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A Semana de Empreendedorismo de Lisboa envolve diversas 

entidades e iniciativas interligadas, promovendo a economia da 

cidade e posicionando

entre uma enorme diversidade de eventos, parceiros e público é uma 

demonstração da energia e vitalidade de uma das cidades mais 

competitivas, inovadoras e criativas atualmente a nível europeu.

Lisboa está em crescimento acentuado no panorama empresarial. Só 

em 2017, foram criadas mais de 6300 empresas na capital 

portuguesa, um acréscimo de 16% face ao ano anterior e o valor 

mais alto desde 2008. 

A 7ª Semana de Empreendedorismo de Lisboa procura d

que tenham não apenas impacto local, mas também perceber o que 

está a tornar Lisboa numa cidade tão atrativa para empresas 

internacionais e como podemos apoiar as nossas startups no seu 

lançamento a nível internacional.

 

www.madeoflisboa.com 

 

http://sel.madeoflisboa.com/

 

 

A Semana de Empreendedorismo de Lisboa envolve diversas 

entidades e iniciativas interligadas, promovendo a economia da 

posicionando-a a uma escala internacional. A sinergia criada 

entre uma enorme diversidade de eventos, parceiros e público é uma 

demonstração da energia e vitalidade de uma das cidades mais 

competitivas, inovadoras e criativas atualmente a nível europeu.

sboa está em crescimento acentuado no panorama empresarial. Só 

em 2017, foram criadas mais de 6300 empresas na capital 

portuguesa, um acréscimo de 16% face ao ano anterior e o valor 

mais alto desde 2008.  

A 7ª Semana de Empreendedorismo de Lisboa procura debater temas 

que tenham não apenas impacto local, mas também perceber o que 

está a tornar Lisboa numa cidade tão atrativa para empresas 

internacionais e como podemos apoiar as nossas startups no seu 

lançamento a nível internacional.  

http://sel.madeoflisboa.com/ 

A Semana de Empreendedorismo de Lisboa envolve diversas 

entidades e iniciativas interligadas, promovendo a economia da 

a a uma escala internacional. A sinergia criada 

entre uma enorme diversidade de eventos, parceiros e público é uma 

demonstração da energia e vitalidade de uma das cidades mais 

competitivas, inovadoras e criativas atualmente a nível europeu. 

sboa está em crescimento acentuado no panorama empresarial. Só 

em 2017, foram criadas mais de 6300 empresas na capital 

portuguesa, um acréscimo de 16% face ao ano anterior e o valor 

ebater temas 

que tenham não apenas impacto local, mas também perceber o que 

está a tornar Lisboa numa cidade tão atrativa para empresas 

internacionais e como podemos apoiar as nossas startups no seu 



 

 
 

 
AGENDA 
 
14Maio  

LISBOA - BUILDING A GLOBAL ECOSYSTEM 
Salão Nobre da Câmara Municipal de 
FM COWORKLISBOA 
Coworklisboa (LX Factory -4º piso) | 
STARTUP PORTUGAL THINK TANK ON FINTECH 
Seedrs, Av. 5 de Outubro, nº 125, 7º |
15 Maio  

FROM MEGATRENDS TO OPPORTUNITIES IN MOBILITY 
Beta-I, Av. Casal Ribeiro 28, 8º| 9h 
HANDS ON: DE 2D PARA 3D  
FabLab Lisboa, Mercado do Forno do Tijolo | 11h
OPEN PITCH SESSION @ STARTUP LISBOA
Startup Lisboa (Rua da Prata, 80, 1.º
HANDS ON: CORTE LASER 
FabLab Lisboa, Mercado do Forno do Tijolo | 14.30h
2ª LISBOA ROBOTICS TALK - DRONES
LISPOLIS, Telheiras, Estr. Paço do Lumiar 44 | 15h
HOW TO LAUNCH YOUR PRODUCT: TOOLS AND ME
LABS Lisboa, Rua Adriano Correia de Oliveira, 4 A | 16h
MADE OF LISBOA MEETS THE NEW LOCALS!
LACS  (Cais Rocha Conde de Óbidos) | 18h
MASTERCLASS “POSICIONAMENTO DE MARCA”
Centro de Inovação da Mouraria (Travessa dos Lagares nº 1)
16 Maio ___ 

TALK COM PROFESSORES DO ISCTE 
 LABS Lisboa, Rua Adriano Correia de Oliveira, 4 A | 9h
KICK OFF COMUNIDADE BALDAYA  
 CoWork Baldaya, Palácio Baldaya -
EMPREENDEDORISMO SOCIAL – DESAFIOS & TENDÊNCIA
 IPAM Lisboa – Auditório, Estrada da Correia 53 | 12h
NETWORKING – COMO TIRAR O MÁXIMO 
CIUL, Centro de Informação Urbana de Lisboa, Picoas Plaza | 17h
HOW TO EASILY GET 50K EUROS… IN A HONEST WAY?
ENTER (R. da Moeda, 7) | 19h 
17 Maio  

LISBOA EMPREENDE LAB 
Sala Polivalente do Palácio Galveias (Biblioteca) | 14h30
VISITA GUIADA AO HUB CRIATIVO DO BEATO
Entrada do Hub Criativo do Beato (Travessa do Grilo)
STARTUP IN LISBOA 
LISPOLIS - Auditório Veiga Simão, Estrada do Paço do Lumiar 44 | 15h
EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL 
ETH-UE – Escola de Turismo e Hospitalidade da Universidade Europeia, 
HANDS ON: ANALOG HOT MACHINES
 FabLab Lisboa, Mercado do Forno do Tijolo | 16h
FAST TALK  

Oeiras Hub - Fábrica de Startups
18 Maio  

PITCH DAS MINI-EMPRESAS VENCEDORAS 
Escola Secundária Padre António Vieira
HOW TO DO TWICE AS MUCH IN HALF THE TIME
Beta-I, Av. Casal Ribeiro 28, 2º| 14.30h
CEO TALK  
Beta-I, Av. Casal Ribeiro 28, 2º| 16h
STARTUP PORTUGAL THINK TANK ON FINTECH 
Beta-I, Av. Casal Ribeiro 28, 2º| 18h
SUNSET DRINKS RECEPTION AT SECOND HOME
Second Home Lisboa, Mercado da Ribeira | 17.30h

 

BUILDING A GLOBAL ECOSYSTEM  
Salão Nobre da Câmara Municipal de Lisboa, Praça do Município | 16.30h 

4º piso) | 14h 
HINK TANK ON FINTECH - MEETUP #3 - ALTERNATIVE BUSINESS FUNDING

nº 125, 7º | 18h 

OPPORTUNITIES IN MOBILITY - A FAST AND SHARED EXPLORATION OF THE FUTURE.
 

