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Instituto Europeu de Inovação
INNOENERGY

Potenciar start-ups e scale-ups;
Premiar e apoiar soluções inovadoras para a
sustentabilidade e desafios decorrentes da
descarbonização;
Encontrar soluções que vão criar impacto social e
económico duradouro para o ambiente em todo o
mundo.

OBJETIVO

Argentina, Brasil, Chile,
Alemanha, México, Polónia,
Portugal, Espanha, Uruguai,
Reino Unido e EUA.

ÁREA GEOGRÁFICA

Abertura: 28/06/2022
Encerramento: 08/09/2022

CANDIDATURAS

Tipo de Apoio: Prémio monetário não reembolsável.
Taxa de Apoio:

Start-ups: 10.000,00€
Scale-ups: 30.000,00€

Limite máximo: 3 prémios em cada categoria (6 no
total)
Outros: Inserção na plataforma SX 100, apoio EIT
Innoenergy (desenho de um roteiro de
desenvolvimento de negócio), divulgação em todos os
canais do Grupo Santandertotta. 

FORMAS E LIMITE DOS APOIOS

Mobilidade, logística/transportes
e alternativas de compensação
de carbono

SETORES

https://www.meritocrescente.pt/
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Premiar e apoiar soluções inovadoras para a sustentabilidade e desafios decorrentes da
descarbonização;
Encontrar soluções que vão criar impacto social e económico duradouro para o ambiente em
todo o mundo.

ON THE TRACK:
Como pode a sua solução desempenhar um papel crítico no futuro da rede de mobilidade
zero emissões de carbono?

ON THE MOVE: 
Como pode a sua solução ajudar o setor dos transportes a tornar-se mais
ambientalmente amigável? Poderia a sua solução abordar desafios de vários usos neste
setor?

BALANCE TO ZERO:
Como pode a sua solução criar compensações credíveis e criar CO2 através de
programas de captura e utilização?

Projetos valorizáveis serão os que permitam:

Para o efeito, os Participantes devem apresentar um projeto em resposta a pelo menos um dos
seguintes pontos:

TIPOLOGIAS DE PROJETOS

Pelo menos um dos membros da equipa de cada candidatura deve ter um nível avançado em
inglês.
Em todos os casos os projetos devem:

Ser baseados no desenvolvimento e/ou fabrico que utiliza sistematicamente técnicas de
conhecimento científico ou tecnologia de ponta, para produzir novos bens ou serviços
para o mercado;
Incluir uma nova tecnologia viável e credível, um novo modelo de negócio ou um novo
processo. A maturidade da tecnologia é referenciada juntamente com patentes ou
estratégia IP associadas.

Como forma de valorização do projeto, os Participantes têm a opção de anexar um link para
uma apresentação em vídeo do seu projeto (3 a 5 min.) , fotografias do projeto, qualquer outro
material de media e/ou audiovisual relacionado com o projeto que possa ser relevante.

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DOS PROJETOS
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Se a empresa cumprir os critérios de Scale-up, mas tem menos de dois anos desde a sua
legalidade/constituição, então será considerado uma Start-up;
Se uma empresa já ganhou um Concurso Santander X Global Challenge (na mesma Start-up
ou Scale-up para que se candidata), não será considerada elegível.

Condições Específicas:

CONDIÇÕES DE GERAIS DE ELEGIBILIDADE DOS BENEFICIÁRIOS 

Atualmente comercializam um produto/serviço que não exceda o valor de 300.000€ do total
das vendas anuais;
Conseguiram atingir um valor de capital próprio entre 100.000€ e 1.000.000€;
Terem entre 2 e 25 empregados a tempo inteiro.

Atualmente comercializam um produto/serviço com vendas anuais superiores a 300.000€;
Conseguiram atingir um valor de capital próprio de pelo menos 1.000.000€;
Terem mais de 25 funcionários a tempo inteiro.

Start-Ups: Devem estar legalmente constituídas e cumprir pelo menos um dos seguintes
critérios:

Scale-Ups: Devem estar legalmente constituídas e cumprir pelo menos um dos seguintes
critérios:
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SELEÇÃO E PRAZOS DE CANDIDATURAS

Potencial de impacto: a implementação da solução proposta tem potencial para desenvolver
o setor ambiental de uma forma responsável e positiva, acrescentando valor significativo à
sociedade;
Qualidade da inovação: a solução inclui uma nova tecnologia exequível e credível, nova
aplicação tecnológica, novo modelo de negócio, ou um novo processo;
Viabilidade: a implementação da solução é viável e a equipa tem um plano para uma
demografia particular do desafio. Deve apresentar um modelo de negócio claro e objetivos
bem definidos;
Escalabilidade: há uma visão clara do conceito de escala, sendo de valorizar o seu
crescimento;
Vantagem competitiva: a solução é apostar numa consciência detalhada de como se
distinguir dos seus concorrentes. Evidenciar uma análise de mercado suficiente e atual;
Estrutura da equipa: a candidatura apresenta uma equipa bem completa e colaborativa
abrangendo todos os pilares aplicáveis ao negócio.

FASE 1: PRÉ-SELEÇÃO DE 60 PROJETOS POR AVALIADORES INDEPENDENTES

Os seguintes fatores serão avaliados na pré-seleção dos projetos:
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SELEÇÃO E PRAZOS DE CANDIDATURAS (CONT.)

De 22 a 30 de setembro de 2022, os projetos pré-selecionados serão revistos por
especialistas da rede da Oxentia, do Grupo Santander e especialistas da EIT InnoEnergy;
A Oxentia pode contactar os participantes a pedir esclarecimentos sobre os projetos
submetidos, para verificar a informação fornecida e garantir a uniformidade de qualidade
entre os participantes finalistas;
Se alguma inconsistência ou nova informação importante com impacto no projeto for
detetada, os Especialistas escolherão o próximo participante melhor classificado e
completarão o processo de validação (20 finalistas selecionados).

FASE 2: SELEÇÃO DE 20 FINALISTAS

PARA CONSULTAR MAIS APOIOS E INCENTIVOS CLIQUE AQUI

+351 935 423 412
merito@meritocrescente.pt

Rua Brito Capelo 810, 3 frente
4450-068 Matosinhos

MAIS INFORMAÇÕES

A partir de 30 de setembro, os 20 Candidatos selecionados receberão 3 horas de coaching
da rede de especialistas da Oxentia, sobre temas que podem vir a ser úteis, para o
desenvolvimento dos projetos e ajudá-los a preparar uma apresentação online perante o júri.
A partir de 6 de outubro são escolhidos os 6 Candidatos Vencedores, com base em:

Conteúdo do documento de apresentação (Potencial de impacto - 20%; Qualidade de
Inovação - 20%; Rentabilidade do negócio e modelo financeiro - 20%; Potencial de
crescimento em escala - 20%; Qualidade do pitch - 20%)
Planeamento e gestão do Prémio 
Clareza e qualidade de respostas 
Natureza dinâmica da apresentação
Estrutura e memória descritiva
Cumprimento dos critérios de apresentação anunciados no Site, com antecedência

O Júri reserva-se o direito de atribuir uma "menção honrosa" a qualquer finalista que, devido
à sua elevada qualidade, se tenha destacado em cada categoria, e convidá-los a ter acesso
ao Santander X 100.

FASE 3: SELEÇÃO DOS 6 PARTICIPANTES VENCEDORES

https://www.meritocrescente.pt/apoios-e-incentivos/

