
 



PARCEIROS 

 



AGENDA 
 

21 de SETEMBRO 
 
ABERTURA DA 9ª SEMANA DO EMPREENDEDORISMO  
Online com transmissão dos Paços do Concelho| 15:00  
Transmissão em streaming: https://www.lisboa.pt/live 

ECONOMIA PARA ALÉM DA PANDEMIA - RETOMA ECONÓMICA EM LISBOA 
Como estamos e para onde vamos? 
A partir dos Paços do Concelho e com a presença do Secretário de Estado para a Transição Digital – André 
Aragão Azevedo, do Vereador da Economia e Inovação – Miguel Gaspar, do CEO da WebSummit - Paddy 
Cosgrave, da Managing Director da Informa D&B – Teresa Cardoso Menezes e da CEO da SIBS - Madalena 
Tomé, serão apresentados os dados da atividade empresarial e do consumo e impacto neste período de 
pandemia em Lisboa e debatidas as perspetivas para o futuro. A moderação fica a cargo da jornalista 
Mariana Barbosa, e haverá espaço para questões do ecossistema empreendedor de Lisboa. 
 
 
CURSO DE EMPREENDEDORISMO E CAPACITAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
Fablab Lisboa | 09:30 | Rua Maria da Fonte, Mercado Forno do Tijolo 
Área: Work & Skills 
O Curso é um projecto vencedor do Orçamento Participativo de Lisboa, JF de Arroios com o intuito de 
aumentar as perspetivas do mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Acreditamos ser muito 
importante desenvolver a mentalidade empreendedora para que possam ser criadas novas soluções 
tecnológicas que tornem o mundo mais acessível e inclusivo. O curso tem 3 módulos: empreendedorismo, 
boas práticas de comunicação e construção de tecnologias de apoio, area maker. Cada módulo tem 15 
sessões.   

 
GROW USING APPLIED IMPROV: THE 5C WORKSHOP - SESSION 1: CONSCIOUSNESS 
The Human Story | 11:30 | online 
Área: Work & Skills 
Workshops práticos utilizando os princípios e técnicas extraídos do mundo do teatro de improviso, aplicando 
técnicas inovadoras e artísticas para o desenvolvimento dos seus “skills naturais”: consciência, colaboração, 
comunicação, criatividade e confiança, competências essenciais para enfrentar o futuro. Sessão facilitada 
pela The Human Story que tem trabalhado a sua metodologia com organizações como o IKEA ou a FNAC. 
Mais informação em: https://www.thehumanstory.net/. 
 
 
FINANCING SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP - VENTURE CAPITAL 
Brightpixel | 12:00 | online 
Área: Investimento & Financiamento  
For different types of needs there are different types of financing options. Get to know all of them and how 
to get your project funded! These two talks will be explaining the role of seed and venture capital in early 
stages, and the importance of lending and equity investment funds in later stages of development, with a 
focus on the positive impacts that such projects bring to society.  



HÁ PROJETOS DE IMPACTO NO BAIRRO 
Impact Hub Lisbon | 17:00 | Jardim da Cerca da Graça 
Área: Impacto & Social  
Na segunda feira dia 21 de setembro queremos conhecer alguns projetos locais que estão a fazer a diferença 
no bairro da Mouraria. Alex - Muita Fruta, Adriana - Cozinha Popular da Mouraria, Filipa - Renovar a 
Mouraria, Susy - Centro de Inovação da Mouraria, Claraluz - Cooperativa Rizioma. O evento vai decorrer 
entre as 17h e as 19h no Jardim da Cerca da Graça. Capacidade limitada a 25 pessoas. Registro obrigatório 
através do email lisbon@impacthub.net  
 
 

QUERES SER UM INOVADOR CLIMÁTICO? 
Climate KIC Hub Portugal | 17:00 | online 
Área: Sustentabilidade & Verde 
O evento mostrará como te podes tornar um inovador climático. Duas pessoas do Climate KIC Hub Portugal 
e uma start-up mostrarão o caminho, seguido de debate.  
 
 

FINANCING SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP - LENDING & EQUITY  
Brightpixel | 17:30 | online 
Área: Investimento & Financiamento  
For different types of needs there are different types of financing options. Get to know all of them and how 
to get your project funded! These two talks will be explaining the role of seed and venture capital in early 
stages, and the importance of lending and equity investment funds in later stages of development, with a 
focus on the positive impacts that such projects bring to society.  
 
 

BUILD YOUR FIRST LANDING PAGE AND MAKE IT STAND OUT!  
Le Wagon Portugal | 18:00 |online 
Área: Tech & Data 
Whether you're looking to build your landing page with a defined idea of what you want to communicate or 
are wanting to know more about HTML, CSS and Design, we've got you covered! In a two-part event, you'll 
be able to grasp the basics of how to build your first landing page and how to make it stand out. 
 
 
 
 

22 de SETEMBRO 
 
 
PRÉMIOS AQUA+ "TECNOLOGIAS DE MONITORIZAÇÃO E CONTROLO DO USO DA ÁGUA - REDE TECH 
AQUA+" 
ADENE - Agência para a Energia | 11:30 | online 
Área: Sustentabilidade & Verde 
Os Prémios “Tecnologias de monitorização e controlo do uso da água: Rede TECH AQUA+” visam distinguir 
as melhores soluções tecnológicas completas de monitorização e controlo inteligentes da água em 
diferentes aplicações, em particular aquelas que contribuam para uma melhor classificação hídrica AQUA+ 
nas diferentes tipologias de edifícios e usos.  Não perca esta oportunidade de integrar a Rede TECH AQUA+ e 
projetar a sua solução tecnológica para um uso mais eficiente da água.   
 



GROW USING APPLIED IMPROV: THE 5C WORKSHOP - SESSION 2: COMMUNICATION 
The Human Story | 11:30 | online 
Área: Work & Skills 
Workshops práticos utilizando os princípios e técnicas extraídos do mundo do teatro de improviso, aplicando 
técnicas inovadoras e artísticas para o desenvolvimento dos seus “skills naturais”: consciência, colaboração, 
comunicação, criatividade e confiança, competências essenciais para enfrentar o futuro. Sessão facilitada 
pela The Human Story que tem trabalhado a sua metodologia com organizações como o IKEA ou a FNAC. 
Mais informação em: https://www.thehumanstory.net/. 
 