FabLab Lisboa, Mercado do Forno do Tijolo | 11h 
OPEN PITCH SESSION @ STARTUP LISBOA 
Startup Lisboa (Rua da Prata, 80, 1.º piso, 1100-420 Lisboa) | 12h 

FabLab Lisboa, Mercado do Forno do Tijolo | 14.30h 
DRONES 

Paço do Lumiar 44 | 15h 
RODUCT: TOOLS AND METRICS FROM IDEA TO PRODUCT/MARKET FIT

LABS Lisboa, Rua Adriano Correia de Oliveira, 4 A | 16h 
THE NEW LOCALS! 

LACS  (Cais Rocha Conde de Óbidos) | 18h 
NAMENTO DE MARCA” 

Centro de Inovação da Mouraria (Travessa dos Lagares nº 1) | 18h 

 
LABS Lisboa, Rua Adriano Correia de Oliveira, 4 A | 9h 

 
- Estrada de Benfica Nº 701, 10-20h 

DESAFIOS & TENDÊNCIAS 
Auditório, Estrada da Correia 53 | 12h 

COMO TIRAR O MÁXIMO PROVEITO DESTA FERRAMENTA E GESTÃO DE TEMPO PARA MULHERES
CIUL, Centro de Informação Urbana de Lisboa, Picoas Plaza | 17h 

IN A HONEST WAY? 

Sala Polivalente do Palácio Galveias (Biblioteca) | 14h30 
VISITA GUIADA AO HUB CRIATIVO DO BEATO 
Entrada do Hub Criativo do Beato (Travessa do Grilo) | 15h 

Auditório Veiga Simão, Estrada do Paço do Lumiar 44 | 15h 
EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL – ATITUDE GERA AÇÃO 

Escola de Turismo e Hospitalidade da Universidade Europeia, R. Laura Ayres, nº4 – 
HOT MACHINES  

FabLab Lisboa, Mercado do Forno do Tijolo | 16h 

Fábrica de Startups, Estrada de Paço de Arcos 58, 2770-130 Paço de Arcos | 18

EMPRESAS VENCEDORAS - PROGRAMA A EMPRESA   
Escola Secundária Padre António Vieira (Auditório)  R. Marquês Soveral | 10h  
HOW TO DO TWICE AS MUCH IN HALF THE TIME 

I, Av. Casal Ribeiro 28, 2º| 14.30h 

I, Av. Casal Ribeiro 28, 2º| 16h 

STARTUP PORTUGAL THINK TANK ON FINTECH - MEETUP #4 - BLOCKCHAIN 
Ribeiro 28, 2º| 18h 

SUNSET DRINKS RECEPTION AT SECOND HOME 
Second Home Lisboa, Mercado da Ribeira | 17.30h 

ALTERNATIVE BUSINESS FUNDING 

A FAST AND SHARED EXPLORATION OF THE FUTURE. 

PRODUCT/MARKET FIT + TALK 

MPO PARA MULHERES 

 Lt 17, Telheiras | 15h 

130 Paço de Arcos | 18.30h 



 

 
 

PROGRAMA 
 

14 Maio                                                

ABERTURA DA 7ª SEMANA DO EMPREENDEDORISMO 

BUILDING A GLOBAL ECOSYSTEM”
Salão Nobre da Câmara Municipal de Lisboa, Praça do Município | 1

O que caracteriza o Ecossistema Empreendedor de Lisboa? O que o diferencia e o torna 

apelativo? Qual tem sido a sua evolução nos últimos anos? Estará Lisboa a promover startups e 

empresas em áreas e setores adequados à procura de mercado? Quais as tendências de 

futuro? E qual a posição de Lisboa face a outros ecossistemas?

 

Programa:  
17:00h - ABERTURA: Lisbon City Council, Duarte Cordeiro (Vice

1. A ZOOM OVER THE LISBON ENTRE
- Lisbon City Council, Paulo Soeiro de Carvalho (General Director for Economy and Innovation)

- Datascout, Ingrid Williens (CEO)

- Startup Portugal, Simon Schaefer (CEO) 

2. THE BENEFITS OF INTERNATIONAL EVENTS AND THE POWER OF GLOBAL 
- Web Summit, Ricardo Lima (Head of Startups, Lisbon)

- Rock in Rio, Agatha Arêas (Marketing Director)

- Landing Festival Lisbon, José Paiva (CEO)

- Lisbon Investment Summit, Diogo Teixeira (Head of Growth, Beta

3. LISBON AS AN INNOVATION L
- Volkswagen, Stefan Gotthardt (Digital:Lab / Software Development Center)

- Zalando, Marc Lamik (Managing Director, Zalando Digital Portugal)

- Zomato, Miguel Ribeiro (Country Manager, Zomato Portugal)

- James, Joao Menano (CEO) 

 

19:00h - ENCERRAMENTO – Secretária

 

A sessão de abertura terá início no Salão Nobre dos Paços do Concelho às 16:30h (Welcome 

Drink). A partir das 17:00h serão apresentados três painéis subordinados aos te

 

1. A Zoom Over the Lisboa Entrepreneurial Ecosystem

2. The Benefits of International Events and the Power of Global Conectivity

3. Lisboa as a Innovation Living Lab and the Challenge of Tech Jobs

 

No primeiro painel será feita uma radiografia do Eco

apresentados os dados mais recentes sobre economia e empreendedorismo em Lisboa. No 

segundo painel, serão debatidos os desafios e oportunidades de grandes eventos 

internacionais para potenciar a afirmação da cidade g

demonstradas as potencialidades de Lisboa enquanto pólo de atracção para grandes empresas 

multinacionais de cariz tecnológico.

