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Building Global Innovators anuncia a abertura de inscrições para a 2ª           

Edição do Acelerador i-Danha Food Lab  

Após o sucesso da 1ª edição, a BGI está pronta para lançar a 2ª edição do                

Acelerador i-Danha Food Lab. Candidatos: start-ups de FoodTech e AgriTech          

podem contar com suporte até 15.000 euros, acesso a uma valiosa rede de             

contactos e mentoria personalizada 1:1 por 12 semanas, para desenvolver o           

modelo de negócios e tornar-se na próxima história de sucesso Portuguesa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para aqueles que não acompanharam o trabalho da BGI, no ano passado, organizamos a              

1 ª edição do Acelerador i-Danha Food Lab, apoiado pelo município de Idanha-a-Nova, que              

contou com 6 startups que já estão testar as suas tecnologias em Idanha-a-Nova ! 

Além disso, pela segunda vez, a BGI organizou o Evento Anual i-Danha Food Lab, que               

contou com a presença de mais de 74 start-ups apoiadas pela União Europeia, a presença               

de Sua Excelência o Ministro do Ambiente de Portugal e a Secretária de Estado da               

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Ambos apoiam a iniciativa, juntamente com o            

Greenfest e o Boom. Veja o vídeo do evento anual i-Danha Food Lab:             

https://www.youtube.com/watch?v=zxBTHNe8JaA&t=1s 

 

Mas não é só isto, 2018 traz mais oportunidades, o município de Idanha atualmente tem               

um banco de terras de mais de 500 hectares, que será gradualmente aumentado nos              

próximos 3 anos para 1 000 hectares, com o objetivo de criar uma instalação de teste onde                 

várias tecnologias podem ser testadas (de empresas e start-ups), de forma a melhorar             

ambos termos de mitigação de CO2, uso nulo de produtos químicos e uso sustentável da               

terra, impacto ambiental e eficiência em toda a cadeia de valor na indústria alimentar. A               

BGI é a aceleradora de start-ups portuguesa que arrecadou mais dinheiro em Portugal:             

mais de 155 milhões de euros e, juntamente com as distinções dos 20 maiores              

aceleradores da Europa (pela Fundacity) e os 100 maiores do mundo (por HotTopics) , a               

BGI é a acelerador certo para si! 

 

O que procuramos? 

Estamos à procura de empreendedores ambiciosos com inovações disruptivas que          

precisam de orientação e condições para testes / demonstrações, a partir de duas vias              

principais: 

• Novos modelos de negócios para negócios tradicionais 

• Empresas de base tecnológica (Start-ups) 

 

 

https://wixlabs---dropbox-folder.appspot.com/dropbox/view?cacheKiller=1520433824713&compId=comp-jbqq8t10&deviceType=desktop&height=1032&instance=u0KWm__2hGa2Lax7Pg_TdEEgSoWdOuSV9fpQxWi0utY.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNGYwYjM4ZDgtYzZjZC00Yjk0LTk4MWYtMDAwNzgyZmVlZjc0IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDkyNDg2NC01NmQ1LWI5NGItMDYwZi1jZDU3YmQxNmNjMjYiLCJzaWduRGF0ZSI6IjIwMTgtMDMtMDdUMTQ6NDM6NDIuNzQ3WiIsInVpZCI6bnVsbCwiaXBBbmRQb3J0IjoiMTkzLjEzNi4xODkuMy82MDY1MyIsInZlbmRvclByb2R1Y3RJZCI6bnVsbCwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJhaWQiOiJhMTJkOWIyYi1jNzM2LTQ3NTUtODk1Yi02YTA3YjQ1NjJmMDciLCJiaVRva2VuIjoiNjE4OWQ4YjYtZWNlZS0wNzExLTI5NGQtODU2NzMwZGJiOGEyIiwic2l0ZU93bmVySWQiOiIwYmQ1OWY0OC0wYWEyLTQ1MjQtODNkMC1mNmIxNDE4ZmNmYjMifQ&locale=en&pageId=liky6&viewMode=site&vsi=1dd2468c-5d9b-463f-9533-cccdaa89984b&width=912&file=%2Fbgi%20press%20releases%2F2017%2F2017_09_20_pr_idanha.pdf&token=
http://www.cm-idanhanova.pt/
http://bi-green.pt/greenfest-2017/
https://www.boomfestival.org/boom2018/
https://www.youtube.com/watch?v=zxBTHNe8JaA&t=1s
http://www.fundacity.com/european-accelerator-report-2014
http://www.fundacity.com/european-accelerator-report-2014
https://www.hottopics.ht/17202/100-leaders-of-top-tech-accelerators/


