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1. Introdução
Santander Startups The Call Agro é uma iniciativa do Banco Santander España que
procura soluções ou serviços que apoiem e impulsionem a digitalização e a
sustentabilidade para melhorar a competitividade do setor agrário. Lançamos o seu
segundo convite de Inovação Aberta à procura da colaboração e das sinergias entre
start-ups e o Santander para abordar os desafios do setor agrário.

2. Objetivos
Os objetivos da Santander Startups The Call Agro são os seguintes:
•

Inovar no terreno do setor agrário criando novos processos, sistemas e produtos
que ajudem a enfrentar os seus desafios atuais e futuros.

•

Inovar nas propostas de valor das empresas do setor agrário e acompanhá-las
durante a sua transformação, ajudando-as a conhecer as novas tendências dos
setores em que operam e a inovar na prestação de serviços e produtos.

•

Fomentar a competitividade do setor agrário através de soluções ou serviços.

•

Apoiar e incentivar os empreendedores de modo a que possam transformar os
seus negócios em êxito, aumentando o seu alcance, crescimento e
escalabilidade.

•

Trabalhar com o ecossistema empreendedor e desenvolver uma cultura
inovadora que se retroalimente com o ecossistema.

•

Atrair talento.

•

Criar valor no ecossistema a partir de uma metodologia e inovação que possa ser
assimilada, sistematizada e replicada.

3

Santander Startups The Call Agro

3. Público
O programa de Inovação Aberta Santander Startups The Call Agro do Santander procura
soluções ou serviços que apoiem e impulsionem a digitalização e a sustentabilidade para
melhorar a competitividade do setor agrário. As soluções serão apoiadas pelo Banco
Santander, desenvolvendo testes-piloto com os seus clientes e promovendo a
colaboração entre o ecossistema empreendedor e as empresas do setor agrário. Este
convite procura soluções para a:
1. Digitalização
• Ajudar os agricultores e produtores a:
o Descobrir novos produtos que substituam os atuais.
o Evitar perdas para serem mais competitivos nas culturas de sequeiro
tradicionais.
• E soluções que forneçam tecnologia, dados e análises de negócio para:
o Melhorar os sistemas de informação sobre a produção.
o Realizar colheitas baseando-se em dados e não na intuição ou no
costume.

2. Sustentabilidade
• Soluções que:
o Reduzam e otimizem a utilização de produtos fitossanitários.
o Melhorem o aproveitamento da água.
o Permitam uma utilização eficiente dos fertilizantes, sem perder
rentabilidade.
o Agricultura de precisão.
• Dotar os agricultores e criadores de gado de novas ferramentas para que
também possam ajudar o planeta:
o Integrando a cadeia de valor para escoar produtos ecológicos.
o Dotando de mais inteligência e análise os processos de cultivo.
o Promovendo na população o consumo de produtos ecológicos
nacionais.

Para este programa, o Santander procura start-ups que (i) estejam constituídas como
entidade jurídica, (ii) tenham um produto ou serviço no mercado e demonstrem tração
(faturação, aumento de clientes ou outros indicadores); (iii) sejam soluções inovadoras
e orientadas para as necessidades do setor agrário; (iv) estejam alinhadas com um ou
vários casos de utilização propostos pelo Santander.
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Procuram-se também novas linhas de empresas que funcionem em modo start-up1 e
cumpram o descrito anteriormente.
Trata-se de um convite que nasce com vocação e alcance para Espanha e Portugal.

