
 

 Futuras startups tecnológicas 
European Innovation Academy seleciona os 10 
melhores projetos 
• Cinco das equipas premiadas contam com estudantes portugueses 
• O Santander Totta foi o parceiro exclusivo da EIA junto das Instituições de Ensino 

Superior Portuguesas 
• O Banco atribuiu 35 bolsas a estudantes para participar no evento 

 
Lisboa, 7 de agosto de 2017. Os 10 melhores projetos da 1ª edição da European Innovation 
Academy (EIA), a que o Santander Totta se associou, foram selecionados, tendo sido 
considerados por um grupo de investidores como os mais inovadores. Dos 50 alunos 
finalistas, 13 são portugueses, distribuídos por cinco das equipas vencedoras. 
 
Alo!Health, Brizzlebee, ECO-5, LEFT, On Fire Tube, Paperchain, Renvest, RippleFarm, ScoolX, 
TigerTime foram as 10 ideias de negócio que conquistaram a preferência dos investidores, 
indo a maioria beneficiar de mentoring durante um ano, um passo importante para se 
tornarem uma startup tecnológica. 
 
A final teve lugar sexta-feira no Hotel Miragem, em Cascais, onde as 10 equipas se 
apresentaram a um grupo de investidores internacionais, num pitch de seis minutos cada. 
Foi ainda sorteada mais uma apresentação, que coube ao projeto FI-D. 
 
Estes estudantes destacaram-se entre os 300 participantes, oriundos de 40 países que, 
durante três semanas, no Centro de Congressos do Estoril, aperfeiçoaram as suas ideias, 
num ambiente inspirador, com a presença de mentores, formadores e investidores de todo 
o mundo.  
 
O Santander Totta foi o parceiro exclusivo da EIA junto das Instituições de Ensino Superior 
Portuguesas e na área financeira. No âmbito do seu apoio, o Banco atribuiu 35 bolsas, dando 
a oportunidade a jovens empreendedores de participar no evento. 

 
A EIA é o maior programa universitário de aceleração em Inovação Digital da Europa, que se 
realizou pela primeira vez em Portugal. O programa contou com a participação de 
aceleradoras de Silicon Valley e foi desenvolvido em colaboração com instituições de topo, 
como a UC Berkeley, a Stanford University e a Google.  
 
Para além do Santander Totta, a EIA estabeleceu igualmente parcerias com a Câmara 
Municipal de Cascais, a Universidade NOVA de Lisboa e o Beta-i.  
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A relação com o Ensino Superior continua a ser a grande prioridade da política de 
Responsabilidade Social Corporativa do Santander Totta que, através do Santander 
Universidades, colabora atualmente com cerca de 50 instituições de Ensino Superior 
portuguesas. Em 2016, o Banco investiu 6,8 milhões de euros em atividades relacionadas 
com responsabilidade corporativa, entre os quais 5,9 milhões diretamente no Ensino 
Superior em Portugal. 
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