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PRESS RELEASE 
 

 

O Gabinete de Projectos, Empreendedorismo e Transferência de Conhecimento (GPETC) da 

Reitoria da ULisboa, em conjunto com o Instituto Superior de Economia e Gestão, a Faculdade 

de Belas Artes e o UL+ Clube de Empreendedorismo promove o Programa 

START@ULisboa. 

Este é um programa de aceleração de negócios que oferece uma aprendizagem hands on, 

criando um ambiente imersivo e próximo do real, onde os participantes possam sentir as 

pressões e incertezas comuns num processo de montagem de uma startup. 

Com a ajuda de mentores, no START@ULisboa cada equipa percorre um percurso, que lhe 

permita avaliar o potencial sucesso da sua ideia de negócio, antes de investir tempo e dinheiro 

no seu desenvolvimento. 

No final do programa todas as equipas apresentarão os seus projectos a um júri. As melhores 

equipas receberão o apoio da Google, do TecLabs e do Protótipo Lisboa para continuar a 

desenvolver as suas ideias de negócio. 

A primeira edição realiza-se de 21 de março a 05 de abril no 3Is - Instituto para a Investigação 

Interdisciplinar da Universidade de Lisboa. 

Este programa dirige-se em especial a alunos e alumni da ULisboa, mas são destinatários do 

START@ULisboa todos os alunos, docentes, investigadores, candidatos a empreendedores, 

pessoas com startups já criadas, ou outros. 

O custo de inscrição varia entre 30€, para quem é da ULisboa, e 40€ outros participantes. 

 

 

Sessões de trabalho 

21 (17h30 - 23h30) 
 

22 (9h00 - 13h00) 

 Introdução e recepção dos participantes 

 Apresentação/Formação das Equipas 

 The Business Model/Customer 

Development 

  Customer Discovery 

 Value Proporsition/Customer Segments 

VPD 

 Channels/Get, Keep, Grow/Revenue 

Model 



 

 

P 2/2 

 

 

Alameda da Universidade · Cidade Universitária · 1649-004 Lisboa · PORTUGAL 

Tel. (+351) 210 113 400 · Fax (+351) 217 933 624 

www.ulisboa.pt 

 
 

29 (9h00 - 13h00) 

   Apresentações das equipas (pitch de 5 

minutos) 

 Guest Speaker 

 Partners, Key Resources & Activities 

   

 
 

05 (9h00 - 13h00) 

   Apresentações finais 

 Apreciação do júri, atribuição de 

prémios às melhores equipas 

Local :  3I s -  Inst i tuto  para a  Investigação Interd isc ipl inar  

da Universidade de  Lisboa  

Av.  Professor  Gama P into,  n. º2  

1649-003 Lisboa  

 

Contactos  

Eduarda Camilo ou Luís  Cabri ta  

Telefone:  210443560/62  

e-mai l :  gpetc@reitor ia .ul i sboa.p t  

 

Organização  

Reitor ia  da Universidade de Lisboa  

Inst i tuto  Super ior  de Economia e  Gestão  

Faculdade  de Belas Artes  

UL+ Clube de Empreendedorismo  

 

Parce iros  

Google  

TecLabs  

Protótipo Lisboa  