4. Critérios de seleção
Qualificação das candidaturas e avaliação de sócios
Para classificar os pedidos de participação no programa, os profissionais que avaliam os
projetos considerarão os seguintes critérios:
a) Modelo de negócio e inovação
Proposta de valor
• Será avaliada a capacidade do projeto de fazer chegar aos utilizadores um produto ou
serviço, identificando uma necessidade que não está bem coberta no mercado.
• Será avaliado o impacto económico e social do projeto e o seu alcance internacional.
• Será avaliada a viabilidade da perspetiva da colaboração e implementação ágil a curto
e médio prazo da solução por parte do Santander e de empresas do setor agrário,
juntamente com a sua contribuição para o valor geral.
Grau de inovação
• A inovação do projeto será avaliada considerando no mercado a melhoria de um
produto ou serviço ou a oferta de um novo produto ou serviço que seja claramente
diferenciador e que melhore as soluções existentes. Também será avaliada a inovação
tecnológica ou a inovação do modelo de negócio. Em especial, será considerada a
utilização de tecnologia do projeto e atribuir-se-á maior valor aos projetos com uma
base tecnológica sólida.
Viabilidade
• Será avaliada a tração da start-up tendo em conta aspetos como a faturação, o
crescimento das vendas, a sua rentabilidade e/ou o poder para atrair novos clientes.
• Será avaliada a coerência da estrutura de custos da start-up com as receitas previstas
e a rentabilidade económico-financeira.

1

Funcionamento «Modo start-up»: linhas de negócio inovadoras, com uma alta componente tecnológica,

profissionais especializados em diferentes setores com contacto fluido com o cliente, desenvolvimentos
ágeis, prototipagem contínua, etc.
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• Será avaliado o retorno esperado e o investimento adicional necessário para o projeto,
que também exigirá uma análise de riscos.
Nível de desenvolvimento
• Os projetos devem estar em fase de comercialização dos seus produtos ou serviços.
Serão valorizadas as start-ups que se encontrem na fase growth ou scale.
• Será avaliada a experiência no desenvolvimento conjunto do produto (por exemplo,
trabalhando com universidades e outras empresas); a experiência como prestador (por
exemplo, se vendeu serviços de consultoria ou parte do seu desenvolvimento a outra
empresa); e os motivos para cooperar com uma corporação.

b) Mercado e setor
Relevância do projeto
• O setor ao qual se dirige esta iniciativa, tal como estabelece o número três de
«Público» das presentes Condições, são os projetos orientados para a transformação
digital do setor agrário. Serão avaliadas tanto respostas parciais quanto integrais aos
casos de utilização contemplados, atribuindo maior prioridade às respostas integrais do
que às parciais.
Potencial de mercado
• Identificação dos segmentos de clientes para o projeto.
• O mercado atual e potencial do projeto e o seu poder de compra.
c) Equipa empreendedora/promotora
Idoneidade da equipa promotora
• Será avaliada a experiência, as qualificações e as capacidades técnicas e de gestão da
equipa promotora da solução.
Motivação e interesse
• Será avaliada a participação, o compromisso e a dedicação da equipa promotora para
executá-lo e para tirar o máximo partido dos serviços oferecidos pelo Santander.

d) Digital Selection Day
Comunicação
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• Clareza e concisão da apresentação do projeto.
• A capacidade dos promotores para despertar e manter o interesse do público ao
apresentar o projeto.
Motivação para participar
• O interesse e a atitude da equipa promotora em relação ao projeto e às possibilidades
que oferece o Santander Startups The Call Agro do Santander.
Viabilidade de desenvolver o projeto-piloto conceptual no âmbito do Santander
Startups The Call Agro do Santander.
• A equipa do projeto selecionado para desenvolver o projeto-piloto conceptual deve
ter capacidade suficiente disponível durante o programa para desenvolver o projetopiloto conceptual.

5. Processo de pedido
Os candidatos devem realizar o seu pedido de admissão ao programa através do registo
e do envio de informação através do formulário Santander cuja ligação se encontrará no
Santander X para o convite do Startups The Call Agro.
Todos os candidatos devem aceitar a política de privacidade e os termos e condições
para serem elegíveis para o programa.

