
 

 

 

NOTA DE IMPRENSA 

BGI lança programa de aceleração de empresas e startups “Azores Accel”, 

ancorado no TERINOV  

O TERINOV – Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira, a DRCT 

- Direção Regional da Ciência e Tecnologia e a BGI – Building Global Innovators 

lançam no próximo dia 9 de outubro, no TERINOV, o programa de capacitação 

e aceleração de empresas e startups “Azores Accel”. Um programa destinado a 

empresas de base científica e tecnológica, nos setores Agro alimentar e da bio-

tecnologia que visa valorizar o potencial de recursos endógenos dos Açores. 

O Azores Accel é um programa piloto de capacitação e de transferência 

de conhecimento e tecnologia com o objectivo de acelerar startups e projectos 

empresariais entre PMEs, universidades e especialistas de diferentes sectores 

do ecossistema de inovação dos Açores, ajudando os empreendedores no 

desenvolvimento de pilotos, mercado e investimento. “Através deste programa 

de aceleração temos a oportunidade de ter o acesso conjunto a mecanismos 

científicos e tecnológicos, desenvolvendo projetos piloto que cruzam a ciência, 

os mercados e a sustentabilidade local e regional”, conforme as palavras do 

diretor executivo do TERINOV, Duarte Pimentel. Um programa que no entender 

no diretor regional da ciência e tecnologia, Bruno Pacheco associa “o potencial 

natural que a região oferece ao poço de conhecimento instalado nos polos 

científicos das universidades, que juntos potenciam uma plataforma de inovação 

aplicada ao sector Agro-alimentar e à Bio-Economia”. 

Os mentores deste programa incluem especialistas nacionais e 

internacionais no desenvolvimento de startups ligadas aos sectores alvo, 

diáspora açoreana e com experiência em mercados internacionais, 

financiamento e desenvolvimento de negócios. No entender do ceo da BGI, 

Gonçalo Amorim “este ano a BGI preparou-se para dar um salto em 2021, 

reforçando a sua presença no ecossistema nacional e fortalecendo a marca de 

Portugal no mundo, uma vez que foi destacada recentemente como a melhor 

aceleradora no mundo em 2020 pela CFI.co” e adianta “o próximo ano será 



marcado por novas iniciativas, entre os quais a internacionalização e um 

programa pioneiro nos Açores.” 

Na sessão de apresentação que irá juntar um conjunto de stakeholders 

directamente afectos ao programa, como empresários, responsáveis 

académicos, empreendedores e investidores, será dado a conhecer a visão 

agregada do roadmap, conteúdos e destinatários num convite à participação das 

mentes e projectos mais capacitados para elevar o sector Agro-alimentar e a Bio-

Economia nos Açores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicação,  

Angra do Heroísmo, 6 de outubro de 2020 

 


