


Introdução

O projeto RESTARTUP identificou e apoiou uma nova geração de startups com um

código genético marcado pelo “Born Global” tendo por base alguns domínios

prioritários definidos no âmbito da estratégia regional de especialização inteligente.

O projeto é desenvolvido em co-promoção com a Universidade do Porto e a TecMinho,

materializando, desta forma, uma cooperação entre players cuja atividade se

complementa. Além disso, este consórcio estratégico representou uma considerável

mais-valia no que concerne à promoção do empreendedorismo de elevado potencial e

criação de emprego qualificado muito orientado por uma visão e ambição à escala

global.
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Ação I – Smart Specialization Working Papers

Resumo
A aquisição de conhecimentos tecnológicos pelas empresas tem se tornado uma
prática comum em todas as partes do mundo, principalmente em países
desenvolvidos e emergentes. Essa prática torna-se critica, uma vez que permite às
empresas não somente sobreviver, mas, também, evoluir perante um mercado cada
vez mais dinâmico. Ela impulsiona ciclos cada vez menores de proteção, divulgação e
comercialização de tecnologias oriundas de universidades. Neste contexto, os Smart
Specialization Working Papers representam um elo Universidade-Empresa. Isto é:
auxiliando as empresas na geração de um desenvolvimento tecnológico sustentável
capaz de contribuir para acelerar os níveis de competitividade.

Atividades desenvolvidas
• Identificação das temas e trabalhos de investigação;
• Entrevistas aos investigadores;
• Produção de mini filmes com a explicação por um empresário do potencial da

investigação em relação ao seu aproveitamento pelas empresas;
• 6 Sessões de transferência tecnológica com a participação total de 120 empresas.
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Ação II – Road Show “Born Global”

Resumo
Fomentamos o aparecimento de startups inovadoras, conduzidas por
empreendedores capazes de pensar “fora da caixa”. Assim, mostramos que é possível,
em Portugal, romper com preconceitos e ter êxito, buscando inspiração nas melhores
boas práticas internacionais de startups e de empreendedores de elevado potencial,
abrindo novas oportunidades e desenhando uma estratégia para a concretização dos
seus projetos e ideias.
Assim, levamos 15 promotores de elevado potencial num road-show de pré-
aceleração ao evento internacional Websummit, em Lisboa, que lhes permitiu recolher
o maior número informações estratégicas, experiências e contactos que foram
determinantes na construção/afinação do seu modelo de negócio enquanto startup
com ADN global.
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Atividades desenvolvidas
- Realização de 5 workshops de preparação dos empreendedores de elevado potencial
para a presença no Websummit;
- Pré-aceleração de 15 empreendedores de elevado potencial;
- Angariação de rede de 10 contactos estratégicos no ecossistema empreendedor
internacional;
- Sinalização de 5 potenciais investidores;
- 1 Participação evento websummit.
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Ação III – Programa de Coaching

Resumo
Esta é uma iniciativa que pretendeu alavancar a aceleração de startups, colocando
no mercado local e internacional produtos e serviços inovadores, colocando as
nossas empresas de base tecnológica em contacto com tendências e mercados
globais. Por último, pretendeu-se com esta ação, estimular o ecossistema do
empreendedorismo em Portugal, nomeadamente, potenciar projetos inovadores,
escaláveis e com potencial de internacionalização.
As ações de coaching foram promovidas por consultores seniores, dotados de um
vasto know-how na comunicação para grupos específicos e que permitiu dotar os
empreendedores de competências fundamentais para a gestão dos seus projetos e,
por outro lado, potenciá-los de forma a torná-los mais percetíveis para o mercado e
apetecíveis para os potenciais investidores.

