
 

OPEN DAY INOVEMPREENDE

Projeto Co-financiado:

 PROGRAMA

14.00 ACREDITAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

14.15 ABERTURA - PARA NOVOS CONTEXTOS, NOVAS SOLUÇÕES

 INOVEMPREENDE: MODELOS E INSTRUMENTOS PARA UM EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO

 Se faz parte das pessoas que tem ideias mas não sabe como as colocar em prática, então está no sitio certo, à hora certa.  
 No final 15 empreendedores serão acompanhados para passarem da ideia à prática. Quer ser um dos eleitos? 
 
 Se já tem uma ideia de negócio, então aproveite também para conhecer o programa ATREVO-ME

  • Vitor Barbosa | NERE*
  • Manuel Cancela d´Abeu | Universidade de Évora*
  • Helena Caiado | AIP-CCI

15.00 OPORTUNIDADES E TENDÊNCIAS PARA A REGIÃO - Antecipar o Futuro Para Inspirar o Presente

 Vamos levantar um bocadinho do véu dos resultados de um estudo único e convidamos um especialista em
 tendências para “estimular” as ideias dos nossos participantes. 

 Se esteve no painel anterior e é daqueles que ainda não tem ideias ou tem mas precisa de as validar, então 
 continua no espaço certo.

 Para conversar consigo, convidámos especialmente:
  • Eduardo Garcia | AYR-CONSULTING e especialista em Tendências
  • Frederico Carvalho Pinto | Consultor da AIP-CCI e especialista em ativação de novos negócios 

15:45 PROPRIEDADE INDUSTRIAL – PROTEGER PARA DEFENDER, PREVENIR PARA EVITAR

 Sabemos que as empresas portuguesas procuram alcançar novos mercados por via da internacionalização. 
 Por isso, a importância da proteção do seu investimento em inovação através da obtenção de direitos de 
 Propriedade Industrial. Desta forma evitam perdas advenientes de cópias ilegais dos seus produtos ou serviços,
 marcas, logotipos, design ou patentes, salvaguardando-as de problemas futuros em mercados externos.

 Sabia que pode e deve proteger as suas criações intelectuais mesmo antes de criar a sua empresa? 
  • Ana Lopes da Silva | Especialista da AIP-CCI em Propriedade Industrial.

16:00 Coffee-Break 

 Beba um café e prove uns petiscos mas faça mais! Aproveite o seu tempo para falar com quem sabe de  
 Tendências, Modelos de Negócio, Propriedade Industrial, Certificação CE, Internacionalização, Financiamento, 
 Formação… e comece a trabalhar na sua network, ela vai-lhe ser muito útil.

16:30 ENCONTROS IMEDIATOS DE 1º GRAU

 Se tem vontade de Empreender e quer candidatar-se ao  
 INOV EMPREENDE venha ter uma breve conversa 
 com alguns dos mentores e com os especialistas deste  
 projeto e fazer uma breve abordagem às oportunidades
 e tendências que pretende explorar.

16:30 ATELIER DECLIC

 Que novas ideias, que novas pistas podemos seguir para  
 criar um negócio?
 Se já colocou estas questões, tendo ou não como 
 objectivo criar/desenvolver uma iniciativa empresarial, 
 participe nesta sessão.... para descobrir ideias....
  
  • Agnes SoulardSe for um dos 15 selecionados receberá 1 assinatura da AYR Insights - Plataforma de 

conhecimento voltada para Tendências, Inovação, Empreendedorismo e Marketing.
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