 

STARTUPS: O QUE SABER SOBRE PLANOS DE STOCK OPTIONS 
CCA ADVOGADOS e Startinnovation Team | 12:00 | online 
Área: Work & Skills 
Com uma equipa multidisciplinar, a Startinnovation Team da CCA ADVOGADOS está especialmente 
orientada para o universo das Startups e PME prestando assessoria jurídica especializada, dinâmica e 
comprometida. Com este webinar, queremos partilhar com todos os empreendedores interessados as 
principais ideias a reter sobre Planos de Stock Options e a sua aplicação pelas Startups.  
 
MOBILIDADE URBANA -e 
IRRIMAC LDA | 12:00 | online 
Área: Sustentabilidade & Verde 
Vamos apresentar as novas soluções de mobilidade urbana, versões 100% ecológicas, a bateria, 
especialmente dedicadas aos serviços, entregas última milha, estafetas, logística urbana. Desde atrelados 
eléctricos com inteligência artificial a pequenas viaturas eléctricas com cargas úteis de 750Kg a carrinhas 
eléctricas com diversas variantes de caixas para serviços. 
 
 

4.ª LISBOA ROBOTICS TALK 
Câmara Municipal de Lisboa | 15:00 |online    
Área: Tech & Data 
As Lisboa Robotic Talks são conversas informais sobre robótica que acontecem regularmente e que são 
promovidas pelo Município de Lisboa. São uma das dinâmicas do projeto Lisboa Robotics, lançado pelo 
Município com vários parceiros do sector e com o objetivo de federar os atores deste ecossistema e 
contribuir e acompanhar o desenvolvimento e a promoção da Robótica na cidade.  
 
 

TAZZI MOBILIDADE LIMPA 
Tazzi | 15:30 |online 
Área: Sustentabilidade & Verde 
Tazzi is the new way. A mais nova app de mobilidade, a primeira do mundo que faz apenas viagens livres da 
emissão de CO2.  
 
 

BECOME AN INVESTABLE STARTUP 
LISPOLIS & Union Venture Builders | 15:30 | online 
Área: Investimento & Financiamento  
Why is it so difficult for a startup to be invested? To make an assessment of the factors and restrictions that 
contribute greatly to the general difficulty of Startups in receiving investment, LISPOLIS & UNION VB will 
invite a panel made up of investors, founders and market experts involved in the entrepreneurship 
ecosystem to talk about it.  



EMPREENDER PELO CLIMA 
Youth Climate Leaders (YCL) e Planetiers | 16:00 | online 
Área: Sustentabilidade & Verde 
Realizado no dia 24/11, o Dia do Profissional do Clima é um evento global organizado pelo YCL e parceiros 
anualmente para celebrar todas as pessoas que trabalham diariamente para combater a crise climática, 
divulgando as suas iniciativas em prol de um mundo mais justo e sustentável. Neste evento, os nossos 
convidados - Planetiers, Sintecsys e Skizo - partilharão suas trajetórias de empreendedorismo da área de 
clima, bem como habilidades que desenvolveram no percurso.  
 
 

THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT IN LISBON - an interview with Jeremy Redburn, Co-founder at Salsify 
BRIDGE IN and Invest Lisboa | 17:00 | online 
Área: Empreendedorismo 2020   
How to Choose your European Headquarters - Tim Smith from Sifted interviews Jeremy Redburn, Co-
Founder & Chief Data Officer at Salsify. They will discuss Salsify's expansion strategy, the takeaways of their 
first two years in Lisbon and how to manage a distributed workforce.  
 
 

LABTOMARKET DIGITAL ROUNDTABLE: THE IMPACT OF HEALTH STARTUPS IN THE FIGHT AGAINST COVID 
LabToMarket | 17:00 | online 
Área: Saúde & Investigação / Health & Research 
3 of the hottest Portuguese Healthcare S3he fight against COVID19, the opportunities this pandemic has 
presented us with and the future of global healthcare (from a learning, access, care and innovation 
perspectives).  
 
 

FUTURE OF WORK IN A POST-PANDEMIC WORLD 
World Economic Forum & IF Insight & ForesightPaulo Soeiro Carvalho | 18:00 | online 
Área: Work & Skills 
Keynote Speakers: Olivier Woeffray (World Economic Forum) & Paulo Soeiro Carvalho (IF Insight & 
Foresight). Descrição: Em ambientes globais marcados por uma grande imprevisibilidade e forte turbulência 
é necessário antecipar e ser proativo! Quais as competências e capacidades que teremos que dominar para 
sermos relevantes e competitivos num mundo VUCA (Volátil, Incerto, Complexo e Ambíguo), e marcado por 
uma mudança que acontece a um ritmo cada vez mais exponencial?    
 
 

A FORÇA DE UMA COMUNIDADE DE PEQUENOS NEGÓCIOS 
Menoshub | 18:00 | online 
Área: Empreendedorismo 2020 
Sempre ouvimos dizer que 1+1=2, certo? Bom, na nossa perspetiva, 1+1=3. Acreditamos que o todo é maior 
que a soma das partes e que juntos, em comunidade, geramos muito mais valor. O movimento 
#compraaospequenos surge deste modo de pensar. Convidamos-te a vires conhecer-nos e a descobrires de 
dois micro-empreendedores, o valor tangível do efeito de comunidade e deste movimento de entreajuda, 
apoio e muitas sinergias, em especial, durante esta fase de superação e reinvenção que atualmente vivemos. 
  
 

VR/AR GLOBAL SUMMIT 2020 – PREVIEW 
VRARA Portugal | 18:00 | online 
Área: Empreendedorismo 2020 
3 Empreendedores de Portugal, Cabo Verde e Brasil discutem como podemos aproximar mercados, talent 
pools e comunidades online - e com a ajuda de realidade virtual e aumentada. 



