%
Taxa de sobrevivência

105
Postos de trabalho



OBRIGADO!

Diogo Ramalho
diogo.ramalho@bgi.pt


