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Enquadramento
Contexto
 Os Prémios Empreendedor XXI (PEXXI) têm como objetivo identificar, reconhecer e acompanhar empresas
inovadoras, recém-constituídas e que evidenciam elevado potencial de crescimento.
 Estes prémios foram lançados em Espanha em 2007, inseridos nas iniciativas de responsabilidade social do
CaixaBank, no sentido de promover o empreendedorismo e a iniciativa empresarial de cariz tecnológico.
 O BPI associou-se aos PEXXI em 2017 (11ª edição). Foram captadas mais de 700 candidaturas, das quais 146 em
Portugal:
• 76 candidaturas na região Norte e Centro de Portugal
• 70 candidaturas na região Sul e Ilhas
 Desde a sua criação, os PEXXI investiram cerca de 4,7 milhões de euros em prémios e ações de acompanhamento,
e apoiaram mais de 300 empresas.
 Em 2018, os PEXXI são organizados em parceria com o DayOne, um serviço CaixaBank de banca de empresas
especializado, dirigido a empresas tecnológicas inovadoras.
 A edição de 2018 distribuirá mais de 500 mil euros em prémios monetários e ações de acompanhamento/formação
(em Silicon Valley ou Cambridge), tornando-se numa das iniciativas para empreendedores mais relevantes em
Espanha e em Portugal.
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Categorias

Territoriais

19 prémios

Âmbito

Empresas inovadoras em
sentido lato

De âmbito regional (2 regiões em
Portugal e 17 regiões em
Espanha), este prémio distingue as
empresas inovadoras, em sentido
lato, com maior impacto na sua
região.

Todos os setores de
atividade

Maior impacto na região

Âmbito

Setoriais

6 prémios

Distingue, entre todas as
candidaturas apresentadas
(Espanha e Portugal), as que
apresentam maior potencial de
crescimento em 6 setores
selecionados.

Setores elegíveis: AgroTech,
HealthTech, CommerceTech,
Fin&InsurTech, TourismTech,
ImpactTech
Maior potencial no setor

As empresas candidatas habilitam-se a ambas as categorias.
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Aplicabilidade

Candidatos elegíveis
Empresas

com fins lucrativos

Itens de avaliação

Principais etapas avaliação

Equipa

Score

1
Domicílio fiscal

em Portugal ou Espanha

análise de formulários e
construção de ranking global

Modelo de negócio

Comité Técnico
Startups

Ambição

Sócios-fundadores

Inovação

início atividade após 01.01.2015

presentes no negócio
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membros ativos do ecossistema
avaliam e selecionam os
melhores candidatos

Júri
Cariz inovador

componente inovação/tecnologia

Histórico

3

entidades de destaque no meio
empresarial avaliam e
selecionam os vencedores
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Prémios

Territoriais

19 prémios

Prémio monetário

Programa de acompanhamento/formação

As 19 empresas
vencedoras auferirão
de um prémio
financeiro de 5 mil
euros.

Acesso a programa internacional de
desenvolvimento:

 Vencedores dos prémios setoriais
6 empresas (1 em cada setor)
 Finalistas dos prémios setoriais
12 empresas (2 em cada setor)
 Vencedores dos prémios territoriais
19 empresas (1 de cada região)

Prémio monetário

Setoriais

6 prémios

As 6 empresas
vencedoras auferirão
de um prémio
financeiro de 25 mil
euros.

Estas empresas serão selecionadas* para um dos
seguintes programas:
 Programa de desenvolvimento exponencial
organizado com a Singularity University em
Silicon Valley (máximo 15 empresas)
 Curso internacional Ignite Fast Track na
Universidade de Cambridge (restantes empresas)

As empresas candidatas habilitam-se a ambas as categorias. Estes prémios podem ser cumulativos.
*Mediante

análise por um comité de seleção, que inclui representes da Escola de Gestão ESADE.
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Calendarização
Cronograma
Lançamento
Summit* Barcelona
30/out

Encerramento
Summit* Madrid
Entrega Prémios Setoriais

Período de
Candidaturas
30/out-12/dez

out

nov

Summits* Regionais
Entrega
Prémios Regionais

Avaliação e Seleção
de
Candidatos

dez

jan

fev

mar

abr

Pretendemos reunir, nos summits de lançamento e entrega dos Prémios Empreendedor XXI (territoriais e setoriais),
o ecossistema em torno das empresas tecnológicas: direto (startups, empresas, capitais de risco, investidores,
business angels e instituições públicas) e indireto (incubadoras/aceleradoras, consultores, empresas, escolas de
negócios, entre outros). Estes eventos colocam grande foco no conteúdo: tendências tecnológicas, masterclass e
workshops.
*DayOne

Innovation Summit.
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Vencedores 11ª Edição (2017-2018)
Categorias Regionais (2 prémios em Portugal)

Sul e Ilhas

Norte e Centro

Categorias Setoriais (Portugal e Espanha)
Agroalimentar

Ciências da Vida

Negócios Digitais

No âmbito dos prémios setoriais foram finalistas 15
empresas (3 empresas portuguesas e 12 empresas
espanholas), selecionadas entre mais de 700 candidatos.
Na categoria Ciências da Vida, venceu a Immunethep,
empresa portuguesa de biotecnologia criada a partir de
um spin-off da Universidade do Porto.

Tecnologias da Informação e da Comunicação

Tecnologias Industriais
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