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European Innovation Council
ENQUADRAMENTO
As oportunidades neste pilar integram o programa de trabalho para 2022 lançado pelo
European Innovation Council (EIC). Este programa projeta apoios superiores a €1.5 mil
milhões, dividindo-se em calls abertas e desafios específicos em três tipos de apoios: EIC
Accelerator (destinado a PME e start-ups), EIC Transition e EIC Pathfinder.
O EIC ajusta-se às diferentes necessidades dos inovadores, quer se encontrem nas fases
iniciais de investigação, quer estejam a estudar uma ideia de negócio ou a envidar esforços
no sentido de comercializar uma solução:

Pathfinder do EIC
para tecnologias radicalmente novas resultantes da excelência da
investigação, com TRL 1-4.
Atividade de transição do EIC
para converter os resultados da investigação em potencial de
inovação. Aberto a vários tipos de organizações, implicando a
transição de TRL 4 para TRL 5/6.
Accelerator (Acelerador) do EIC
para o desenvolvimento e a expansão de inovações de alto risco por
parte de empresas em fase de arranque e PME, inclusive com
recurso a apoio financeiro misto (subvenções combinadas com
investimentos através do Fundo EIC).
Serviços de aceleração empresarial do EIC
para uma tutoria, mentoria e um ajustamento personalizado para
todas as empresas e projetos apoiados pelo EIC.

Para os associados da APF e empresas do setor da fundição, foi identificado interesse potencial
no âmbito da tipologia EIC Accelerator, nomeadamente na call EIC Accelerator Open e nos EIC
Accelerator

Challenges

relativos

a

"Technologies

for

Open

Strategic

Autonomy"

e

"Technologies for ‘Fit for 55’".
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EIC Accelerator
Calls e Elegibilidade
CALLS:
EIC Accelerator Open, não tem prioridades temáticas predefinidas e está aberto a
propostas em qualquer setor tecnológico ou de aplicação;
EIC Accelerator Challenges, tem tópicos temáticos pré-definidos em áreas de
tecnologias emergentes e estratégicas.

ENTIDADES ELIGÍVEIS:
Start-ups individuais; Pequenas e Médias empresas; indivíduos (que pretendam lançar
uma startup/PME).
Empresas individuais classificadas como PME e estabelecidas num Estado Membro ou
em Países Associados ao Horizon 202O (ver Anexo 3, Programa de Trabalho EIC. 2022).
Empresas

individuais

denominadas

de

small

mid-cap

(com

menos

de

499

trabalhadores), estabelecidas num Estado Membro ou num País Associado. Nestes
casos, a proposta terá que ter uma escalabilidade rápida (por ex: TRL 9) e apenas para a
componente de investimento.
Se, atualmente for participante num projeto elegível fundado pelo Horizon Europe ou
Horizon 2020, poderá candidatar-se através do projeto vigente sob o esquema Fast
Track scheme (ver Anexo 4, Programa de Trabalho EIC 2022).
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EIC ACCELERATOR
Financiamento
FINANCIAMENTO MISTO (BLENDED FINANCE)
O EIC Accelerator fornece um financiamento misto (blended finance, innovation and
market deployment action) que é composto por:
Um Componente de Investimento, normalmente sob forma de capital direto ou
quase-capital, como por exemplo empréstimos convertíveis. O componente de
investimento mínimo é de EUR 0.5 milhões, e o máximo é de EUR 15 milhões.
No caso de investimentos de capital, os investimentos não poderão exceder os 25%
dos direitos de voto da empresa;
Investimentos serão feitos com uma perspectiva de 7 a 10 anos, não podendo exceder
os 15 anos (“capital paciente”- investimento sem perspectiva de retorno imediato);
A inovação é baseada em descobertas científicas ou tecnologia inovadora,
continuando a requerer desenvolvimento extensivo para validar e demonstrar a
mesma em ambientes relevantes que avaliem adequadamente o seu potencial
comercial.