GROWING GLOBALLY THROUGH CHAMPIONS, BEING JUST ONE COMMUNITY MANAGER   
CMX Connect Portugal | 18:30 | online 
Área: Empreendedorismo 2020  
We're bringing Ricardo López Páramo, Community Manager @ SPEAK, one of Portugal's most hyped social 
impact startup, to share with us his journey as a Community Team of one and how he empowers his global 
community champions to enhance and scale his initiatives. 
 
 

ECONOMIA DE IMPACTO - SCREENING E DISCUSSÃO 
Casa do Impacto/Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | 19h | Pátio da Casa do Impacto 
Área: Impacto & Social 
Screening do episódio “Economia” da série documental “É Pra Amanhã”, que apresenta iniciativas em 
Portugal em áreas-chave do impacto e sustentabilidade, e Painel de Discussão.   
 
 

mangoUP LAUNCH: THE 1ST PLATFORM FOR STUDENT ENTREPRENEURS 
mangoUP | 19:00 | online 
Área: Empreendedorismo 2020   
O mangoUP Launch Event será o evento de lançamento da versão beta da mangoUP, a primeira plataforma 
online para estudantes empreendedores. Neste evento de 1 hora iremos apresentar a plataforma, assim 
como ter um convidado especial jovem empreendedor que irá falar sobre a sua experiência e estará 
disponível para uma pequena sessão de Q&A. 
 
 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - E SE O NOSSO ICEBERG REALMENTE DERRETER? 
TORRES INOV-E  | 19:00 | online 
Área: Transformação Digital  
Aprenda a lidar com a mudança e prosperará. Lide mal e sua sobrevivência estará em risco”. Com essa 
máxima vamos enfocar a Transformação Digital como um processo sem volta para as empresas e 
colaboradores que desejam se manter competitivos no mundo atual. Transformação digital; Futuro e a 
geração Z; Progresso tecnológico; 6 mitos sobre a transformação digital; Novos modelos transf. 
digital;Tendências da transf. digital; 7 desafios da transf. digital; A jornada p/ o sucesso: 8 passos para seguir. 
 
 
 
 

23 de SETEMBRO 
 
 

WOMEN TALK TOURISM  
Nest - Centro de Inovação do Turismo | 9:00 | online 
Área: Turismo & Experiências 
À medida que o setor do Turismo lida com os efeitos da Pandemia, surgem oportunidades para recuperar, 
repensar e reconfigurar a sua força de trabalho. A associação NEST lança uma iniciativa com o objetivo de 
promover e divulgar o empreendedorismo feminino, inspirar e fomentar a mobilização para a participação 
na inovação no Turismo. Juntam-se à mesa do pequeno almoço na Escola Hotelaria e Turismo de Lisboa, 
numa conversa informal, profissionais de sucesso e mulheres inspiradoras que partilham os seus contributos 
na primeira pessoa. 
 



PARA ALÉM DO ÓBVIO: OS EMPREENDEDORES DE IMPACTO SÃO O NEW BLACK NOS NEGÓCIOS 
Casa do Impacto/ Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | 10h | online 
Área: Impacto & Social 
A Casa do Impacto convida alguns dos seus mais emblemáticos empreendedores para discutir o que vai para 
além do óbvio – é ou não a era dos Empreendedores de Impacto?   
 

 
SEREI INTRAEMPREENDEDOR? 
ONYOU - Empowering & Learning Experiences | 10:00 | online 
Área: Work & Skills 
O que significa intraempreendedorismo? Não, não é uma “gralha”. É empreender nas organizações nas quais 
trabalhamos (pensar no nosso departamento/projetos como uma start-up), o que exige uma cultura 
organizacional assente em inovação, comunicação e colaboração. É uma necessidade, um must have no 
contexto atual! Envolvendo a organização, as suas pessoas e as suas competências. Um verdadeiro elogio à 
diversidade de pensamento nas empresas. Descubra o intraempreendedor que há em si e quais as 
competências inerentes a uma mentalidade empreendedora.   
 
 

UMA FORMA DIFERENTE DE VER O TURISMO COM A FÁBRICA DE STARTUPS 
Fábrica de Startups | 11:30 | online 
Área: Turismo & Experiências 
A Fábrica de Startups afirma-se, desde 2012, como elemento ativo do ecossistema empreendedor, 
contribuindo para o dinamismo e competitividade no sector do Turismo. Com +8 anos de experiência, 
trabalha em conjunto com os líderes da indústria e startups, tendo criado já +380 projetos. Em conjunto com 
o Turismo de Portugal, lança 3 novos programas com o objetivo de endereçar os novos desafios do sector e a 
dinamização da economia. Convidamos-te a conhecer os programas que se adequam ao teu perfil.  
 
 

GROW USING APPLIED IMPROV: THE 5C WORKSHOP - SESSION 3: COLLABORATION 
The Human Story | 11:30 | online 
Área: Work & Skills 
Workshops práticos utilizando os princípios e técnicas extraídos do mundo do teatro de improviso, aplicando 
técnicas inovadoras e artísticas para o desenvolvimento dos seus “skills naturais”: consciência, colaboração, 
comunicação, criatividade e confiança, competências essenciais para enfrentar o futuro. Sessão facilitada 
pela The Human Story que tem trabalhado a sua metodologia com organizações como o IKEA ou a FNAC. 
Mais informação em: https://www.thehumanstory.net/ 
 
 
COACHING E O EMPREENDEDORISMO 
Be Valuable - Desenvolvimento de Pessoas| 14:00 | online 
Área: Work & Skills 
Como a metodologia Coaching poderá impulsionar as competências, nomeadamente ownership e 
commitment. Competências essenciais para o perfil do empreendedor. 
 
