
  

  
Designação do projeto | TakeOff - Building Global Technology Entrepreneurs for 
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Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 548 051,70€ 

O projeto TakeOff procura fomentar o empreendedorismo de base tecnológica focado na área 
dos "materiais avançados" através de um Programa de Aceleração de Projetos que atua em três 
setores de atividade, nomeadamente, o têxtil e vestuário, plásticos e moldes, cerâmica e vidro, e 
áreas conexas. O objetivo estratégico e central do projeto é a criação de um ecossistema coerente 
e integrado que incentive o surgimento de ideias e apoie a aceleração de start-up inovadoras na 
área dos materiais avançados. 

Os objetivos operacionais do projeto são: 

- Estabelecer uma rede multidisciplinar de apoio à geração de ideias inovadoras e de iniciativas 
empresariais na área dos materiais avançados;  

- Reforçar a cooperação internacional com entidades de apoio ao empreendedorismo na Europa e 
EUA, com vista à troca de experiências para facilitar as empresas apoiadas no âmbito do projeto a 
orientar a sua atuação para o mercado global;  

- Atuar nos domínios emergentes da RIS3 nacional e nas áreas de especialização inteligente das 
regiões Norte e Centro do país, em particular a área dos "Materiais Avançados" onde o projeto 
terá o seu principal foco de intervenção; 

- Estímulo à criatividade, experimentação, prototipagem, pensamento estratégico e qualificação 
do capital humano, preparando os empreendedores para assumir os riscos e responsabilidades 
inerentes à criação de start-ups de base tecnológica; 

- Procurar influenciar e garantir a sustentabilidade das empresas a constituir no âmbito do 
projeto, no médio prazo. 


