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Assunto: DemoDay BGI powered by KPMG 
 
29 de Novembro, 2018 
 
  
Durante a semana mais movimentada do ecossistema empreendedor Português, as startups BGI fizeram o seu 
‘pitch’ para convencer investidores de que são a próxima grande aposta. Para isso, a BGI contou com a singular 
parceria da KPMG. As sete startups da 9ª edição do programa de aceleração BGI, fizeram o DemoDay dia 7 de 
Novembro, em pleno Web Summit no stand da KPMG. A este evento seguiu-se um jantar exclusivo, promovido 
pela KPMG e que contou com a presença de responsáveis da rede global da KPMG, o Ministro da Economia e 
Paddy Cosgrave, fundador e CEO da maior cimeira de tecnologia do mundo. 
 
A BGI, aceleradora oriunda do programa MIT Portugal, foca-se em startups de base tecnológica com menos de 5 
anos, com elevado potencial de escalabilidade e a alto nível de diferenciação. Até à data mais de 182 milhões de 
euros foram levantados pela aceleradora, tornando-a numa referência a nível nacional e Europeu. Durante a 9ª 
edição do programa de aceleração BGI, as 7 startups selecionadas estiveram presentes em dois bootcamps de 
formação intensiva na sede da aceleradora, ISCTE. Estas empresas foram submetidas ainda a um programa de 
mentoria de dois meses com especialistas da rede Boston - MIT e EIT (European Institute of Innovation and 
Technology). O resultado? Um plano de modelo de negócio e investimento, mais de 50 introduções a pessoas 
chave para o crescimento das startups e materiais de marketing. Segue a descrição das startups: 
 
Bandora é uma plataforma de inteligência artificial que correlaciona informação gerada em edifícios, 
providenciando recomendações de gestão dos mesmos, reduzindo até 40% a energia consumida, melhorando o 
conforto dos seus ocupantes. 
 
HolmCare é uma plataforma que facilita a ligação entre assistentes sociais/enfermeiros com idosos. 
 
Letos prevê estados emocionais de indivíduos usando um acelerômetro baseado em contato, enviando informação 
chave aos veículos de mobilidade pública (ex. autocarros, aviões). 
 
Shiptimize é um software que facilita os envios às empresas de comércio eletrónico (e-commerce) aumentando a 
rapidez e diminuindo os custos.  
 
Lipowise consiste na leitura da espessura das pregas cutâneas, enviando a informação via Bluetooth para uma 
aplicação móvel, retornando em dados chave para nutricionistas e treinadores melhorando a performance dos 
utentes. 
 

www.mitportugal-bgi.org 
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Techwelf desenvolveu uma tecnologia de sistema de climatização que é autónoma e inteligente que se auto 
adapta a diferentes contextos para ajustar a temperatura de espaços. 
 
Olyst é uma plataforma SaaS desenhada para interligar informação de diferentes bases de dados (estruturada ou 
não) que ajuda especialistas médias no tratamento de pacientes que sofrem de doenças crónicas ou relacionadas 
com perda de autonomia.  
 
Iniciou-se o DemoDay, dia onde estas startups puderam fazer uma apresentação da sua tecnologia no stand da 
KPMG, em pleno Web Summit. Mais de 20 potenciais investidores estiveram presentes, bem como ‘partners’ da 
consultora, que fizeram questões a estas 7 empresas. O que procuram? Desde investimento, clientes ou até mesmo 
novos membros equipas. 
 
Após o DemoDay seguiu-se o jantar oferecido pela KPMG onde as startups puderam privar com responsáveis da 
Firma, que esteve representada por vários membros da Partnership entre os quais, Vitor Ribeirinho (Deputy 
Chairman), Nasser Sattar (Head of Advisory) e Luís Magalhães (Head of Tax). Estes responsáveis mostraram o 
empenho da KPMG Portugal em acompanhar e apoiar de perto os projetos inovadores desenvolvidos no país ou 
a partir de Portugal.  
 
Durante o jantar foi ainda feita uma apresentação por Jonas De Cooman, convidado belga da KPMG, fundador da 
Spott.Ai, uma spin-off da Universidade de Louven, que torna todos os produtos que aparecem numa foto facilmente 
compráveis. Na geração aficionada por plataformas visuais e influenciadores de Instagram, os participantes do 
exclusivo jantar reconheceram o potencial da plataforma. 
 
Em aberto ficou a possibilidade de colaboração mais estreita entre as duas entidades, KPMG e BGI, que tencionam 
unir forças para potenciar a inovação tecnológica no ecossistema empreendedor. Até há data, as duas entidades 
contaram com 2 edições DemoDay das startups BGI no stand da KPMG no Web Summit seguindo-se por um 
jantar exclusivo, e a parceria relativa ao Scale Up Portugal, relatório desenvolvido pela BGI que destaca, de forma 
objetiva e com base em dados quantitativos, o top 25 das startups nacionais de maior sucesso com menos de 5 
anos. 
 
 
Press kit aqui: https://drive.google.com/drive/folders/1QtkiBx92XuCP9pzrUjNAtZgFHpjkOivY?usp=sharing 
 
Fotos do evento aqui: https://drive.google.com/file/d/11N5nZ_fDGABRFmtNOSBXKrWfK5hark1_/view?usp=sharing 
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Sofia Fernandes 
Diretora de Marketing Projetos 
BGI 
sofia.fernandes@bgi.pt 
+351 918 702 311 