 
 

 INTERACTIVE THINGS MADE @ THE MILL  
Mill - Makers in Little Lisbon  | 15:00 | Calçada do Moinho de Vento, 14B, Lisboa 
Área: Cultura & Criatividade  



FOTOMATON Photobooth com o intuito de registar quem visita o MILL. Efemeridade da fotografia em 
suporte físico versus suporte digital. TELEJUKEBOX Upcyclyng de antigo telefone público transformado numa 
JukeBox. A Telejukebox serve para te ajudar a descobrir que música estava num dos “TOP10” de uma 
determinada década! PEEPP – Portuguese Epic Emoji Poem Project Originalmente criado para montra 
interactiva na Livraria Sá da Costa, onde era possível traduzir colaborativamente Os Lusíadas para Emoji. 
 
 

O BOOM DIGITAL DO TURISMO 
LISPOLIS | 15:30 | online 
Área: Turismo & Experiências 
O setor do Turismo é um dos mais afetados pela Pandemia. Porém, contrariando as dificuldades, vários 
players deste setor aproveitaram esta alteração do panorama a nível global para apostarem cada vez mais 
em aplicações digitais e tecnologia que permita potenciar as várias formas de turismo, contribuindo para a 
transformação de um setor tipicamente tradicional. Conheça as respostas do setor aos desafios da pandemia 
e descubra algumas das aplicações portuguesas desenvolvidas nos últimos meses!  
 
 

COLLEGE STUDENTS BY DAY, STARTUP LAUNCHERS BY NIGHT 
JUNITEC | 16:00 | online 
Área: Empreendedorismo 2020   
Meet JUNITEC - The Most Entrepreneurial Junior Entreprise in Europe.  By combining academic excellence 
and an entrepreneurial mindset, JUNITEC is rewriting Startup Acceleration in the Portuguese academic 
environment while providing its members and startups with the skills to thrive. Come join us and discover 3 
of our very own startups - POGG, Trash4Goods and THEMIS - and what they are up to! Learn, Innovate, 
Achieve @ JUNITEC. 
 
 

TALK SAÚDE " SMART CITY, DUMB PEOPLE? ” 
FÓRUM SAÚDE XXI |17:00 | Village Underground Lisboa  
Área: Saúde e Investigação 
A ideia é estimular a discussão em redor do uso das tecnologias e implicações na saúde mental. A pandemia 
ultra acelerou o uso das videoconferências e do trabalho à distância, mas, ao mesmo tempo evidenciou as 
limitações dessas mesmas ferramentas. How to be smart? E as pessoas que o não são? São nossos oradores 
convidados, Isabel Trindade,Vice-Presidente da Ordem dos Psicólogos e Carlos Cruz, Partner na Deloitte, 
moderado por Catarina Guerreiro, Visão e da Visão Saúde. 
 
 

CONTA-ME COMO É... EMPREENDER NO BEATO 
Hub Criativo do Beato | 17h | Casa do Capitão - Rua do Grilo 119, 1950-144 Lisboa 
Área: Empreendedorismo 2020   
“Conta-me como é...empreender no Beato” é uma conversa entre os vizinhos do Hub Criativo do Beato. 
Histórias na primeira pessoa, de empreendedores que escolheram a zona oriental de Lisboa para 
desenvolver os seus projetos: Casa do Capitão, Comon Group, Lisbon Beer Department e Now Beato.  
 
  

LABTOMARKET DIGITAL ROUNDTABLE: O MERCADO DA SAÚDE VISTO POR STARTUPS DE TECNOLOGIA 
LabToMarket | 17:00 | online 
Área: Saúde e Investigação 
Startups de base tecnológica que se 'aventuraram' no mercado da Saúde. O objetivo do evento é dar a 
conhecer as características deste setor, as barreiras e as oportunidades, e desmistificar qualquer perceção 
subjetiva através da partilha da experiência prática destes CEOs   



CODING FOR REMOTE ENTREPRENEURS: BUILD YOUR BUSINESS LANDING PAGE 
Ironhack | 17:00 | online 
Área: Work & Skills 
We'll teach you how to build a landing page to showcase your business idea!    
 
 

IMPROVING DECISION MAKING IN UNCERTAIN TIMES 
Stand Up For Your Talents | 18:00 | online 
Área: Work & Skills 
This is an online hands-on workshop. Some activities will take place in small groups, some others 
individually. The objective is to discover one decision making process and practice altogether. At the end, 
you will feel energized and confident to apply it on a daily basis. 
 
 
DEBATE ABOUT SOCIAL IMPACT & MAIS AJUDA HACKATHON WINNERS ANNOUNCEMENT! 
Beta-i | 19:00 | online 
Área: Impacto & Social 
Queres saber quais foram as melhores soluções desenvolvidas durante o Hackathon Mais Ajuda? Durante 2 
dias, 45 equipas irão desenvolver soluções para 3 IPSS e, assim, apoiá-las a ter um impacto ainda maior 
impacto nas suas comunidades. Junta-te a nós no fim destas 48 horas intensas, para a revelação dos 
vencedores, assim como as suas ideias e aplaudir todas as equipas que se esforçaram para fazer a diferença.  
 
 
EMPREENDEDORISMO 101 
Myaris Consulting | 19:00 | online 
Área: Empreendedorismo 2020   
A Madalena Costa, fundadora da Myaris Consulting, vai partilhar um pouco de como tornou o seu sonho 
realidade, como ajuda os seus clientes, como ultrapassou todos os desafios e como ainda os ultrapassa, 
como ser empreendedor hoje em dia e como também o podes ser. O evento sem fim lucrativo, irá ter uma 
duração de no máximo 40 minutos com parte de comentários e perguntas por parte das pessoas que estão a 
assistir.  
 
 

PERFORMANCE DE PIANO - HUGO OLIVEIRA  
Village Underground Lisboa | 19:00 | Av. da Índia, nº. 52, Alcântara 
Área: Cultura & Criatividade  
Performance de Piano  

 

 

24 de SETEMBRO 
 

COWORKING THURSDAYS 
Coworking Thursdays | 09:00 | Rua do Grilo 135, 1950-144 Lisboa  
Área: Work & Skills 
Need a place to run your meetings? Tired of working from home?  Come to Coworking Thursdays, the 
perfect place to meet entrepreneurs, digital nomads, work and network! 
 



