
Fomentar o Empreendedorismo de base tecnológica 

Cofinanciado por 23.01.2019 
Apresentação do Projeto 



OBJETIVO 

• Fomentar o pretende fomentar o empreendedorismo de base tecnológica, em 
particular relacionado com materiais ou processos nos setores: 

• têxtil e vestuário 

• plásticos e moldes 

• cerâmica e vidro 



FASES DO PROJETO 
1. Definição de Background e Atração de Empreendedores 
Atração de potenciais empreendedores e ideias de negócio 
 
2. Programa de Capacitação de Empreendedores e Aceleração de Ideias 
Apresentação dos projetos e Team Building, workshops de Ignição, definição de equipas e validação de ideias/conceitos 
 
3. Programa "Mentoria ToP - Technical & Operational Programme" 
Desenvolvimento das ideias de projeto e acompanhamento pelos mentores, prototipagem, visitas a empresas, avaliação da 
viabilidade comercial e técnica  
 
4. Programa "Business&Investment MatchUP" 
Definição do modelo de negócio e criação do PN, apoio à proteção de Pl, à criação de empresa, à procura de fontes de 
financiamento (startUP voucher, Vale Incubação…), pitch a investidores 
 
5. Prémio HighTecMaterials 
Prémio Empreendedorismo HighTecMaterials, Pitch a investidores - round de financiamento internacional  
 



ATRAÇÃO DE EMPREENDEDORES 

• 20 empreendedores 

• 10 potenciais ideias de negócio 

• 10 equipas 
 

Famalicão 

Marinha Grande 

Coimbra 

Covilhã 



CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES  
E ACELERAÇÃO DE IDEIAS 

• Product Developing 

• Design Thinking 

• Lean startup 

• Tech Applications 

• Business Models 

• Kick start Idea 

• Intellectual Property 

• Digital Marketing 

• Circular Economy 

• Pitch Training 
 



PROGRAMA DE MENTORIA TOP –  
TECHNICAL & OPERATIONAL PROGRAMME 

Apresentação de Protótipo  

Prova de Conceito 

• 8 Projetos a desenvolver c/acompanhamento 

• Mentoria (suporte técnico) 

• Acesso a espaço laboratorial e prototipagem 

• Visita a empresas 



PROGRAMA BUSINESS & INVESTMENT MATCHUP 

• Desenvolvimento de um Plano de Negócios 

• Procura de Investidores 

• Apoio ao nível da proteção de PI 

• Apoio na criação de empresas 

• Apresentação a um PITCH 



PRÉMIO HIGHTECH MATERIALS 

• A atribuir entre as melhores ideias globais do projeto 

• Alguns projetos poderão usufruir de um pitch internacional 



INFORMAÇÕES 

•Toda a informação: 
• www.ctcv.pt  

• http://www.ctcv.pt/projdi_takeoff.html  

A fim de ajudar a proteger a sua privacidade, o PowerPoint bloqueou a transferência automática desta imagem.

http://www.ctcv.pt/
http://www.ctcv.pt/projdi_takeoff.html


Contactos 
Sandra Carvalho – scarvalho@ctcv.pt  

Victor Francisco – victor.francisco@ctcv.pt  

http://www.ctcv.pt/projdi_takeoff.html  
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