CML 

Entrada livre limitada aos lugares disponíveis

www.facebook.com/events/2102274570007834/

 

                                       

ABERTURA DA 7ª SEMANA DO EMPREENDEDORISMO - “LISBOA: 

BUILDING A GLOBAL ECOSYSTEM” 
Salão Nobre da Câmara Municipal de Lisboa, Praça do Município | 16.30h 

O que caracteriza o Ecossistema Empreendedor de Lisboa? O que o diferencia e o torna 

apelativo? Qual tem sido a sua evolução nos últimos anos? Estará Lisboa a promover startups e 

as em áreas e setores adequados à procura de mercado? Quais as tendências de 

futuro? E qual a posição de Lisboa face a outros ecossistemas? 

ABERTURA: Lisbon City Council, Duarte Cordeiro (Vice-President) 

A ZOOM OVER THE LISBON ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM 
Lisbon City Council, Paulo Soeiro de Carvalho (General Director for Economy and Innovation)

Datascout, Ingrid Williens (CEO) 

Startup Portugal, Simon Schaefer (CEO)  

2. THE BENEFITS OF INTERNATIONAL EVENTS AND THE POWER OF GLOBAL CONNECTIVITY
Web Summit, Ricardo Lima (Head of Startups, Lisbon) 

Rock in Rio, Agatha Arêas (Marketing Director) 

Landing Festival Lisbon, José Paiva (CEO) 

Lisbon Investment Summit, Diogo Teixeira (Head of Growth, Beta-i) 

3. LISBON AS AN INNOVATION LIVING LAB AND THE CHALLENGE OF TECH JOBS
Volkswagen, Stefan Gotthardt (Digital:Lab / Software Development Center) 

Zalando, Marc Lamik (Managing Director, Zalando Digital Portugal) 

Zomato, Miguel Ribeiro (Country Manager, Zomato Portugal) 

 

Secretária Estado da Indústria – Ana Lehmann * 

A sessão de abertura terá início no Salão Nobre dos Paços do Concelho às 16:30h (Welcome 

Drink). A partir das 17:00h serão apresentados três painéis subordinados aos te

A Zoom Over the Lisboa Entrepreneurial Ecosystem 

2. The Benefits of International Events and the Power of Global Conectivity 

Lisboa as a Innovation Living Lab and the Challenge of Tech Jobs 

No primeiro painel será feita uma radiografia do Ecossistema Empreendedor de Lisboa e serão 

apresentados os dados mais recentes sobre economia e empreendedorismo em Lisboa. No 

segundo painel, serão debatidos os desafios e oportunidades de grandes eventos 

internacionais para potenciar a afirmação da cidade globalmente. No terceiro painel, serão 

demonstradas as potencialidades de Lisboa enquanto pólo de atracção para grandes empresas 

multinacionais de cariz tecnológico. 

Entrada livre limitada aos lugares disponíveis 

www.facebook.com/events/2102274570007834/ 

“LISBOA: 

O que caracteriza o Ecossistema Empreendedor de Lisboa? O que o diferencia e o torna 

apelativo? Qual tem sido a sua evolução nos últimos anos? Estará Lisboa a promover startups e 

as em áreas e setores adequados à procura de mercado? Quais as tendências de 

Lisbon City Council, Paulo Soeiro de Carvalho (General Director for Economy and Innovation) 

CONNECTIVITY 

IVING LAB AND THE CHALLENGE OF TECH JOBS 
 

 

A sessão de abertura terá início no Salão Nobre dos Paços do Concelho às 16:30h (Welcome 

Drink). A partir das 17:00h serão apresentados três painéis subordinados aos temas:  

ssistema Empreendedor de Lisboa e serão 

apresentados os dados mais recentes sobre economia e empreendedorismo em Lisboa. No 

segundo painel, serão debatidos os desafios e oportunidades de grandes eventos 

lobalmente. No terceiro painel, serão 

demonstradas as potencialidades de Lisboa enquanto pólo de atracção para grandes empresas 



 

 
 

 

 

 

FM COWORKLISBOA 
Coworklisboa (LX Factory -4º piso) | 

Durante os 5 dias da Semana do Empreendedorismo de Lisboa, o Fernando Mendes, fundador 

do Coworklisboa, oferece uma hora diária de mentoria nas áreas do Design; dos novos espaços 

de trabalho; e dos novos negócios nas Indústrias Criativas.

Coworklisboa 

Marcações prévias pelo email 

 

STARTUP PORTUGAL THINK TANK ON FINTECH 

ALTERNATIVE BUSINESS FUNDING
Seedrs, Av. 5 de Outubro, nº 125, 7º |

O Think Tank sobre Fintech da Startup

discutir incertezas e obstáculos ao

tecnológico através de meet-

Block, Beta-i, DNA Cascais e Startup Braga e em parceria com

como o Blockchain Centre Portugal. Vamos escutar vozes ativas da

grandes empresas financeiras, associações

http://bit.ly/SUP_FintechTT 

STARTUP PORTUGAL 

 

15 Maio  

FROM MEGATRENDS TO OPPORTUNITIES IN MOBILITY 

SHARED EXPLORATION OF THE FUTURE.
(local a anunciar) | 9h 

Workshop de foresight em Urban Mobility para parce

mediente inscrição aprovada

CML | Smart Open Lisboa 
www.smartopenlisboa.com 
 

 

HANDS ON: DE 2D PARA 3D
FabLab Lisboa, Mercado do Forno do Tijolo | 11h

Workshop de como preparar o fatiamento

fresadoras CNC (com o Slicer do

FabLab Lisboa 

http://fablablisboa.pt/ 

 

4º piso) | 14h 

Durante os 5 dias da Semana do Empreendedorismo de Lisboa, o Fernando Mendes, fundador 

do Coworklisboa, oferece uma hora diária de mentoria nas áreas do Design; dos novos espaços 

de trabalho; e dos novos negócios nas Indústrias Criativas.  

email fm@coworklisboa.pt 

STARTUP PORTUGAL THINK TANK ON FINTECH - MEETUP #3

ALTERNATIVE BUSINESS FUNDING 
nº 125, 7º | 18h 

O Think Tank sobre Fintech da Startup Portugal reunirá players do setor financeiro para 

discutir incertezas e obstáculos ao crescimento. Vamos alavancar o know-how e o

-ups a realizar em incubadoras e centros de inovação como The 

Startup Braga e em parceria com comunidades já

como o Blockchain Centre Portugal. Vamos escutar vozes ativas da comunidade de startups, 

grandes empresas financeiras, associações sectoriais e especialistas em regulação.