CONFERÊNCIA "COVID-19, MEDTECH E O FUTURO DA SAÚDE" 
FÓRUM SAÚDE XXI / Observatório Português da Compliance e Regulatório | Estufa Fria, Lisboa | 9:30  
Área: Saúde e Investigação 
A conferência COVID-19, MedTech & o Futuro da Saúde, visa debater o impacto da COVID-19 no setor da 
saúde, em geral, e das MedTech, em particular, abordando as oportunidades e os riscos associados à 
utilização de novas tecnologias na promoção da saúde e no tratamento da doença. 
 
 

CORPORATES: THE GIANTS STARTUPS NEED TO HANDLE  
Building Global Innovators | 11:00 | online 
Área: Transformação Digital  
This session will focus on an in-depth look about the importance of developing synergies between major 
corporations and startups by BGI's Open Innovation Director, Tomé Canas followed by a discussion with 
Fátima Cardoso, the Head of the Vodafone Power Lab, about the real needs big corporations have when 
developing partnerships with startups.  
 
 
 

GROW USING APPLIED IMPROV: THE 5C WORKSHOP - SESSION 4: CREATIVITY 
The Human Story | 11:30 | online 
Área: Work & Skills 
Workshops práticos utilizando os princípios e técnicas extraídos do mundo do teatro de improviso, aplicando 
técnicas inovadoras e artísticas para o desenvolvimento dos seus “skills naturais”: consciência, colaboração, 
comunicação, criatividade e confiança, competências essenciais para enfrentar o futuro. Sessão facilitada 
pela The Human Story que tem trabalhado a sua metodologia com organizações como o IKEA ou a FNAC. 
Mais informação em: https://www.thehumanstory.net/. 
 
 

ESTRATÉGIA CRIATIVA SUSTENTÁVEL PARA O TURISMO 
Please Disturb Tourism Experts | 12:30 | online 
Área: Sustentabilidade & Verde 
O Futuro do Turismo apresenta elevados desafios, incertezas e muitas perguntas sem resposta. No entanto, 
temos 2 certezas: _que o Turismo é resiliente e conseguirá superar _que uma Estratégia Criativa Sustentável 
tem de fazer parte da solução. Como implementar uma Estratégia Criativa Sustentável integrando Inovação, 
Gestão de Recursos (incluindo orçamentos limitados) e principalmente as Pessoas? Ideias, soluções de 
implementação rápida e processos de gestão efectivos para reflexão e aprendizagem. 
 
 

LANÇAMENTO DO PROJETO HEALTHTECH LISBOA POWERED BY LISPOLIS 
LISPOLIS & HealthTech Lisboa | 14:30 | info 
Área: Saúde & Investigação 
HealthTech Lisboa powered by LISPOLIS é a mais recente “venture developer” especializada no 
desenvolvimento de startups do setor das tecnologias da saúde. A sua inauguração será no próximo dia 24, 
com acesso através de convite. Será ainda o mote para apresentação das instalações e dar a conhecer alguns 
dos projetos mais promissores das startups já incubadas.  
 
 

BREVE INTRODUÇÃO AO MARKETING DIGITAL 
RVA Consulting | 14:30 | online 
Área: Transformação Digital  
Alerta temático para a importância das empresas acompanharem a era digital.  
 



REMOTE & DIGITAL READINESS - IS YOUR COMPANY READY FOR 2021? 
Future.Works | 15:00 | online 
Área: Work & Skills 
2020 brought us unexpected times and we can already see the digital and remote evolution. Is your 
company ready for 2021?  Join us for this online panel that will discuss Remote & Digital Readiness. When 
the world changes, your company will need to change with it or you'll be facing the risk of the company 
dying. In this discussion, you can expect to see perspectives from different backgrounds on our panelists that 
are currently working in different types of companies. Each company faces a different challenge, but we 
invite you to come and learn with us while thinking if your company is ready for the year ahead. Here's the 
list of speakers that will help us discuss this topic: Diogo Reffóios Cunha - Founder @ Nómada Digital 
Gonçalo Hall - Founder @ Remote Portugal, June Bolneo - Globalization Lead /Global Partnerships @ Grow 
Remote; Pedro Oliveira - Co-founder @ Future.Works & Landing.Jobs(Moderator), The future starts today. 
 
 
CAPTAÇÃO DE TALENTO: FRINGE BENEFITS (PERSPETIVA FISCAL)  
CCA LAW FIRM e Startinnovation Team | 15:00 | online  
Área: Investimento & Financiamento  
Com uma equipa multidisciplinar, a Startinnovation Team da CCA ADVOGADOS está especialmente 
orientada para o universo das Startups e PME prestando assessoria jurídica especializada, dinâmica e 
comprometida. Com este webinar, queremos partilhar com todos os empreendedores interessados as 
principais ideias a conhecer sobre "Fringe Benefits", muito utilizados para a captação de talento, sob uma 
perspectiva fiscal.  
 
 

MOVE+ A MOBILIDADE EFICIENTE  
ADENE - Agência para a Energia  | 15:00 | online 
Área: Sustentabilidade & Verde 
O MOVE+ é uma iniciativa inovadora da ADENE que tem como missão promover a eficiência energética nas 
frotas automóveis e acelerar a descarbonização do setor dos transportes, incutindo um ciclo de melhoria 
contínua nas entidades, através de auditorias periódicas às práticas de gestão da frota. Neste evento 
pretende-se apresentar a metodologia de certificação MOVE+ bem como os resultados alcançados até ao 
momento e o roadmap para os próximos anos.    
 
COMO REINVENTAR O PEQUENO NEGÓCIO 
Menoshub | 15:30 | online 
Área: Empreendedorismo 2020 
Sabias que existem cerca de 1.200.000 micronegócios em Portugal? Muitos destes reinventaram-se no 
período de pandemia. Se tens um pequeno negócio ou pensas ter, participa deste workshop e descobre 
como repensar as vendas do teu negócio, como rever a presença online ou assegurar que manténs a tua 
estrutura de custos equilibrada, entre outras dicas para que tornes o teu negócio mais competitivo. O 
menoshub produziu um kit de sobrevivência para pequenos negócios e queremos partilhá-lo contigo!  
 