O Componente de Investimento do EIC é desenhado para colmatar a falha de
financiamento no que concerne a inovações de risco elevado, permitindo que estas
sejam co-financiadas ou financiadas sob o programa InvestEU ou por investidores
privados. Uma vez que o EIC accelerator foi concebido para suportar o risco de
potenciais inovações revolucionárias no mercado, a fim de atrair investidores privados
alternativos numa segunda fase, a falta de tais investidores numa fase inicial não
impediria que o investimento EIC fosse acordado.
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EIC ACCELERATOR
Financiamento
FINANCIAMENTO MISTO (BLENDED FINANCE)
Uma Componente de Subvenção do EIC, que visa reembolsar custos elegíveis
incorridos aquando das atividades de inovação, incluindo: demonstração da
tecnologia no ambiente relevante; prototipagem e demonstração de nível de sistema;
P&D e testes necessários para corresponder aos requisitos regulatórios e de
padronização, gerenciamento de propriedade intelectual e aprovação de marketing
(por exemplo, pelo menos TRL 5/6 a 8).
Custos elegíveis para a Componente de Subvenção são reembolsados até um máximo
de 70%. Os 30% restantes e os custos incorridos para a introdução comercial do
produto ou serviço e operações de expansão total (por exemplo, TRL 9) não serão
reembolsados pela subvenção, mas podem ser financiados pelo componente de
investimento se e quando o componente de investimento for concedido e
implementado.
Cada candidato deve fornecer evidências de que possui meios financeiros suficientes
(por exemplo, fluxo de receita, investidores ou acionistas existentes) para financiar a
implementação e a escalabilidade da sua inovação.

IMPORTANTE:
Candidatos ao financiamento do EIC podem escolher apenas o componente de
investimento.
Candidatos podem também solicitar apenas a Componente de Subvenção
("Somente a Subvenção") ou "Primeiro a Subvenção" (ou seja, máximo EUR 2.5
milhões para cobrir TRL 5/6 a 8, sem solicitar um componente de investimento para
alcançar TRL 9) se não tiver recebido anteriormente o subsídio EIC Accelerator
Subvenção-Única.
Na proposta para o apoio 1ª subvenção é obrigatório incluir um marco (milestone) a
médio prazo ou no máximo 6 meses antes do final do projeto, para que o EIC avalie
as perspectivas e capacidade de implementação do mesmo.
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EIC ACCELERATOR
Submissão e Avaliação
PROCESSO DE SUBMISSÃO
1

Submissão de propostas resumo.

2

Submissão de proposta completa.

3

Entrevistas presenciais com o júri do EIC.

4

Convite para negociar a componente de
subvenção e o processo de due diligence.

1

SUBMISSÃO DE
PROPOSTAS RESUMO

As Propostas Resumo podem ser submetidas a
qualquer momento através do Portal European
Funding & Tender Opportunities, consistindo
em:
Um formulário de 5 páginas onde deve
resumir a proposta e responder a um
conjunto de questões sobre: a inovação;
potencial de mercado e sobre a equipa do
projeto.
Um pitch-deck com um máximo de dez
slides em formato pdf.
Um pitch de vídeo com um máximo de três
minutos em que os membros principais que
integram a equipa (máximo três pessoas)
explicam quais as motivações da proposta.
O resultado da Proposta Resumo será enviado
até 4 semanas desde o envio da mesma,
especificando os critérios de avaliação e a
congruência da proposta face a esses mesmos
critérios. Se a resposta for positiva, poderá
avançar para a fase 2 (submissão da proposta
completa).

2

SUBMISSÃO DE
PROPOSTA COMPLETA

A Proposta Completa deverá ser preparada na
na plataforma EIC AI, que inclui a metodologia
necessária para auxiliar no desenvolvimento do
plano de negócios, assim como uma série de
verificações automáticas e feedback para
orientar o processo.

Fig 1. Plataforma EIC AI
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EIC ACCELERATOR
Submissão e Avaliação
A apresentação da Proposta Completa requer:
Um plano de negócios completo e informação sobre a situação financeira e estrutura da
empresa;
Um conjunto de milestones a atingir, que servirá de base para o EIC gerir o financiamento
para a inovação do projeto.
A Proposta Completa será avaliada por três peritos avaliadores do EIC. Cada um avaliará a
proposta atribuindo “GO” ou “NO GO” por cada critério. Se os três avaliadores atribuírem “GO” a
todos os critérios, a proposta passará à fase de entrevistas com um júri do EIC. Caso exista uma
avaliação “NO GO” da parte de algum avaliador em algum critério, a proposta não passará à fase
seguinte.
O resultado da avaliação da proposta será comunicado no espaço de cinco-seis semanas. A
proposta completa pode ser submetida em qualquer uma das datas limite estabelecidas:
15 junho de 2022 e 5 de outubro de 2022.