  

FROM MEGATRENDS TO OPPORTUNITIES IN MOBILITY - A FAST AND 

SHARED EXPLORATION OF THE FUTURE. 

Workshop de foresight em Urban Mobility para parceiros do SOL Mobility e startups

mediente inscrição aprovada.  

ON: DE 2D PARA 3D  
FabLab Lisboa, Mercado do Forno do Tijolo | 11h 

omo preparar o fatiamento de objetos em máquinas de corte laser ou 

Slicer do Fusion). 

Durante os 5 dias da Semana do Empreendedorismo de Lisboa, o Fernando Mendes, fundador 

do Coworklisboa, oferece uma hora diária de mentoria nas áreas do Design; dos novos espaços 

3 - 

players do setor financeiro para 

how e o talento 

ups a realizar em incubadoras e centros de inovação como The 

comunidades já estabelecidas, 

comunidade de startups, 

especialistas em regulação. 

A FAST AND 

Mobility e startups 

laser ou 



 

 
 

OPEN PITCH SESSION @ STARTUP LISBOA
Startup Lisboa (Rua da Prata, 80, 1.º piso, 1100

A equipa da Startup Lisboa abre as suas portas para ouvir novas ideias de negócio e convida 

toda a comunidade de empreendedores, nacionais e estrangeiros, a virem até às instalações 

da incubadora na Baixa para fazer um pitch e receber feedback por p

alguns convidados. O objetivo é ajudar os promotores dos projetos dando sugestões dos 

próximos passos a seguir e de eventuais melhorias do pitch, ou através da partilha de 

conhecimentos sobre o mercado e o ecossistema empreendedor. 

STARTUP LISBOA | CML 

www.startuplisboa.com 

 

HANDS ON: CORTE LASER
FabLab Lisboa, Mercado do Forno do Tijolo | 14.30h

Workshop para aprender a usar

experiências. 

FabLab Lisboa 

http://fablablisboa.pt/ 

 

2ª LISBOA ROBOTICS TALK 
LISPOLIS, Telheiras, Estr. Paço do Lumiar 44 | 15h

A Lisboa Robotics Talk será,

robótica nas suas várias vertentes. Serão discutidos

utilitárias ou lúdicas, ou a 

veículos voadores não tripulados.

O facto de nos encontrarmos numa cidade com fortes condicionalismos confere a este assunto 

uma importância real, enquanto a integração do evento na Semana do Empreendedor

Lisboa alicia à abertura de novas perspe

e um momento de apresentação e demonstração do estado da arte.

LISBOA ROBOTICS |CML 

http://www.lisboarobotics.pt

 

 

HOW TO LAUCH YOUR PR

PRODUCT/MARKET FIT
LABS Lisboa, Rua Adriano Correia de Oliveira, 4 A 

16-17h -  Workshop de potenciado pela Le Wagon, a maior escola de coding

empreendedores e criativos. 

Generation, tendo já realizado workshops com a comunidade YA, com casa cheia!

Dr. Filipe Paiva e 17-18h - Talk com empreend

O “The Lab” quer ser um lugar de experimentação onde empreendedores se apresentam, 

partilham experiências, fomentando desde cedo o lado inconformado dos estudantes 

universitários 

LABS LISBOA 

 http://labslisboa.pt/ 

OPEN PITCH SESSION @ STARTUP LISBOA 
Startup Lisboa (Rua da Prata, 80, 1.º piso, 1100-420 Lisboa) | 12h 

A equipa da Startup Lisboa abre as suas portas para ouvir novas ideias de negócio e convida 

toda a comunidade de empreendedores, nacionais e estrangeiros, a virem até às instalações 

da incubadora na Baixa para fazer um pitch e receber feedback por parte da sua equipa e de 

alguns convidados. O objetivo é ajudar os promotores dos projetos dando sugestões dos 

próximos passos a seguir e de eventuais melhorias do pitch, ou através da partilha de 

conhecimentos sobre o mercado e o ecossistema empreendedor.  

LASER 
Lisboa, Mercado do Forno do Tijolo | 14.30h 

a usar a máquina de corte laser de forma rápida e sintética inclui 

2ª LISBOA ROBOTICS TALK - DRONES 
, Telheiras, Estr. Paço do Lumiar 44 | 15h 

A Lisboa Robotics Talk será, novamente, um ponto de encontro da comunidade ligada à 

nas suas várias vertentes. Serão discutidos tópicos relacionados

 investigação e a componente comercial em torno dos 

voadores não tripulados. 

O facto de nos encontrarmos numa cidade com fortes condicionalismos confere a este assunto 

uma importância real, enquanto a integração do evento na Semana do Empreendedor

novas perspetivas. O evento contará com dois painéis de discussão, 

e um momento de apresentação e demonstração do estado da arte. 

pt 

HOW TO LAUCH YOUR PRODUCT: TOOLS AND METRICS FROM IDEA TO 

PRODUCT/MARKET FIT + TALK JOVENS EMPREENDEDORES 
Rua Adriano Correia de Oliveira, 4 A | 16h 

Workshop de potenciado pela Le Wagon, a maior escola de coding para 

 Com elevada experiência e notoriedade, são parceiros da YA 

Generation, tendo já realizado workshops com a comunidade YA, com casa cheia!