 

IS LISBON A GOOD PLACE TO BUILD REMOTE TECH TEAMS? 
Landing Jobs | 16:00 | online 
Área: Work & Skills 
The world is going remote and maybe you’re wondering if it’s time to build your Tech team remote as well. 
So, why should you choose Lisbon? Join us for this panel that will discuss if Lisbon is the place to go if you’re 
looking to build Remote Tech Teams. In this discussion, you can expect to see what Lisbon has to offer for 



Tech companies looking to build their remote Tech teams. We will host speakers from International 
companies with their Tech teams in Lisbon and also Portuguese companies that have kept their Tech Team 
in Portugal while growing to international markets and setting up offices there. Speakers to be announced. 
 
 

TEDxCATÓLICALISBONSBE 
Center for Technological Innovation and Entrepreneurship of CATÓLICA-Lisbon | 16:00 | online 
Área: Cultura & Criatividade  
For the third year in a row, CATÓLICA-Lisbon will be hosting a TEDx event. TEDx is a local and independently 
organized event part of a global community devoted to ideas worth spreading. This year’s event will be held 
online on the 24th of September under the theme "Break the Rules - and Be You!" and to explore this 
theme, we invited 10 speakers from different nationalities and disciplines to inspire our audience to dream 
of change and to challenge the status quo. 
 
 

EVERIS AWARDS PORTUGAL 2020 
everis Portugal | 16:00 | online 
Área: Empreendedorismo 2020   
Numa altura em que nos vemos confrontados com um desafio sem precedentes, a everis Portugal e a 
Fundação everis continuam a acreditar que a inovação, o empreendedorismo e o talento são veículos 
importantes na procura de soluções. No âmbito dos everis Awards Portugal, foram identificamos 15 projetos 
finalistas. O vencedor português será anunciado no dia 24 de Setembro, após um talk com Marc Alba, CEO 
da NTT DATA Disruption. 
 
 

UPSKILLING AND RESKILLING - WHAT'S COMING NEXT? 
Future.Works |17:00 |online 
Área: Work & Skills 
The world is going remote and maybe you’re wondering if it’s time to build your Tech team remote as well. 
So, why should you choose Lisbon? Join us for this panel that will discuss if Lisbon is the place to go if you’re 
looking to build Remote Tech Teams. In this discussion, you can expect to see what Lisbon has to offer for 
Tech companies looking to build their remote Tech teams. We will host speakers from International 
companies with their Tech teams in Lisbon and also Portuguese companies that have kept their Tech Team 
in Portugal while growing to international markets and setting up offices there. 
 
 
TALK VERDE - HORTAS NA CIDADE, NAS EMPRESAS E EM CASA 
Village Underground Lisboa | 17:00 | Av. da Índia, nº 52, Alcântara 
Área: Cultura & Criatividade 
Conversa sobre Hortas na cidade, nas empresas e em casa. Experiência de vida Pessoal. Saúde e bem-estar. 
A nova profissão na capital. 
 
 
NETWORKING @ ALTSPACEVR 
LISPOLIS & VRARA Portugal & APDC | 18:00 | online  
Área: Tech & Data 
Um evento de networking na plataforma AltspaceVR, promovido pela LISPOLIS, VRARA Portugal e APDC.  
 
 



ACTIVIDADE PRÁTICA HORTA 
Village Underground Lisboa | 18:00 | Av. da Índia, nº.52, Alcântara 
Área: Cultura & Criatividade 
Actividade Prática nas Hortas: Semear, Plantar, Cuidar, Colher. 
  
 
 

THURSDAY WITH IMPACT BY ACORDE MAIOR | TEATRO E MÚSICA: EXEMPLOS DE TERAPIA E CO-CRIAÇÃO 
ARTÍSTICA ENTRE JOVENS MAIS VULNERÁVEIS  
Casa do Impacto/Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | 18:00 |  online 
Área: Impacto & Social 
O Teatro e a Música como ferramentas terapêuticas e essenciais à vida de jovens em situações mais 
vulneráveis.  
 
 
 

LINKEDIN PHOTO SHOOT 
Business Co-creators Portugal | 18:00 |  Beco Carrasco nº3, 1200-096 Lisboa  
Área: Work & Skills 
Se você precisa de uma foto profissional para melhorar a aparência do seu LinkedIn ou currículo, mas não 
pode pagar um fotógrafo, esta é sua chance! Junte-se a nós neste evento e obtenha algumas dicas sobre 
marca pessoal e networking profissional.  
 
 
 

DJ SET "NOTORIOUS THURDAYS" COM LEO SUNFLOWER 
Village Underground Lisboa | 19:00 | Av. da Índia, nº. 52, Alcântara 
Área: Cultura & Criatividade 
Dj Set "Notorious Thurdays" com Leo Sunflower 
 
 
 

WEEKLY LISBON DIGITAL NOMADS MEETUP TOGETHER WITH THE WEEK OF THE ENTREPRENEUR  
Área: Work & Skills 
Lisbon Digital Nomads | 20:30 | Casa do Capitão (Hub Criativo do Beato) - Rua do Grilo, 119 
Área: Empreendedorismo 2020  
Entrepreneurs and (slow)Nomads, you're going to want to hear this: Rooftop, Drinks, Food, DJ and great 
company. Does that sound good to you? Then you'll love this event!. For this particular event, we’re partnering 
up with Lisbon Digital Nomads. They are Portugal's largest Meetup group and the world biggest Digital Nomads 
meetup group. It’s a great time to meet other Nomads, slomads (especially now), and the local entrepreneur 
community. For more info, check out the event link. 

 
 

WEBINAR "MEIA-HORA DE BOM AMBIENTE" COM O TEMA "EMPREENDEDORISMO NO AMBIENTE - BOAS 
IDEIAS PARA O PLANETA" 
ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável | 21:30 | online 
Área: Sustentabilidade & Verde 
 

 

 

 



25 de SETEMBRO 
 
 

CREATIVEMORNINGS - CAN NEW PARENTS STILL HAVE CREATIVE DREAMS? 
Creative Mornings | 9:00 | online 
Área: Cultura & Criatividade  
Today we'll be announcing our September event (25th Sept). Our speaker is going to be a girl called Petra 
Vaz who is a brand wizard and maternity content creator. She will tell our audience how to navigate through 
life and creativity when you're a woman, a mom, a working person... and still have a lot to give and lots of 
dreams and ideas in your head. She's real fun and charismatic, so I'm 100% sure this is going to be a great 
talk. 
 