 

 

As verticais para este programa de aceleração são: 

• AgriTech - Agricultura sustentável em toda a cadeia de valor, ex: Aquaponia,             

Hidroponia, Bioponia, Robôs Agrícolas, Parametrização / sistemas de controlo; 

• FoodTech - Novas técnicas gastronómicas, utilizando alimentos macrobióticos,         

recursos macrobióticos endógenos de Idanha, ex. Robotização de padarias, novas          

transformações / sistemas alimentares; 

• TechDistribution - Novos canais de distribuição de alimentos biológicos com           

melhores condições de manutenção, ex. Desenvolvimento de economia colaborativa:         

peer-to-peer (por internet, geolocalização, Apps), novos pacotes para melhorar validade. 

 

O Programa de Aceleração 

O programa está dividido em: 

• Fase I: 1º Bootcamp em Idanha e Programa de Mentoria 

O bootcamp terá a duração de 2 dias e envolve mentoria e workshops nas 3 verticais.                

Durante os 3 meses, cada equipa irá trabalhar com o mentor que lhe foi atribuído na                

estratégia Go-to-Market (reunião de uma hora por semana), tendo também reuniões de            

mentoria com especialistas semanais, on-line. Esta fase serve também para a           

implementação das tecnologias em Idanha, e requerida modificações para melhorias. 

• Fase II: 2º Bootcamp & Workshops 

O bootcamp terá a duração de 5 dias e envolve sessões de networking, reuniões              

individuais com potenciais clientes, investidores e outros elementos importantes         

globalmente na área. Além disso, durante 3 meses, cada start-up terá workshops com             

especialistas semanais, on-line. 

• Fase III: Evento Anual do i-Danha Food Lab (Demo day) 

O Evento Anual i-Danha Food Lab funcionará como um Demo Day, ou seja, todas as               

empresas apresentarão publicamente as suas propostas de valor a um grupo selecionado            

 



 

de empresários, empreendedores, líderes da indústria, investidores e membros da          

comunidade. 

Agenda do Programa de Aceleração: 

As inscrições para a 2º Edição do Acelerador i-Danha Food Lab começam a 1 de Março de                 

2018, e duram até dia 15 de Abril de 2018.  

O que podemos oferecer? 

Durante 8 meses, os projetos aceites irão receber suporte até 15.000 euros,            

maioritariamente para verificação de protótipo e validação do Modelo de Negócio,           

diretamente com fornecedores e clientes, tal como agricultores. Durante o programa de            

mentoria, os projetos selecionados terão acesso a catalisadores de negócios experientes,           

investidores, empresas, e apresentação ao ecossistema de start-ups da rede BGI. 

Como se inscrever? 

Enviar um email para geral@bgi.pt com o título “I-Danha Food Lab - nome da empresa”               

com: 

- Um documento com informações relativas a: Problema, Solução, Mercado,         

Concorrência, Público-Alvo, Abordagem ao Mercado, Tabela de Investimento; 

- Documento Milestones: O que planeia realizar em Idanha durante o programa?           

Quais são os objetivos a serem alcançados durante este programa? Como prevê            

usar o dinheiro? 

- CV dos membros da equipa e respectivo cargo 

 

Mais informações em https://www.bgi.pt/idanha-food-lab 

 

mailto:geral@bgi.pt
https://www.bgi.pt/idanha-food-lab


 

 
Informações sobre BGI: 

A Building Global Innovators (BGI) é uma aceleradora de startups de base tecnológica de estilo mundial, de                 

classe mundial, baseado em Lisboa (Portugal), com operações em Cambridge, MA (EUA). A BGI é uma parte                 

integrante do Programa MIT Portugal e tem trabalhado ativamente com várias entidades do MIT, que incluem                

o Deshpande Center for Technological Innovation, Sloan e The Martin Trust para o empreendedorismo. 

É direcionado a startups trabalhando em 4 verticais: 

Medical Devices & Health Care      |      Smart Cities & Industry 4.0      |       BlockChain & AI       |      Water 
Economy 

 

BGI em Números 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BGI nas redes sociais: 

LinkedIn   |   Twitter   |   Facebook   |   Instagram   |   YouTube 

www.bgi.pt 
 

https://www.linkedin.com/in/buildingglobalinnovators/
https://twitter.com/bgiaccelerator
https://www.facebook.com/buildingglobalinnovators/
https://www.instagram.com/building_global_innovators/
https://www.youtube.com/user/iulmitcompetition
http://www.bgi.pt/

