
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DESIGNAÇÃO DO PROJETO: Empreende Inov 2019 
CÓDIGO DO PROJETO: ACORES-03-0651-FEDER-000026  

 

OBJETIVO PRINCIPAL: Promover o empreendedorismo qualificado e cria�vo, 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: 33.083,26€   
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA: 28.120,77€ 

 
 

DESCRIÇÃO: O STARTUP WEEKEND é um evento estruturado de forma par�cipa�va e dinâmica, 
de 54 horas durante o fim-de-semana, no qual grupos de par�cipantes, sobretudo jovens 
empreendedores, mentores, oradores e facilitadores, e outros experts e entusiastas reúnem se, 
formam equipas, maturam, validam as suas ideias e projetos e criam startups. Contou, nesta 
edição, com um seminário dedicado a uma ferramenta de avaliação de inovação – Innova�on 
Scoring, desenvolvido pela COTEC, dividido em dois momentos: Novas Coordenadas e Workshop 
prá�co de Innova�on Scoring. 
Este projeto contou igualmente com 3 sessões “Empreende com Sucesso”, que consistiram num 
almoço de networking e mentoring de empreendedores de sucesso des�nado aos 
empreendedores e potenciais empreendedores instalados na incubadora Go-ON e nas demais 
incubadoras da Rede de Incubadoras de Empresas dos Açores.  
RESULTADOS: O Startup Weekend Azores contou com a par�cipação de 44 potenciais 
empreendedores e empreendedores, provindos das áreas de gestão, ciências naturais, indústrias 
cria�vas e tecnologias da informação e comunicação. Do Startup Weekend resultaram 7 projetos 
para a criação de negócios. Os par�cipantes desenvolveram também relações privilegiadas com 
atores do ecossistema de inovação e empreendedorismo de Boston. Ainda como parte desta 
edição do Startup Weekend Azores, a inicia�va “Novas Coordenadas” contou com 114 
par�cipantes das várias áreas da RIS3 Açores e o Workshop Prá�co Innova�on Scoring contou com 
25 par�cipantes. 
A inicia�va “Empreende com sucesso contou no total com 65 par�cipantes distribuídos pelas 3 
sessões conduzidas, tendo daí resultado sinergias em curso entre algumas startups e os 
empreendedores convidados. 
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FOTOGRAFIAS: https://nonagon.pt/projetos-acores-2020/


