
EIT Food
Oportunidades para 
empreendedores e startups

BGI - Building Global Innovators



EIT Food
A maior rede de inovação agroalimentar da 
Europa, trabalhando diariamente para tornar 
os sistemas alimentares mais sustentáveis, 
saudáveis e confiáveis.

160+ parceiros

360+ empresas apoiadas

€50M apoio financeiro a startups



Oportunidades
de educação



INSPIRE PROGRAMME
Promoção do empreendedorismo no setor agroalimentar 

https://www.eitfood.eu/projects/inspire

Programas de 2 - 3 semanas, com forte componente online. 
Público-alvo dependente do curso: estudantes, investigadores, profissionais, empreendedores

Sustainable production and consumption

InnovPlanet Summer School: Sustainable Agriculture

Technologies to manage food ecosystems

Post-Harvest School: Sustainable Agriculture

Sustainable Aquaculture

Biodiversity

RIS INSPIRE INSPIRE



EIT Food RIS Inspire
INNOVPLANET SUMMER SCHOOL (RIS)
Escola de verão de 3 semanas em formato híbrido. 
2 semanas online e uma semana presencial em 
Portugal, na zona da Covilhã.
O curso abordou tópicos de agricultura 
regenerativa e nutrição, conectando-os com o 
empreendedorismo e incentivando os estudantes 
a criarem projetos inovadores nestas áreas.

196
Candidatos

Em 2021:

17
In-person week

86
Graduated



EIT Food RIS Inspire
INNOVPLANET SUMMER SCHOOL

https://docs.google.com/file/d/1wM_blqQRA6AL4YecInNi92MXbxdyn31P/preview


EIT Food Inspire
POST-HARVEST SCHOOL
Escola de outono com 1 fim-de-semana de visitas 
organizadas por parceiros europeus. Em Portugal, 
os alunos puderam participar no i-Danha Food Lab.
O curso é personalizável, com 6 salas paralelas de 
conteúdos e 1 semana para desenvolvimento de 
projetos. 

90
Alunos

Em 2021:

9
Parceiros 

30
Oradores



EIT Food 
RIS FELLOWSHIPS & RIS TALENTS

Estudantes de mestrado, MSc e jovens 
empreendedores

Estudantes de doutoramento e postdocs

RIS Fellowships RIS Talents



Empreendedorismo & 
aceleração de startups



Flagship Business Creation

Target:
Projetos ou startups de 

base tecnológica 
recém-criadas.

LAUNCH

Target:
Startups em estágio 

(pré)seed com alguma 
tração de mercado.

ACCELERATE

Target:
Scaleups com uma 
base de clientes à 

procura de 
internacionalização

SCALE



EIT Food
SeedBed Incubator

Programa a nível europeu, 6 meses, num dos 5 
hubs espalhados pela Europa;

Mentoria personalizada e formação com 
especialistas no processo de comercialização 
de inovações científicas e tecnológicas;

Financiamento de até 6 000€ para cada equipa 
e possibilidade de receber 500 000€ através 
do EIT Food Impact Fund.



EIT Food
Food Accelerator Network

Programa a nível europeu, 4 meses, num dos 5 
hubs espalhados pela Europa;

Mentoria personalizada e formação, acesso a 
infraestruturas (laboratórios, campos, etc.) e 
introdução a potenciais clientes e investidores.

Financiamento de até 10 000€ para cada 
startup e possibilidade de receber 500 000€ 
através do EIT Food Impact Fund.



EIT Food
EWA - Empowering Women in Agrifood

O EWA é um programa de capacitação de 
mulheres empreendedoras no setor 
agroalimentar.

O objetivo é apoiar o empreendedorismo 
feminino, ajudando as participantes a lançar ou 
escalar as suas soluções inovadoras no setor.

Oferece formação, mentoria personalizada e 
prémios de 15 000€.

30
Participantes

Em 3 edições:

90+
Candidaturas

€45k
Funding distriuted



EIT Food
EWA - Empowering Women in Agrifood



Evento de Outreach



EIT Food
AGRIFOOD OPEN DAY

Iniciativa que pretende juntar vários stakeholders 
nacionais e internacionais agroalimentares para debater o 
estado do setor em Portugal e na Europa, assim como o 
papel da inovação e do empreendedorismo na sua 
transformação.
Em parceria com a Câmara Municipal de Arruda dos 
Vinhos.

● 13 de dezembro
● Quinta da Tojeira, Arruda dos Vinhos



Para oportunidades de educação:

Cláudia Godinho
claudia.godinho@bgi.pt

Para oportunidades de aceleração, 
empreendedorismo e inovação:

Diogo Ramalho
diogo.ramalho@bgi.pt
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