3

ENTREVISTAS PRESENCIAIS COM O JÚRI DO EIC

As empresas com candidaturas aprovadas nas fases anteriores serão convidadas para esta fase
de entrevistas.
Estas entrevistas serão organizadas cerca de oito-nove semanas depois de uma das data-limite
das propostas completas (cut-off date). O painel de avaliação será constituído por um máximo
de seis membros do júri, podendo integrar membros do EIC (que não terão poder deliberativo
na avaliação). À semelhança da fase anterior, o júri poderá recomendar aprovação (‘GO’) ou
reprovação (‘NO GO’) do financiamento.
No caso de aprovação (‘GO’), poderá sugerir alterações aos montantes da subvenção ou a
combinação com outras componentes.
No caso de reprovação ‘NO GO’, poderá recomendar nova submissão de uma proposta
melhorada ou atribuir um selo de excelência para facilitar a obtenção de financiamento
junto de fontes alternativas.
O resultado da avaliação deste processo será comunicado cerca de duas-três semanas
depois das entrevistas.
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EIC ACCELERATOR
Submissão e Avaliação
4

CONVITE PARA NEGOCIAR O COMPONENTE DE
SUBVENÇÃO E O PROCESSO DE DUE DILIGENCE

Caso a proposta seja selecionada para financiamento, os seus representantes serão convidados
a negociar os termos do apoio. Assim que a negociação da componente de subvenção estiver
concluída, a Comissão comunicará a decisão da adjudicação do apoio, que servirá de base para
o contrato com a Comissão – ‘contrato Accelerator’. Paralelamente, caso exista uma
componente de investimento, o fundo do EIC negociará a estrutura do acordo de investimento.
Todo este processo deverá durar entre dois e seis meses, sendo que o contrato será
devidamente alterado para incluir quaisquer alterações significativas.
O processo de due diligence pode levar à rejeição da componente de investimento, caso seja
detetado algum não cumprimento dos requisitos para o apoio. O fundo do EIC também pode
recomendar à Comissão emendar o contrato Accelerator, estabelecendo a atribuição da
componente de subvenção e condicionando a atribuição da componente de investimento no
alcance de determinados milestones.

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA - CRITÉRIOS:
1

Excelência;

2

Impacto;

3

Nível de risco, implementação e necessidade de apoio da União Europeia.
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Calls do EIC Accelerator
EIC Accelerator Open
Pilar III

European Innovation Council (EIC) - Work Programme 2022

Call

EIC Accelerator Open

Abertura:
1/03/2022
Cronograma

Prazo de Entrega:
15/06/2022
05/10/2022

Duração

Até 24 meses

Orçamento Indicativo

EUR 630.0 milhões

Contribuição da UE por
projeto (estimativa)

Financiamento de EUR 0.5 até EUR 17.5 milhões e Serviços de
Aceleração de negócios.
Componente de subvenção: Até 2.5 milhões
Componente de investimento: Entre 0.5 e 15 milhões

Taxa de Financiamento

70% dos custos elegíveis (componente de subvenção)

TRL (Technology
Readiness Level)

O componente tecnológico da inovação deve ter sido testado e validado
num laboratório ou semelhante (por exemplo, pelo menos TRL 5/6 ou
superior e ter completado TRL 4). O projeto deve finalizar com TRL 9 "
(TRL 8 se for subvenção única)".

ENQUADRAMENTO COM O SETOR DA FUNDIÇÃO
O EIC Accelerator Open não tem prioridades temáticas predefinidas e está aberto a propostas em
qualquer setor tecnológico ou de aplicação. Não obstante, inovações que prejudiquem
significativamente o meio ambiente (e, portanto, infrinjam o princípio de "não causar danos
significativos" do Regulamento de Taxonomia da UE), bem-estar social ou que sejam destinadas
a aplicações militares, ou a outros campos que geralmente são excluídos do financiamento da UE
nos termos do artigo 18 do Regulamento Horizon Europe, não serão financiados (ver Anexo 2,
Programa de Trabalho EIC 2022).
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Calls do EIC Accelerator
EIC Accelerator Challenge
Technologies for Open Strategic Autonomy
Pilar III

European Innovation Council (EIC) - Work Programme 2022

Call

EIC Accelerator Challenge

Abertura:
1/03/2022
Cronograma

Prazo de Entrega:
15/06/2022
05/10/2022

Orçamento Indicativo

EUR 268.44 milhões

Financiamento de EUR 0.5 até EUR 17.5 milhões e Serviços de Aceleração
de negócios.
Contribuição da UE por
projeto (estimativa)

Componente de subvenção: Até 2.5 milhões
Componente de investimento: Entre 0.5 e 15 milhões

Taxa de Financiamento

70% dos custos elegíveis (componente de subvenção)

O componente tecnológico da inovação deve ter sido testado e validado
TRL (Technology
Readiness Level)

num laboratório ou semelhante (por exemplo, pelo menos TRL 5/6 ou
superior e ter completado TRL 4). O projeto deve finalizar com TRL 9 (TRL
8 se for subvenção única).