6. Calendário
Os marcos e as datas a considerar para o convite de 2021 para o programa Santander
Startups The Call Agro são:
Período de pedido
O período de pedido começa na data de publicação do presente documento (09 de
março de 2021) e termina às 17h 59 (GMT + 1) do dia 11 de abril de 2021.
Os pedidos recebidos após este prazo não serão considerados.
Período de seleção
O período para a seleção dos projetos decorrerá entre a data-limite para enviar os
pedidos e o fim de abril de 2021, quando for comunicada às start-ups selecionadas a
7
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decisão para que possam participar no marco seguinte, o Digital Selection Day do
programa Santander Startups The Call Agro.
Após o Digital Selection Day, previsto para a última semana de abril, o Santander terá o
prazo de uma semana para deliberar e comunicar os projetos selecionados para a fase
do projeto-piloto conceptual.
Período de ativação do projeto-piloto conceptual
No caso de serem selecionados após o Digital Selection Day, o desenvolvimento da
conceptualização dos projetos-piloto durará aproximadamente três meses, começando
no início de maio de 2021 e terminando no fim de julho de 2021. Todo este processo
será essencialmente*** em linha, podendo algumas das atividades/sessões serem
realizadas presencialmente. Os resultados da conceptualização dos projetos-piloto
serão apresentados num Digital Demoday que será privado, e que será o Santander a
decidir o que comunicar dos resultados deste período.
Demo Day
Depois do período de desenvolvimento conceptual do projeto-piloto, os projetos
participantes deverão ser apresentados em setembro de 2021 num Demo Day,
dependendo do estado e das medidas de segurança será realizado em linha, em modo
presencial ou híbrido. As empresas finalistas do programa, os investidores e os líderes
do ecossistema empreendedor assistirão a um Digital Demo Day por convite onde se
mostrarão os resultados do projeto-piloto conceptual.
Nota
Os marcos e as datas indicados poderão sofrer alterações por parte do Santander, a fim
de otimizar a execução do programa. Essa alteração será comunicada aos participantes
por correio eletrónico ou no sítio Web.

7. Análise do projeto e processo de seleção
Os responsáveis pela pré-seleção dos projetos serão profissionais da equipa do
Santander. Assim que os projetos estiverem avaliados, será selecionado um máximo de
10 soluções de entre as avaliadas, para participar no Digital Selection Day, onde serão
escolhidas um máximo de 4 soluções com as quais ativar um projeto-piloto conceptual
cada uma.
i.

Qualificação da aplicação

Com base na informação dos pedidos apresentados, todos os pedidos serão classificados
pela equipa do Santander.
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ii.

Avaliação do Santander

O Santander selecionará um máximo de 10 soluções para que participem, caso aceitem,
no Digital Selection Day.
iii.

Selection Day

Todos os projetos selecionados pelo Santander participarão no Selection Day que se
realizará na última semana de abril. Os projetos selecionados assinarão um acordo
específico adicional às presentes Condições para cada projeto com o objetivo de
regulamentar as condições específicas da sua participação no programa Santander. Este
acordo será assinado com cada uma das start-ups e virá pré-definido pelo Santander. Os
projetos só serão admitidos no programa quando tiverem assinado o referido acordo,
que deverá ser assinado num prazo previsto de 2 semanas para poder dar início à fase
de ativação dos projetos-piloto conceptuais.

8. Alcance do serviço
Sujeito ao acordo assinado para cada start-up selecionada, beneficiarão dos seguintes
serviços:
Ativação do projeto-piloto conceptual
Assim que o Santander tiver selecionado e acordado o quadro da relação, considerarse-á que se está em condições de ativar os projetos-piloto conceptuais.
O alcance temporal estimado é de 3 meses, no qual o Santander em colaboração com
os projetos selecionados e através de metodologias ágeis, levará a cabo a ativação do
projeto-piloto conceptual. Essas sessões será realizadas em linha, podendo ser
realizadas presencialmente sempre que as condições sanitárias o permitam.
Por defeito, considera-se que o modelo de relação entre o Santander e as start-ups será
de cocriação, entendendo-se este como uma co-inovação da solução apresentada pela
start-up ou o projeto de molde a dar resposta ao desafio que a corporação propôs.
Para tal:
•

Iniciar-se-á a fase de ativação com uma definição do alcance do projeto-piloto
conceptual entre as partes.