Talk com empreendedores Jovens -  Tito Damião e Pedro Vieira

O “The Lab” quer ser um lugar de experimentação onde empreendedores se apresentam, 

partilham experiências, fomentando desde cedo o lado inconformado dos estudantes 

A equipa da Startup Lisboa abre as suas portas para ouvir novas ideias de negócio e convida 

toda a comunidade de empreendedores, nacionais e estrangeiros, a virem até às instalações 

arte da sua equipa e de 

alguns convidados. O objetivo é ajudar os promotores dos projetos dando sugestões dos 

próximos passos a seguir e de eventuais melhorias do pitch, ou através da partilha de 

sintética inclui 

ponto de encontro da comunidade ligada à 

tópicos relacionados com facetas 

investigação e a componente comercial em torno dos 

O facto de nos encontrarmos numa cidade com fortes condicionalismos confere a este assunto 

uma importância real, enquanto a integração do evento na Semana do Empreendedorismo de 

O evento contará com dois painéis de discussão, 

RICS FROM IDEA TO 

 

para 

Com elevada experiência e notoriedade, são parceiros da YA 

Generation, tendo já realizado workshops com a comunidade YA, com casa cheia! Com o 

Pedro Vieira 

O “The Lab” quer ser um lugar de experimentação onde empreendedores se apresentam, 

partilham experiências, fomentando desde cedo o lado inconformado dos estudantes 



 

 
 

MADE OF LISBOA MEETS
LACS  (Cais Rocha Conde de Óbidos) | 18h

Evento de networking em que novas comunidades internacionais de empreendedores se 

apresentam ao ecossistema lisboeta.

www.madeoflisboa.com 

the dots | Made of Lisboa 

 

MASTERCLASS “POSICIO
Centro de Inovação da Mouraria (Travessa dos Lagares nº 1) | 18h

O conceito de posicionamento de marca continua não só a ser uma poderosa e útil ferramenta 

de criação de perceção de produto e marca, mas também um dos conceitos que mais 

dificuldades ainda hoje gera na sua aplicação prática.

CCP / CIM 

cim@cm-lisboa.pt 

 

 

16 Maio  

 

TALK COM PROFESSORES DO ISCTE
 LABS Lisboa, Rua Adriano Correia de Oliveira, 4 A 

9:00 - 10:00 Finança para Empreendedores 

10:00 - 11:00 Liderança de Startups

11:00 - 12:00 Projeto Empreendedor Tecnológico 

12:00 - 12:30 Sistemas de Informação de Gestão para 

LABS LISBOA 

 http://labslisboa.pt/ 

 

KICK OFF COMUNIDADE BALDAYA
 CoWork Baldaya, Palácio Baldaya 

 O CoWork Baldaya vai juntar

diferente. Séniores e lojistas irão partilhar com os 30 empreendedores do CoWork

problemas e preocupações. No final do dia, poderão levar para casa soluções que melhorem o 

seu bem-estar ou ajudem o seu negócio a chegar mais longe. Haverá ainda música e aperitivos 

a acompanhar um pôr-do-sol animado nos jardins do Palácio Balday

CoWork Baldaya | Junta de Freguesia de Benfica

coworkbaldaya@jf-benfica.pt

   
EMPREENDEDORISMO SOC
 IPAM Lisboa – Auditório, Estrada da Correia

O Empreendedorismo Social constitui

além da visão tradicional (abordagem empresarial), procura responder a desafios sociais e 

ambientais. Na prática, empreendedorismo social relaciona

institucionais financeira vs sustentabilidade, sendo um desafio para um empreendedor social 

conjugar ambas as abordagens.

MADE OF LISBOA MEETS THE NEW LOCALS! 
Rocha Conde de Óbidos) | 18h 

Evento de networking em que novas comunidades internacionais de empreendedores se 

apresentam ao ecossistema lisboeta. 

MASTERCLASS “POSICIONAMENTO DE MARCA” 
Centro de Inovação da Mouraria (Travessa dos Lagares nº 1) | 18h 

O conceito de posicionamento de marca continua não só a ser uma poderosa e útil ferramenta 

de criação de perceção de produto e marca, mas também um dos conceitos que mais 

na sua aplicação prática. 

PROFESSORES DO ISCTE 
LABS Lisboa, Rua Adriano Correia de Oliveira, 4 A | 9h 

Empreendedores - Prof. José Paulo Esperança 

Startups: Ver pelos outros - Prof. Nelson Ramalho 

Empreendedor Tecnológico - Prof. Pedro Sebastião 

12:30 Sistemas de Informação de Gestão para Startups - Prof. José Rodrigues

COMUNIDADE BALDAYA  
CoWork Baldaya, Palácio Baldaya - Estrada de Benfica Nº 701, 10-20h 

O CoWork Baldaya vai juntar-se e convidar a comunidade local de Benfica para um dia 

diferente. Séniores e lojistas irão partilhar com os 30 empreendedores do CoWork

problemas e preocupações. No final do dia, poderão levar para casa soluções que melhorem o 

estar ou ajudem o seu negócio a chegar mais longe. Haverá ainda música e aperitivos 

sol animado nos jardins do Palácio Baldaya.  
CoWork Baldaya | Junta de Freguesia de Benfica  

benfica.pt 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL – DESAFIOS & TENDÊNCIAS 
Estrada da Correia 53 | 12h 

Social constitui-se como um tipo de empreendedorismo, mas que para 

além da visão tradicional (abordagem empresarial), procura responder a desafios sociais e 

Na prática, empreendedorismo social relaciona-se com duas abordagens 

anceira vs sustentabilidade, sendo um desafio para um empreendedor social 

conjugar ambas as abordagens. 

Evento de networking em que novas comunidades internacionais de empreendedores se 

O conceito de posicionamento de marca continua não só a ser uma poderosa e útil ferramenta 

de criação de perceção de produto e marca, mas também um dos conceitos que mais 

 

José Rodrigues 

se e convidar a comunidade local de Benfica para um dia 

diferente. Séniores e lojistas irão partilhar com os 30 empreendedores do CoWork os seus 

problemas e preocupações. No final do dia, poderão levar para casa soluções que melhorem o 

estar ou ajudem o seu negócio a chegar mais longe. Haverá ainda música e aperitivos 

se como um tipo de empreendedorismo, mas que para 

além da visão tradicional (abordagem empresarial), procura responder a desafios sociais e 

se com duas abordagens 

anceira vs sustentabilidade, sendo um desafio para um empreendedor social 



 

 
 

Neste seminário contamos com a presença de uma empreendedora social 

do INCLU e de Filipa Pires de Almeida, a representar o IES

negócios focada na Inovação e Empreendedorismo Social.

