
  

 

Programa de Pré-Aceleração 
 

Sobre o EIT Health 

O Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia é um organismo da União Europeia que promove a inovação 
em toda a Europa, com base no triângulo do conhecimento - empresas, academia e investigação - a fim de 
encontrar soluções para os desafios globais prementes. Entre as 8 Comunidades de Conhecimento e 
Inovação (KIC), o EIT Health dedica-se à área da saúde, e representa uma das maiores iniciativas de saúde 
a nível mundial, que liga aproximadamente 150 parceiros nas áreas dos negócios, educação, investigação 
e prestação de serviços e cuidados de saúde. Os três grandes objetivos do EIT Health são: fortalecer os 
sistemas de saúde na Europa, promover uma vida saudável e um envelhecimento ativo para os cidadãos, e 
contribuir para uma economia da saúde mais sustentável. 

Sobre o EIT Health RIS Hub da Universidade do Porto 

A Universidade do Porto assumiu o desígnio da inovação no sector da saúde através da adesão ao EIT 
Health. Assim, desde 2018 que o EIT Health RIS Hub da Universidade do Porto tem operado com o objetivo 
de aumentar o desempenho do ecossistema local de inovação nos seus três principais pilares: Educação – 
através de programas de formação complementares aos curricula; Investigação – através do 
financiamento de projetos inovadores; e Criação de Negócios – através de programas de incentivo ao 
empreendedorismo e outros esquemas de apoio logístico e financeiro. 

Foi estabelecida como principal prioridade do hub o “fortalecimento do ecossistema empreendedor 
regional”, e consequentemente foram conceptualizadas ferramentas que permitam aos indivíduos e 
empresas envolvidos aumentar o sucesso da entrada no mercado de soluções inovadoras. 

Estrutura do Programa de Pré-Aceleração 

O EIT Health RIS Hub da Universidade do Porto organiza o Programa de Pré-Aceleração para investigadores 
e estudantes do ensino superior na região Norte de Portugal com o intuito de identificar e apoiar projetos 
e ideias inovadoras e com um potencial de impacto real na saúde, e acelerar o seu desenvolvimento através 
da aquisição de competências e criação de oportunidades de crescimento. 

Uma lista selecionada de candidatos terá acesso a formação sobre empreendedorismo, a oportunidade de 
validar a necessidade e potencial do seu projeto, e acesso a uma rede de organizações e indivíduos que 
potencializarão o desenvolvimento da ideia. No fim programa, que tem uma duração de 7 meses (Maio – 



  

 

Novembro), é esperado que os participantes tenham desenvolvido um Plano de Negócios que permita 
definir uma estratégia de implementação do produto no mercado. 

Fase 1. Submissão de candidatura 

O prazo para a submissão das candidaturas é 8 de maio de 2022, 23:59 WEST. As candidaturas devem ser 
realizadas através do preenchimento do formulário. Os candidatos devem claramente explicar: o conceito 
inovador, a fase de desenvolvimento do projeto, o problema/necessidade que resolve e o seu impacto, a 
composição da equipa e os desafios que enfrenta ou espera enfrentar no seu desenvolvimento. 

A avaliação das candidaturas será feita por um painel de júri composto por dois membros da equipa do EIT 
Health RIS Hub da Universidade do Porto e um especialista externo. Um total de 10 projetos serão 
selecionados para participar no Programa de Pré-Aceleração. As candidaturas podem ser efetuadas por 
indivíduos singulares ou por equipas até 2 elementos. 

Fase 2. Definição de roadmap 

Após a seleção das start-ups que participarão no programa, será realizada uma reunião inicial entre os 
representantes dos projetos selecionados e a equipa do EIT Health RIS Hub da Universidade do Porto, de 
modo a entender e definir as necessidades estratégicas dos participantes e personalizar o 
acompanhamento feito durante o programa, tendo em vista o desenvolvimento de um Plano de Negócios. 

Fase 2. Formação 

O objetivo da formação é capacitar os participantes com conhecimentos e competências qualitativos e 
quantitativos que lhes permitam estabelecer um plano estratégico para o crescimento e desenvolvimento 
do seu projeto, duma perspetiva do empreendedorismo.  

Fase 5. Validação das necessidades 

Os participantes terão oportunidade de validar as necessidades que o seu projeto soluciona e colmata com 
grupos de interesse. Esta validação permitirá também analisar a adequação da solução ao mercado e 
fomentar uma metodologia de trabalho colaborativo. 

Objetivo do Programa de Pré- Aceleração 

O Programa de Pré-Aceleração do EIT Health RIS Hub da Universidade do Porto tem como objetivos 
principais: 

1) estimular o empreendedorismo qualificado e inovador na região; 

2) reforçar o papel da academia no desenvolvimento de soluções inovadoras na área da saúde; 



  

 

3) facilitar o desenvolvimento e implementação de projetos inovadores; 

4) aumentar as oportunidades de aquisição de competências na área dos negócios e da gestão; 

5) incentivar metodologias de trabalho colaborativas centradas no utilizador; 

6) realizar validações que permitam adequar as soluções às necessidades reais; 

7) desenvolver sinergias entre os diferentes atores da quadrupla hélice (sociedade civil, academia, 
indústria/empresas, decisores políticos). 

Critérios de elegibilidade 

O Programa de Pré-Aceleração é dirigido a (1) estudantes do ensino superior matriculados numa instituição 
de ensino na região Norte de Portugal e (2) investigadores associados a uma instituição com sede ou 
atividade na região Norte de Portugal que tenham uma ideia ou projeto inovador na área da saúde e 
queiram adquirir conhecimento para acelerar o seu desenvolvimento e entrada no mercado. 

As candidaturas podem ser submetidas por indivíduos singulares ou por equipas representadas por uma 
pessoa de contacto. O número máximo de participantes por equipa é de 2 elementos. 

1. Submetidas através do formulário online (https://forms.gle/TtmfyYxSLuAoEJfe8), dentro do 
período de admissão de candidaturas; 

2. Escritas em Português ou Inglês; 
3. O seu conteúdo corresponde a projetos na área da saúde ou com possível impacto nesta; 
4. A participação nas atividades de formação e validação são obrigatórias; 
5. Os participantes selecionados comprometem-se ao desenvolvimento de um plano de negócios até 

ao término do programa. 

Dados Pessoais 

Todas as propostas submetidas serão acessíveis apenas à equipa do EIT Health RIS Hub Universidade do 
Porto e ao avaliador externo designado, que estão vinculados à confidencialidade.  

Esclarecimentos 

Para qualquer esclarecimento, os candidatos deverão enviar um e-mail para eithealthporto@reit.up.pt. 
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