•

Haverá 3 dias iniciais em linha nos quais se começará a cocriação das soluções
entre as start-ups e as equipas de cada corporação ou instituição. Durante esses
dias serão recebidas ações formativas em metodologias ágeis ministradas pela
equipa da consultora de inovação Barrabés Next, que serão as que vão ser
9
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seguidas durante a fase. Caso não se verifique uma concordância suficiente,
poder-se-á ponderar o fim da relação entre as partes nesta altura.
•

Após estes 3 dias, serão realizados 5 sprints (tendo um sprint um período de
tempo aproximado de 2 semanas) onde se fará a revisão das tarefas definidas
pela equipa (entendendo-se por equipa o grupo composto pela start-up, a
corporação e a equipa da Barrabés Next) para chegar em tempo útil e na forma
adequada ao Demoday com a melhor solução, tendo em conta o alcance que
seja definido no início.

Acesso ao ecossistema
As start-ups participantes multiplicarão as suas possibilidades de atrair clientes e
financiamento graças (i) à maior visibilidade do projeto e (ii) ao acesso a corporações e
instituições de primeiro nível devido à sua participação no programa.

Imagem corporativa
Os projetos selecionados incluirão o logótipo do Santander (como consta do presente
documento) e a expressão «Empresa participante no Santander Startups The Call Agro»
no seu sítio Web e noutros materiais corporativos.

9. Obrigações dos projetos selecionados
As start-ups selecionadas que beneficiam da prestação de serviços por parte do
Santander devem assumir certos compromissos que serão estabelecidos em cada um
dos acordos alcançados com as diferentes entidades proprietárias dos desafios. Os
mesmos serão, no mínimo, os seguintes:
1) as entidades devem desenvolver e operar o projeto selecionado exclusivamente
através da pessoa ou empesa que tenha apresentado a solução em conformidade com
as presentes Condições e que regulamentam a participação no programa.
2) as entidades devem participar no programa de acordo com as regras e instruções
facultadas para essa finalidade pelos responsáveis pelo programa e devem participar
nas atividades organizadas no âmbito do programa.
3) as entidades devem fornecer equipamento suficiente para o desenvolvimento do
projeto, a fim de assegurar a sua execução e o equipamento de sócios e promotores
vinculados ao projeto permanecer estável.
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4) as entidades não devem ter vinculação, direta ou indiretamente, a nenhuma outra
pessoa ou entidade cuja atividade esteja em concorrência direta com a atividade do
projeto.
5) As entidades proprietárias dos projetos selecionados devem facilitar o acesso a
qualquer documento e informação que o Santander possa solicitar no que respeita ao
desenvolvimento do projeto-piloto.

10. Direito de informação e acompanhamento do projeto
Para monitorizar o projeto e assegurar que se tira o máximo partido do programa
Inovação Aberta Santander Startups The Call Agro, durante a vigência do acordo que
regula a participação dos projetos selecionados para o programa, o Santander deve ser
informado sobre o progresso dos projetos através da apresentação regular de relatórios
sobre o seu desenvolvimento.