IPAM Lisboa 

www.ipam.pt/lisboa 

 

NETWORKING – COMO TIRAR O MÁ

FERRAMENTA E GESTÃO DE TEMPO PARA
CIUL, Centro de Informação Urbana de L

Gestão de tempo -Tempo é dinheiro por isso mesmo é super importante saber geri

Ferramentas que precisam para com sucesso 

Networking, uma ferramenta poderosa, se for bem usada. O que é e o que deve fazer antes, 

durante e depois de uma situação de networking. As melhores práticas e ferramentas para que 

seja tempo bem investido. Venha tirar dúvidas e naturalmente fazer networking, mesmo 

seja a sua primeira vez, traga 

Adoro.Ser.Mulher - rede internacional de empreendedorismo feminino

www.adoroser.mulher.com 

 

 HOW TO EASILY GET 50K EUROS… IN A
ENTER (R. da Moeda, 7) | 19h

The Altice Innovation Award aims to promote and recognize entrepreneurship and 

technological talent. The initiative aims to reward projects of finalist students (master's or 

doctorate) and startups that present innovative 

Advertising and Media & Content. Altice launches this international prize in Portugal, France 

and Israel and will award 2 prizes: 

Come and listen last year winners! 

ENTER – Altice Labs 

www.eventbrite.pt/e/bilhetes

 

 

17 Maio  

LISBOA EMPREENDE LAB
Sala Polivalente do Palácio Galveias (Biblioteca) | 14h30

Lisboa Empreende LAB, um Laboratório de Experimentação e Resolução de Desafios dos 

Empreendedores apoiados pelo programa Lisboa Empreende nas áreas das Tecnologias e das 

Artes & Ofícios, em parceria com a Universidade Nova de Lisboa. Mais um evento do Lisb

Empreende que integra a Semana do Empreendedorismo de Lisboa e que promove a ligação 

entre Especialistas da Academia e os Empreendedores do Ecossistema de Lisboa, num 

ambiente de intercolaboração e networking.

CML/LISBOA EMPREENDE | UNIVERSIDADE NOVA DE

Informações: lisboaempreende@cm

 https://www.facebook.com/Lisboa

 

Neste seminário contamos com a presença de uma empreendedora social – Susana Costa líder 

do INCLU e de Filipa Pires de Almeida, a representar o IES-Social Business School 

negócios focada na Inovação e Empreendedorismo Social. 

COMO TIRAR O MÁXIMO PROVEITO DESTA 

GESTÃO DE TEMPO PARA MULHERES 
Centro de Informação Urbana de Lisboa, Picoas Plaza | 17h 

Tempo é dinheiro por isso mesmo é super importante saber geri

Ferramentas que precisam para com sucesso  e terem mais tempo para o que é importante!

, uma ferramenta poderosa, se for bem usada. O que é e o que deve fazer antes, 

durante e depois de uma situação de networking. As melhores práticas e ferramentas para que 

seja tempo bem investido. Venha tirar dúvidas e naturalmente fazer networking, mesmo 

seja a sua primeira vez, traga cartões-de-visita, vão ser importantíssimos!  

rede internacional de empreendedorismo feminino 

HOW TO EASILY GET 50K EUROS… IN AN HONEST WAY? 

ENTER (R. da Moeda, 7) | 19h 

The Altice Innovation Award aims to promote and recognize entrepreneurship and 

technological talent. The initiative aims to reward projects of finalist students (master's or 

doctorate) and startups that present innovative projects in technology: Telecom, Data & 

Advertising and Media & Content. Altice launches this international prize in Portugal, France 

and Israel and will award 2 prizes: € 25k for the Academy and € 50k for Startup!

Come and listen last year winners! Now it can be you! 

ww.eventbrite.pt/e/bilhetes-how-to-easily-get-50k-euros-in-a-honest-way-45648662378

LISBOA EMPREENDE LAB 
Sala Polivalente do Palácio Galveias (Biblioteca) | 14h30 

Lisboa Empreende LAB, um Laboratório de Experimentação e Resolução de Desafios dos 

Empreendedores apoiados pelo programa Lisboa Empreende nas áreas das Tecnologias e das 

Artes & Ofícios, em parceria com a Universidade Nova de Lisboa. Mais um evento do Lisb

Empreende que integra a Semana do Empreendedorismo de Lisboa e que promove a ligação 

entre Especialistas da Academia e os Empreendedores do Ecossistema de Lisboa, num 

ambiente de intercolaboração e networking. 

CML/LISBOA EMPREENDE | UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

lisboaempreende@cm-lisboa.pt 

https://www.facebook.com/Lisboa-Empreende-1141381152612401/ 

Susana Costa líder 

al Business School - a escola de 

XIMO PROVEITO DESTA 

Tempo é dinheiro por isso mesmo é super importante saber geri-lo. 

terem mais tempo para o que é importante! 

, uma ferramenta poderosa, se for bem usada. O que é e o que deve fazer antes, 

durante e depois de uma situação de networking. As melhores práticas e ferramentas para que 

seja tempo bem investido. Venha tirar dúvidas e naturalmente fazer networking, mesmo que 

The Altice Innovation Award aims to promote and recognize entrepreneurship and 

technological talent. The initiative aims to reward projects of finalist students (master's or 

projects in technology: Telecom, Data & 

Advertising and Media & Content. Altice launches this international prize in Portugal, France 

€ 25k for the Academy and € 50k for Startup! 

45648662378 

Lisboa Empreende LAB, um Laboratório de Experimentação e Resolução de Desafios dos 

Empreendedores apoiados pelo programa Lisboa Empreende nas áreas das Tecnologias e das 

Artes & Ofícios, em parceria com a Universidade Nova de Lisboa. Mais um evento do Lisboa 

Empreende que integra a Semana do Empreendedorismo de Lisboa e que promove a ligação 

entre Especialistas da Academia e os Empreendedores do Ecossistema de Lisboa, num 

 



 

 
 

 

VISITA GUIADA AO HUB CRIATIVO DO BEATO
Entrada do Hub Criativo do Beato (Travessa do Grilo)

Na Semana do Empreendedorismo de Lisboa, a 

Hub Criativo do Beato. O percurso, acompanhado de uma apresentação global do projeto, 

inclui vários edifícios do espaço que tem uma área de 35 mil metros quadrados.