 
NO ENTREPRENEUR IS AN ISLAND 
Lisboa Empreende+ | 10:00 | online 
Área: Empreendedorismo 2020  
Empreender é um acto de coragem que exige convicção e superação. Estar inserido numa rede e contar com 
o apoio de uma Comunidade pode ser determinante, em particular no contexto em que vivemos.  
Programa:  Apresentação do Lisboa Empreende+ e Parceiros,  Storytelling - histórias de superação em 
contexto COVID-19, Reflexão sobre Personas tipo de Empreendedores, as suas necessidades, motivações e 
características , World Café, Programa de Capacitação e Fortalecimento da Comunidade Lisboa Empreende+ 
|A Jornada e  Próximas sessões, Checkout e Take aways. 
 
 

AUTOSABOTAGEM PARA EMPREENDEDORES 
Fernanda Mora - nós | pessoas + negócios | 11:00 | online 
Área: Empreendedorismo 2020   
Como você se sabota? Grande parte dos empreendedores sabe o que precisa fazer, mas não faz. Estão 
travados em seus pensamentos - há algo neles, na forma de pensar e de ver o mundo, que não as deixa 
avançar. Nesse encontro, vamos identificar, nomear nossos sabotadores internos e aprender como 
neutralizar essa voz interna que só atrapalha a concretização dos nossos objetivos.  
 
 

APRESENTAÇÃO PÚBLICA DO PROJETO HEALTHTECH LISBOA 
LISPOLIS & HealthTech Lisboa | 10:30 | online 
Área: Saúde & Investigação 
Conheça a nova incubadora de empresas no setor da saúde!  HealthTech Lisboa powered by LISPOLIS é a 
mais recente “venture developer” especializada no desenvolvimento de startups do setor das tecnologias da 
saúde.  
 
 

GROW USING APPLIED IMPROV: THE 5C WORKSHOP - SESSION 4: CONFIDENCE 
The Human Story | 11:30 | online 
Área: Work & Skills 
Workshops práticos utilizando os princípios e técnicas extraídos do mundo do teatro de improviso, aplicando 
técnicas inovadoras e artísticas para o desenvolvimento dos seus “skills naturais”: consciência, colaboração, 
comunicação, criatividade e confiança, competências essenciais para enfrentar o futuro. Sessão facilitada 
pela The Human Story que tem trabalhado a sua metodologia com organizações como o IKEA ou a FNAC. 
Mais informação em: https://www.thehumanstory.net/. 



 

“2B_OFFICE” - 1ª CERTIFICAÇÃO DE PROJECTO FSC NA IBÉRIA 
2BForest | 11:50 | online 
Área: Sustentabilidade & Verde 
A 2bforest, uma empresa que resulta do Empreendedorismo feminino vai apresentar o seu projecto pioneiro 
e certificado a nível ibérico-2boffice: um Cowork cujos materiais utilizados na construção provêm de 
florestas geridas sustentavelmente. É uma iniciativa que coloca Lisboa na linha da frente a nível mundial! 
Espero que possamos participar nesta magnífica iniciativa!  
 
 
 

O PODER DA CRIATIVIDADE E EMPATIA NO EMPREENDEDORISMO  
imagin.ativa - mentoria&formação | 14:00 |online  
Área: Empreendedorismo 2020   
Ter um negócio próspero implica conhecermos bem o nosso público alvo e a melhor forma para o fazer é 
construindo bem a nossa “Persona” através da empatia e utilizando processos criativos para desenvolver 
esse conhecimento de uma forma mais prática. Neste evento vamos desmistificar a criatividade, obter 
alguns processos criativos e também o Mapa da Empatia, essencial para qualquer Empreendedor. 
 
 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO WORKSHOP DE INOVAÇÃO E COLABORAÇÃO EXTREMA: 
REINVENTAR OS EVENTOS E OS ESPAÇOS CULTURAIS 
Village Underground Lisboa | 16:00 | Av. da Índia, nº. 52, Alcântara 
Área: Cultura & Criatividade  
Apresentação dos resultados do workshop de inovação e colaboração extrema: reinventar os eventos e os 
espaços culturais. 
 
 

TALK GERADOR: CULTURA: O PARENTE POBRE DO EMPREENDEDORISMO 
Village Underground Lisboa | 17:00 | Av. da Índia, nº. 52, Alcântara 
Área: Cultura & Criatividade  
Talk Gerador: Cultura: o parente pobre do empreendedorismo. Convidados: Henrique Costa Santos, 
Produtor Cultural do Festival Todos e Boom Festival/Francisco Duque da Associação Cultural O Camaleão/ 
Margarida Mata da Revista Fome Moderadora: Carolina Santos Gerador. 
 
 

CERIMÓNIA DE ENTREGA DO PRÉMIO JOÃO VASCONCELOS - EMPREENDEDOR DO ANO 2020 
Startup Lisboa | 17:30 | online 
Área: Empreendedorismo 2020  
O Prémio João Vasconcelos tem como objetivo apoiar empreendedores que se tenham destacado pelo seu 
desempenho na fase de criação ou de expansão dos seus negócios. Os critérios de avaliação das 
candidaturas são: visão e estratégia, resiliência, contributo para o ecossistema empreendedor nacional, 
liderança e gestão de equipa, crescimento e penetração internacional. Nesta cerimónia, os 10 finalistas do 
prémio farão o seu pitch e, no final, será eleito o Empreendedor do Ano 2020.  
 