11. Proteção de dados pessoais
Os dados pessoais (a seguir designados por «Dados») que o participante ou
empreendedor no programa Santander Startups The Call Agro (adiante designado por
«Programa») caso seja uma pessoa singular (adiante designado por «Interessado»)
forneça ao Banco Santander, S.A. (adiante designado por «Banco»), serão tratados pelo
Banco na qualidade de responsável pelo tratamento para gerir a sua participação no
Programa.
O interessado poderá exercer perante o Banco os seus direitos de acesso, retificação,
apagamento, oposição, limitação do tratamento, portabilidade e não ser objeto de
decisões individuais automatizadas, de maneira a que poderá solicitar intervenção
humana na tomada de decisões, enviando uma mensagem de correio eletrónico para
privacidad@gruposantander.es ou por correio postal enviado para calle Juan Ignacio
Luca de Tena 11 - 13, 28027 Madrid. Deverá fazer referência a «Santander Startups The
Call Agro» e juntar cópia do seu bilhete de identidade ou documento oficial de
identificação.
O Banco tratará esses dados pessoais enquanto forem necessários para a finalidade para
a qual foram recolhidos e bloqueá-los-á assim que esses prazos expirem, enquanto
possam decorrer responsabilidades para o Banco. Também pode enviar uma
reclamação para a Agência Espanhola de Proteção de Dados (www.aepd.es).
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12. Direitos de propriedade intelectual e industrial
Ao enviar os seus pedidos, os requerentes garantem que:
> Os projetos são o trabalho original dos seus autores ou que têm todos os direitos que
lhes assistem para fazer uso dos mesmos, ou ambos.
> Através da sua participação, os participantes aceitam que o trabalho e as criações
resultantes dos projetos estão conformes com o Decreto Real Legislativo 1/1996, de 12
de abril, que aprova a Lei de propriedade intelectual espanhola na sua versão
modificada, regularizando, clarificando e harmonizando as disposições jurídicas
aplicáveis neste sentido.
> Quando os projetos são o resultado unificado da cooperação de vários participantes,
o projeto será tratado como um trabalho de cooperação por força do artigo 7.º da Lei
de propriedade intelectual, com os direitos resultantes para todos eles enquanto
coautores.
> Os participantes autorizam o Santander a publicar um extrato-resumo dos projetos
nos seus sítios Web oficiais e aceitam que os visitantes desses sítios tenham acesso a
essa informação de acordo com as condições de utilização desses sítios.
> Os participantes autorizam o Santander a (i) utilizar os nomes e títulos dos seus
projetos, sem limite de tempo, para que sejam referidos nos sítios Web ou para
qualquer outro evento relacionado com o programa Santander Startups The Call Agro e
(ii) mencionar os projetos nos arquivos históricos e em qualquer meio do Santander.
> O Santander não reivindica a propriedade da informação oferecida, nem de nenhuma
propriedade industrial ou intelectual que possa conter. Os participantes não atribuem
nenhum direito de propriedade industrial ou intelectual resultante dos projetos ao
Santander.
> Os participantes aceitam que nenhuma disposição do presente documento os autoriza
ou lhes confere o direito de fazer uso de qualquer propriedade industrial pertencente
ao Santander como, em especial, marcas comerciais ou logótipos, ou qualquer outra
propriedade da empresa.

13. Reservas e limitações
O presente documento estabelece as condições e o procedimento para selecionar os
projetos que participarão no Santander Startups The Call Agro 2021. Os termos e
condições estabelecidos no presente documento para o programa não implicam
12

Santander Startups The Call Agro
nenhuma obrigação ou vínculo contratual por parte do Santander e dos seus
colaboradores sobre o projeto apresentado no pedido de admissão ao programa, para
além do indicado nestas condições.
Os projetos selecionados para participar no programa fixarão as suas condições
específicas em acordos individuais com o Santander para regulamentar a sua
participação no mesmo e o desenvolvimento conceptual do projeto-piloto. Os projetos
só serão admitidos ao programa após a celebração do acordo com o Santander e os seus
sócios. Os promotores do projeto que apresentem o pedido de admissão ao programa
assumirão todas as despesas resultantes da sua participação no processo de seleção. De
igual modo, os participantes selecionados assumirão as suas próprias despesas de
viagem e alojamento no local onde se realizam as atividades do programa.
O Santander reserva-se o direito de cancelar ou suspender o programa ou modificar
qualquer um dos seus termos, notificando os participantes na plataforma, por correio
eletrónico ou na sua página de destino. Qualquer cancelamento, suspensão ou
modificação não dará lugar a nenhuma eventual reclamação das equipas promotoras
dos projetos que tenham apresentado pedidos de admissão ao programa. Assim que o
programa estiver em curso, o Santander e as suas entidades colaboradoras reservam-se
o direito de excluir qualquer projeto cujos representantes ou promotores não cumpram
as condições para participar no mesmo, de acordo com o estabelecido nos respetivos
acordos de participação.

14. Consultas e pedidos de esclarecimentos
Para qualquer consulta ou esclarecimento relacionado com o programa ou a
apresentação de pedidos, as partes interessadas podem contactar o Santander Startups
The Call Agro através do seguinte endereço de correio eletrónico:
info@santanderstartups.es
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