
 

 

 

DESIGNAÇÃO DO PROJETO Fomento e Capacitação para o Empreendedorismo e Inovação 

 
CÓDIGO DO PROJETO ACORES-03-0651-FEDER-000010 

OBJETIVO PRINCIPAL Promover o empreendedorismo qualificado e criativo, enquanto 
potencial de inovação e regeneração dos tecidos económicos setoriais 
e regionais 

ENTIDADE BENEFICIÁRIA Associação NONAGON- Parque de Ciência e Tecnologia de S. Miguel 

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL 27.143,75€ 

APOIO FINANCEIRO DA 
UNIÃO EUROPEIA 

23.072,19€ 

DESCRIÇÃO Os workshops MasterClass em Inteligência Competitiva Módulo 
Avançado, Lean Management e Startup Weekend Azores 2017, deste 
projecto, dirigiu-se a jovens e potenciais empreendedores e 
empresários instalados e incubadoras de empresas, visando fomentar 
o espírito e cultura empreendedores, o empreendedorismo qualificado 
e potenciar o networking e o surgimento de ideias e negócios 
inovadores em setores transversais e considerando os fatores críticos 
de competitividade da Região Autónoma dos Açores, enfatizando o 
papel das tecnologias da informação enquanto key enablers e 
potenciando a instalação em incubadoras, nomeadamente no parque 
Nonagon. Visou criar uma dinâmica participativa entre os participantes 
e os mentores e speakers convidados dos E.U.A. e Portugal, numa ótica 
de partilha e transferência de conhecimento e experiências, integradas 
numa rede de partilha, inovação e conhecimento, proporcionando 
sessões de mentoring e coaching e fomento à interação e participação 
ativa dos destinatários num ambiente participativo, aberto, ativo e 
empreendedor. 
 RESULTADOS 
Os workshops deste projeto contaram com a participação de 156 
potenciais empreendedores e empreendedores, provindos das áreas 
de tecnologias da informação e comunicação, Agricultura, Turismo e 
Mar e Pescas. Estes workhops permitiram aumentar as competências 
dos participantes no que concerne a maximização de competitividade 
empresarial. Para além disso o Startup Weekend Azores que contou 
com 69 participantes, 15 dos quais, da Universidade de Massachusetts, 
resultou em 9 projetos à criação de empresas sendo predominante a 
área do turismo alinhada com as TIC’s. Para além disso, os participantes 
desenvolveram relações privilegiadas com atores do ecossistema de 
inovação e empreendedorismo de Boston, em concreto da 
Universidade de Massachusetts Dartmouth, assim como empresários 
mentores, potenciadores de sinergias. 

 