Os participantes poderão aproveitar a ocasião para visitar a exposição 

patente no edifício Central Elét

inscrição (limite 20 participantes

https://visitahcbeato17maio.eventbrite.pt

 

STARTUP IN LISBOA 
LISPOLIS - Auditório Veiga Simão, Estrada do Paço do Lumiar 44 | 15h

Até dia 27 de abril é possível concorrer à 2 edição do Startup in Lisboa, concurso de Ideias 

organizado pelo LISPOLIS e pela 

sua publicação na APP STORE e no GOOGLE PLAY. Dos 50 primeiros vídeos recebidos em 

http://startupin.me/lisboa/ 7

vencedor e a APP será publicada até 1 de julho.

1Sti e LISPOLIS 

 http://startupin.me/lisboa/  

 

EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL 
ETH-UE – Escola de Turismo e Hospitalidade da Universidade Europeia

– Lote 17, Telheiras | 15h 

“De repente o empreendedorismo está na voga. Se ao menos os negócios no nosso país, 

grandes e pequenos, fossem mais empreendedores, levar

produtividade e competir de forma mais efetiva no mercado global...” 

Stevenson and Gumpert 

Num mundo cada vez mais globalizado e competitivo, a atitude empreendedora tornou

principal ferramenta para o sucesso das ideias inovadoras. Pa

experiências convidámos dois empreendedores portugueses de sucesso: Miguel Neiva 

(ColorADD) e Rafael Martinho (DrivU)

ETH - Universidade Europeia 

https://www.europeia.pt/ 

 

HANDS ON: ANALOG HOT 
FabLab Lisboa, Mercado do Forno do Tijolo | 16

 Workshop para aprender a usar 

máquina de termoformagem a vácuo a de

FabLab Lisboa 

http://fablablisboa.pt/ 

 

VISITA GUIADA AO HUB CRIATIVO DO BEATO 
Entrada do Hub Criativo do Beato (Travessa do Grilo) | 15h 

Na Semana do Empreendedorismo de Lisboa, a Startup Lisboa organiza uma visita guiada ao 

O percurso, acompanhado de uma apresentação global do projeto, 

inclui vários edifícios do espaço que tem uma área de 35 mil metros quadrados.

Os participantes poderão aproveitar a ocasião para visitar a exposição World Press Photo

nte no edifício Central Elétrica do Hub Criativo do Beato . A visita é gratuita e sujeit

20 participantes) obrigatória:  

https://visitahcbeato17maio.eventbrite.pt  

Auditório Veiga Simão, Estrada do Paço do Lumiar 44 | 15h 

Até dia 27 de abril é possível concorrer à 2 edição do Startup in Lisboa, concurso de Ideias 

e pela 1Sti. O prémio  é uma APP (versão MVP no valor de 10k

sua publicação na APP STORE e no GOOGLE PLAY. Dos 50 primeiros vídeos recebidos em 

7 serão escolhidos para a final a 17 de maio. O júri determinará o 

vencedor e a APP será publicada até 1 de julho. 

 

EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL – ATITUDE GERA AÇÃO
Escola de Turismo e Hospitalidade da Universidade Europeia, Rua Laura Ayres, nº4 

“De repente o empreendedorismo está na voga. Se ao menos os negócios no nosso país, 

grandes e pequenos, fossem mais empreendedores, levar-nos ia a melhorar a nossa 

produtividade e competir de forma mais efetiva no mercado global...”  

Num mundo cada vez mais globalizado e competitivo, a atitude empreendedora tornou

principal ferramenta para o sucesso das ideias inovadoras. Para falar sobre as suas 

experiências convidámos dois empreendedores portugueses de sucesso: Miguel Neiva 

(ColorADD) e Rafael Martinho (DrivU) 

Universidade Europeia  

HOT MACHINES  

Mercado do Forno do Tijolo | 16h 

a usar e experimentar as máquinas analógicas "quentes" como a 

termoformagem a vácuo a de corte por fio quente e a nova heat press maker

Startup Lisboa organiza uma visita guiada ao 

O percurso, acompanhado de uma apresentação global do projeto, 

inclui vários edifícios do espaço que tem uma área de 35 mil metros quadrados. 

World Press Photo 

A visita é gratuita e sujeita a 

Até dia 27 de abril é possível concorrer à 2 edição do Startup in Lisboa, concurso de Ideias 

é uma APP (versão MVP no valor de 10k€) e a 

sua publicação na APP STORE e no GOOGLE PLAY. Dos 50 primeiros vídeos recebidos em 

escolhidos para a final a 17 de maio. O júri determinará o 

ATITUDE GERA AÇÃO 
Rua Laura Ayres, nº4 

“De repente o empreendedorismo está na voga. Se ao menos os negócios no nosso país, 

elhorar a nossa 

Num mundo cada vez mais globalizado e competitivo, a atitude empreendedora tornou-se a 

ra falar sobre as suas 

experiências convidámos dois empreendedores portugueses de sucesso: Miguel Neiva 

as máquinas analógicas "quentes" como a 

e a nova heat press maker. 



 

 
 

 

 

 

FAST TALK  
Oeiras Hub - Fábrica de Startups

Ciclo de talks organizadas pela Fábrica de Startups, com uma duração aproximada de 25 

minutos. O modelo será um orador, um moderador, seguido de conversa

público.Ao longo destas Talks 

Empreendedorismo de Lisboa 

inspiradoras e exemplos que pretendam incentivar a comunidade empreendedora do País.

Fábrica de Startups 

www.fabricadestartups.com 

 

 

18 Maio  

 

PITCH DAS MINI-EMPRESAS VENCEDORAS 
Escola Secundária Padre António Vieira (Auditório) 

No âmbito da 7ª edição da Semana do

miniempresas finalistas da Feira Ilimitada de Lisboa, do programa A Empresa da JA Portugal, a 

apresentarem as suas ideias a um painel de júris. Através de um pitch estes jovens

empreendedores, de Ensino Secundário, terão a oportunidade de apresentar as ideias de 

negócio desenvolvidas durante o ano lectivo, com o apoio dos professores e voluntários. 