 

COMO CRIAR UM PRODUTO DIGITAL DO ZERO 
TORRES INOV-E | 18:00 |online 
Área: Empreendedorismo 2020   
Os negócios digitais ganharam nova dinâmica nos tempos atuais, onde até as pessoas mais resistentes 
passaram a utilizar a internet para realizar compras, participar em eventos, estudar, fazer cursos e muito 



mais. Este é um mercado em expansão no mundo todo e saber aproveitar as potencialidades do universo 
digital mais que uma oportunidade, é uma necessidade. Vamos abordar: tipos de produtos digitais, como 
criar e vender um produto digital, como construir autoridade e audiência.  
 
CONQUER LIKE A GIRL 
Conquer like a girl | 18:00 | online 
Área: Empreendedorismo 2020   
Pretendemos desmistificar a expressão de fazer coisas "como uma menina", abordando problemas sociais 
de descriminação de género e motivando muitas mulheres a conquistarem tudo o que pretendem no mundo 
do empreendedorismo. 
 
 

ENTRAR COM UMA IDEIA E SAIR COM UMA APP, SERÁ POSSÍVEL? 
Happy | 18:00 | Praça da Armada 7 D, Alcântara, Lisboa 
Área: Transformação Digital  
Neste evento iremos esclarecer, em linhas gerais, que é efetivamente possível criar um app e colocá-la 
online em apenas 4 semanas.  Daremos alguma informação sobre a evolução das linguagens de 
programação e sobre a evolução das tecnologias "cloud", que tornam possível hoje o que ontem era 
impensável.  
 
 
JAP FRIDAY TALK: EMPREENDEDORIMO & CROWDFUNDING 
JA Portugal | 18:00 | online 
Área: Empreendedorismo 2020   
Conversa informal sobre uma temática tão atual e pertinente nos dias que correm: Empreendedorismo e 
Crowdfunding 
 
 
VR/AR GLOBAL SUMMIT 2020 - PREVIEW  
VRARA Portugal | 18:00 | online 
Área: Tech & Data 
A equipa da VRARA Portugal faz a antevisão da próxima edição do VR/AR Global SUmmit, que irá decorrer de 
30 de Setembro a 2 de Outubro. Quais as novidades, novos formatos, tecnologias que serão apesentadas no 
evento da maior comunidade de realidade virtual e aumentada do mundo. 
 
 
DJ SET VHH#13 COM ZÉ SALVADOR  
Área: Cultura & Criatividade  
Village Underground Lisboa | 19:00 | Av. da Índia, nº. 52, Alcântara 
Dj Set VHH#13 com Zé Salvador 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 de SETEMBRO 
 
 
EMPREENDER COM QUALIDADE DE VIDA 
ITIMAN - Associação Editorial Luso-Japonesa de Desenvolvimento Humano | 17:00 | online 
Área: Empreendedorismo 2020   
Empreender é concretizar o conjunto daquilo que agrega valor e torna a nossa existência mais rica em todos 
os seus aspectos, não apenas no material. As pessoas não empreendem apenas por dinheiro, seu objetivo de 
vida é sempre o pano de fundo de suas ações. Este curso discutirá valores humanos importantes na 
atividade empreendedora e os três recursos essenciais em qualquer empreendimento: saúde, dinheiro e 
tempo.  
 
 
TALK DANÇA: ORIGEM DO VOGUING E DO WACKING COM NALA REV E PINY 
Village Underground Lisboa | 17:00 | Av. da Índia, nº. 52, Alcântara 
Área: Cultura & Criatividade  
Talk Dança: Origem do Voguing e do Wacking com Nala Rev e Piny  
 
 
MASTERCLASS DE VOGUE FEMME COM NALA REV OPEN 
Village Underground Lisboa | 18:00 | Av. da Índia, nº. 52, Alcântara 
Área: Cultura & Criatividade  
Masterclass de Vogue Femme com Nala Rev Open level  
 
 
MASTERCLASS DE WAACKING COM PINY.ORCHIDACEAE,OPEN LEVEL 
Village Underground Lisboa | 19:00 | Av. da Índia, nº. 52, Alcântara 
Área: Cultura & Criatividade  
Masterclass de waacking com Piny.Orchidaceae,Open Level 
 
 
DJ SET WORLWIDE#4 COM DJ STA 
Village Underground Lisboa | 20:00 | Av. da Índia, nº. 52, Alcântara 
Área: Cultura & Criatividade  
Dj Set Worlwide#4 com Dj Sta 
 
 
 

27 de SETEMBRO 

 
 
CONCERTO TIME FOR T 
Village Underground Lisboa | 19:00 | Av. da Índia, nº. 52, Alcântara 
Área: Cultura & Criatividade  
Concerto Time for T 
 



PERKS 
 

 
ZASK - ENCONTRE OS SEUS PRIMEIROS CLIENTES GRATUITAMENTE 
A ZAASK oferecerá consultoria e créditos gratuitos na sua plataforma para que freelancers achem 
gratuitamente os seus primeiros clientes, bastando registar-se no Mercado Made of Lisboa! 
 
 
COWORKING THURSDAYS - TRABALHE DE QUALQUER COWORKING GRATUITAMENTE 
Em parceria com o Croissant, utilize qualquer cowork de sua rede gratuitamente por até 20 horas! 
 
 
ENCONTRE UM TRABALHO EM STARTUPS 
Em parceria com a 351 e outros membros do ecossistema, criamos uma lista colaborativa de posições de 
trabalho em startups! 
 
 
ZOMATO - DESCONTOS EM RESTAURANTES LOCAIS 
Em parceria com a Zomato, receba 20% de desconto para adquirir o Zomato Gold e suporte restaurantes 
locais enquanto assiste os eventos da semana! 
 
 
SECRET CITY TRAILS - VIVA NOVAS EXPERIÊNCIAS NA CIDADE! 
Entretenimento. Educacional. Diversão. Reserve um tour da Secret City Trails, em Lisboa ou em qualquer 
lugar da Europa: Grátis nos dias 21 e 22 de setembro com o código SELFREE (primeiras 100 pessoas) ou com 
50% de desconto de 21 a 27 de setembro com o códigoSEL50. Resolva uma série de enigmas para descobrir 
novos pontos na cidade e desbloquear histórias e dicas locais!! 
 
 
 
 