Atividades desenvolvidas
8 Sessões de Coaching de 200 horas cada.
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Ação IV – ASA – Anje Startup Accelerator

Resumo
Atendendo à experiência adquirida e, conhecendo a realidade dos empreendedores que
estão a criar startups, foi necessário criar instrumentos e ferramentas GRATUITAS que
facilitassem a entrada dos empreendedores no mercado empresarial global. Foi
relevante a existência de um programa de aceleração de empresas internacional, com
sede no Porto e com parceiros internacionais e mentores de excelência ao nível
internacional.
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Atividades desenvolvidas
- Workshops de Introdução à Metodologia para as 30 equipas e seleção de 10 equipas para a

fase seguinte, que versam nos seguintes temas:

• Design Thinking;
• Modelo de negócios;
• Mercado e envolvente;
• Proposta de valor
• Lean Startup e Produto Mínimo Viável
• Ciclo de Produto
• Métricas para Startups
• Modelo de Receitas
• Técnicas de pitch

- Programa de Aceleração para as 10 equipas com o máximo de 30 participantes.
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Ação V– Road Show “Grow Global”

Resumo
Cada vez mais a economia em rede é uma realidade e inevitabilidade na era da
globalização. Compreender diferentes realidades, desenvolver conceitos e
metodologias e trabalhar com os stakeholders de cada uma delas, com vista a um
ecossistema empreendedor estruturado com impacto positivo para a economia.
As 10 startups de elevado potencial criadas no âmbito do ASA – Anje Startup
Accelerator, foram num Road-Show internacional que percorreu durante cerca de 30
dias os principais ecossistemas mundiais de apoio a startups, (Silicon Valley, Berlim e
Telaviv).

Atividades desenvolvidas

- 3 workshops de preparação das 10 Startups para a maximizar a sua participação
neste road-show

- Visitas aos 3 ecossistemas (Silicon Valley, Berlim e Telaviv)
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Ação VI – Startup ON-BOARD Festival

Resumo
Esta ação, encerrou o projeto e disseminou os seus resultados. Teve por base utilizar o Rio
Douro como plataforma inspiradora que vai acolher o primeiro STARTUP ON-BOARD
FESTIVAL. Neste sentido, reunimos a bordo de um barco, 100 convidados/parceiros
estratégicos, envolvidos direta e indiretamente em todo o projeto RESTARTUP (startups,
universidades, players, mentores, investidores, etc), durante um dia, numa viagem repleta
de inovação, novas oportunidades, networking e muita animação.

PROGRAMA

10h25 - Welcoming Remarks Francisco Mendes,
Diretor Nacional da ANJE Clara Silva, Diretora do
Departamento de Empreendedorismo da TecMinho
Maria Oliveira, Coordenadora da U.Porto Inovação
MC: Rui Santos Couto, Cofundador da Founders
Founders

10h30 – Early days challenges João Paulo Rodrigues,
CEO da Youbeep Diogo Ferreira, Cofundador e CTO da
Streambolico Luís Roque, CEO da Huub Moderador:
Paulo Cunha, CEO da ShiftForward

11h00 – Recruiting corporate clients Frederico Bilelo
Gonçalves, Principal da EDP Ventures Rafael Pires, IT
Labs Program Manager da Sonae (BIT) Patrícia
Candeias, ENTER Startup Community Manager na
Altice Moderador: Rui Santos Couto, Co-fundador da
Founders Founders

11h30 – What’s in for startups in Portugal? Diogo
Ferreira Pinto, Head of Acceleration da Porto Design
Factory Alexandre Mendes, Executive Director da
Startup Braga Jorge Pimenta, Project Manager do IPN
Maria Miguel Ferreira, Diretora da Startup Portugal
Moderador: Rafael Pires, ScaleUp Porto.

12h00 – Angel vs VC invesment Frederico Bilelo
Gonçalves, Principal da EDP Ventures Lurdes Gramaxo,
Partner da Busy Angels Adão Oliveira, Investment
Manager da Portugal Ventures Moderador: Rui Santos
Couto, Cofundador da Founders Founders

13h30 – Networking Lunch & 1:1 with Founders,
investors, corporates and players
15h00 – Fireside chat: Australian Startup Ecosystem
Overview Frank Wyatt, Academic Director do
International Institute of Entrepreneurship
Moderador: Rui Santos Couto, Cofundador da
Founders Founders
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Obrigado!

Dúvidas:

hu_costa@anje.pt

mailto:hu_costa@anje.pt