ENQUADRAMENTO COM O SETOR DA FUNDIÇÃO
Este EIC Accelerator Challenge para "Technologies for Open Strategic Autonomy" promove
abordagens sustentáveis e inovadoras, incluindo abordagens circulares no que concerne a
matérias-primas críticas para novas fontes de fornecimento/extração; processamento; utilização;
recuperação ou substituição, destinadas a melhorar a eficiência, reduzindo assim a dependência
da UE de fornecedores externos, ao mesmo tempo que aumenta a sua capacidade em todas as
etapas das cadeias de valor de matérias-primas e fortalece a competitividade europeia, segurança
e autonomia estratégica.
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Calls do EIC Accelerator
EIC Accelerator Challenge
Technologies "Fit for 55"

Pilar III

European Innovation Council (EIC) - Work Programme 2022

Call

EIC Accelerator Challenge

Abertura:
1/03/2022
Cronograma

Prazo de Entrega:
15/06/2022
05/10/2022

Orçamento Indicativo

EUR 268.44 milhões

Financiamento de EUR 0.5 até EUR 17.5 milhões e Serviços de Aceleração
de negócios.
Contribuição da UE por
projeto (estimativa)

Componente de subvenção: Até 2.5 milhões
Componente de investimento: Entre 0.5 e 15 milhões

Taxa de Financiamento

70% dos custos elegíveis (componente de subvenção)

O componente tecnológico da inovação deve ter sido testado e validado
TRL (Technology
Readiness Level)

num laboratório ou semelhante (por exemplo, pelo menos TRL 5/6 ou
superior e ter completado TRL 4). O projeto deve finalizar com TRL 9
(TRL8 se for apenas a subvenção).

ENQUADRAMENTO COM O SETOR DA FUNDIÇÃO
O EIC Accelerator Challenge - Technologies "Fit for 55" visa apoiar inovações pioneiras em qualquer
campo tecnológico que tenham um potencial elevado para atingir os seguintes objetivos:
Maior conversão e uso de energia limpa por meio da "captação", conversão e armazenamento
de energia, incluindo vetores de energia renovável, integração em sistemas de energia e
produção híbrida de energia;
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ENQUADRAMENTO COM O SETOR DA FUNDIÇÃO
Descarbonização de indústrias de difícil

abatimento (hard-to-abate), incluindo

captura/conversão de emissões de dióxido de carbono (CO₂); transporte; armazenamento
e utilização/valorização; captação integrada de energia; recuperação e armazenamento
de energia integrados no processo; uso de hidrogénio renovável; recuperação de calor
residual e valorização de produtos para co-produção de energia e materiais;
Eficiência energética e segurança no ecossistema, incluindo o uso de materiais neutros
para o clima, smart windows, tecnologia e soluções de descarbonização, conceitos de
design e engenharia que aumentam o desempenho energético, conforto e segurança,
gestão de qualidade do ar interior, integração de energia renovável, facilitação do
desenvolvimento de comunidades energéticas e redes inteligentes, circularidade e
gestão integrada de alimentos-energia-água;
Sistemas de gestão/monitorização de água, gás e ar interior para fins de qualidade e
indexação (medições de aquecimento global) e ferramentas de alerta precoce, sistemas
de monitorização de fugas de gás, sistemas de tratamento, redes para gases
sustentáveis de hidrogénio;
Tecnologias digitais verdes para melhorar a integração do sistema de energia permitindo
a gestão do lado da oferta e da procura e otimização de custos, monitorização em tempo
real, controle e manutenção digitalizada; ferramentas para melhorar a proteção digital
de sistemas de energia, redes inteligentes e comunidades de consumo líquido zero de
energia; conceitos de blockchain adaptados ao desempenho energético em edifícios e
ao aumento da fiabilidade dos sistemas de energia; computação quântica para sistemas
de energia; soluções/sensores digitais para melhorar a eficiência.
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