JUNIOR ACHIVEMENT PORTUGAL

www.japortugal.org  
 

 

HOW TO DO TWICE AS MUCH IN HALF THE TIME
Beta-I, Av. Casal Ribeiro 28, 2º| 

Workshop ministrado pela Elsa Ferreira 

www.lisbon-challenge.com/ 

 

 

CEO TALK  
Beta-I, Av. Casal Ribeiro 28, 2º| 16h
Daniel Araújo from Attentive, Lisbon Challenge Alumni

LISBON CHALLENGE 

www.lisbon-challenge.com/ 

 

 

 

 

Fábrica de Startups, Estrada de Paço de Arcos 58, 2770-130 Paço de Arcos | 18

organizadas pela Fábrica de Startups, com uma duração aproximada de 25 

minutos. O modelo será um orador, um moderador, seguido de conversa-debate com o 

público.Ao longo destas Talks - a primeira seja um kick off na 7ª Semana do 

Empreendedorismo de Lisboa - serão vários os convidados que contarão ao público histórias 

inspiradoras e exemplos que pretendam incentivar a comunidade empreendedora do País.

 

EMPRESAS VENCEDORAS - PROGRAMA A EMPRESA 
Escola Secundária Padre António Vieira (Auditório)  R. Marquês Soveral | 10h 

Semana do Empreendedorismo de Lisboa convidámos as 10 

miniempresas finalistas da Feira Ilimitada de Lisboa, do programa A Empresa da JA Portugal, a 

apresentarem as suas ideias a um painel de júris. Através de um pitch estes jovens

empreendedores, de Ensino Secundário, terão a oportunidade de apresentar as ideias de 

negócio desenvolvidas durante o ano lectivo, com o apoio dos professores e voluntários. 

JUNIOR ACHIVEMENT PORTUGAL 

HOW TO DO TWICE AS MUCH IN HALF THE TIME 
Casal Ribeiro 28, 2º| 14.30h 

ministrado pela Elsa Ferreira , Lead Agile Coach na Farfetch  

 

Casal Ribeiro 28, 2º| 16h 

, Lisbon Challenge Alumni 

 

130 Paço de Arcos | 18.30h 

organizadas pela Fábrica de Startups, com uma duração aproximada de 25 

debate com o 

serão vários os convidados que contarão ao público histórias 

inspiradoras e exemplos que pretendam incentivar a comunidade empreendedora do País.  

PROGRAMA A EMPRESA   
10h  

Empreendedorismo de Lisboa convidámos as 10 

miniempresas finalistas da Feira Ilimitada de Lisboa, do programa A Empresa da JA Portugal, a 

apresentarem as suas ideias a um painel de júris. Através de um pitch estes jovens 

empreendedores, de Ensino Secundário, terão a oportunidade de apresentar as ideias de 

negócio desenvolvidas durante o ano lectivo, com o apoio dos professores e voluntários.  



 

 
 

STARTUP PORTUGAL THINK TANK ON FINTECH 

BLOCKCHAIN 
Beta-I, Av. Casal Ribeiro 28, 2º

O Think Tank sobre Fintech da Startup Portugal reunirá

discutir incertezas e obstáculos ao

tecnológico através de meet-

Block, Beta-i, DNA Cascais e Startup Braga e em parce

como o Blockchain Centre Portugal. Vamos escutar vozes ativas da

grandes empresas financeiras, associações

BETA-í 

 http://bit.ly/SUP_FintechTT
 

 

SUNSET DRINKS RECEPTION AT SECOND HOME
Second Home Lisboa, Mercado da Ribeira | 17.30h
Lisbon City Council hosts the 7th edition of Lisbon Entrepreneurial 

developed by all the different players of Lisbon’s entrepreneurial community, as part of their 

mission to build a global voice and ecosystem.

attraction and internationalization of Lisbon’s 

around the opportunities and challenges of international events, as well as the interest of 

multinational tech companies in the city.

To end on a high note, we’re wrapping up the week with networking drinks 

partners, stakeholders and key Lisbon entrepreneurs.

We invite you to join us at Second Home Lisboa 

music  by JTrio. 

The JTrio is a jazz group originally formed in Boston, USA.

toured extensively around the US and Europe.

moved to Lisbon in January and has joined forces with Portuguese musicians André Ferreira 

(bassist) and João Sousa (drummer).

We hope you can join us! Please RSVP to confirm your presence.

SECOND HOME LISBOA 

events.lisboa@secondhome.io

STARTUP PORTUGAL THINK TANK ON FINTECH - MEETUP #4

Casal Ribeiro 28, 2º| 18h 

O Think Tank sobre Fintech da Startup Portugal reunirá players do setor financeiro para 

discutir incertezas e obstáculos ao crescimento. Vamos alavancar o know-how e o

-ups a realizar em incubadoras e centros de inovação como The 

i, DNA Cascais e Startup Braga e em parceria com comunidades já

como o Blockchain Centre Portugal. Vamos escutar vozes ativas da comunidade de startups, 

grandes empresas financeiras, associações sectoriais e especialistas em regulação.

http://bit.ly/SUP_FintechTT 

SUNSET DRINKS RECEPTION AT SECOND HOME 
Second Home Lisboa, Mercado da Ribeira | 17.30h 
Lisbon City Council hosts the 7th edition of Lisbon Entrepreneurial Week – an organic initiative 

developed by all the different players of Lisbon’s entrepreneurial community, as part of their 

mission to build a global voice and ecosystem. This year the focus is on the potential of 

attraction and internationalization of Lisbon’s entrepreneurial ecosystem, including discussions 

around the opportunities and challenges of international events, as well as the interest of 

multinational tech companies in the city. 

To end on a high note, we’re wrapping up the week with networking drinks with some of our 

partners, stakeholders and key Lisbon entrepreneurs. 

at Second Home Lisboa for a sunset drinks reception,

The JTrio is a jazz group originally formed in Boston, USA. The trio recorded seven albums and 

toured extensively around the US and Europe. James Uhart, pianist and founder of the JTrio 

moved to Lisbon in January and has joined forces with Portuguese musicians André Ferreira 

João Sousa (drummer). 

Please RSVP to confirm your presence. 

events.lisboa@secondhome.io 
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comunidades já estabelecidas, 

comunidade de startups, 

especialistas em regulação. 

an organic initiative 

developed by all the different players of Lisbon’s entrepreneurial community, as part of their 

This year the focus is on the potential of 

entrepreneurial ecosystem, including discussions 

around the opportunities and challenges of international events, as well as the interest of 

with some of our 

 with some live 

recorded seven albums and 

James Uhart, pianist and founder of the JTrio 

moved to Lisbon in January and has joined forces with Portuguese musicians André Ferreira 


