
        
       
                                                

                         

Apresentação Concurso Startup

LABWARE

PROMOTORES COFINANCIADO POR:



Startup LABWARE - Programa de Aceleração de Transformação Digital para Cidades Inteligentes

Apoiar iniciativas de empreendedorismo de alta intensidade tecnológica

focada na temática das cidades inteligentes, que sejam desenvolvidas a partir

da região Alentejo com impacto direto na gestão e necessidades emergentes

do ambiente de cidade.

• Ação 2 – Ações de deteção, estímulo e apoio ao empreendedorismo

CONCURSO DE IDEIAS STARTUP LABWARE
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OBJECTIVO DO CONCURSO1
Financiar e premiar projetos/ideias de negócio que
apresentem soluções de base tecnológica que respondam a
desafios para o desenvolvimento urbano da região Alentejo
NUT II e que se enquadrem na estratégia europeia de
cidades inteligente.

No seguimento do concurso concede-se ainda
acompanhamento das ideias vencedoras através de ações de
mentoria, capacitação (bootcamp), experimentação de
soluções e prototipagem através do Laboratório Vivo para a
descarbonização da cidade de Évora ou outras iniciativas.

TEMÁTICAS
Os projetos candidatos ao Concurso devem enquadrar-se nas
categorias:

▪ Smart Economy

▪ Smart Mobility

▪ Smart Environment

▪ Smart People

▪ Smart Living

▪ Smart Governance

*Categorias baseadas em: 

https://www.smartcities.at/assets/Publikationen/Weitere-

Publikationen-zum-Thema/mappingsmartcities.pdf

2

PROMOTORES COFINANCIADO POR:

Concurso de Ideias Startup LABWARE

https://www.smartcities.at/assets/Publikationen/Weitere-Publikationen-zum-Thema/mappingsmartcities.pdf


INSCRIÇÕES
Candidaturas realizadas através do Portal do Projeto Startup
LABWARE

O período de apresentação das candidaturas será divulgado e
publicado no portal do Projeto Startup LABWARE.

Para validação da candidatura, é obrigatória a submissão do
Plano de Negócios e do Modelo Financeiro do IAPMEI,
devidamente preenchidos.
Estes documentos estarão disponíveis na plataforma do
Projeto, e poderão ser editados/alterados até ao fim do
período de candidaturas.

Candidaturas individuais ou por equipas (máximo 4 elementos)

4

PROMOTORES COFINANCIADO POR:

DESTINATÁRIOS
▪ Estudantes da Universidade de Évora, com inscrição em

vigor

▪ Docentes, investigadores, bolseiros e não docentes da

Universidade de Évora

▪ Alunos inscritos, e diplomados de qualquer grau, em

qualquer instituição de ensino superior, desde que tenha

residência fiscal na região Alentejo (NUT II)

▪ Empreendedores, sem empresa constituída, que estejam

integrados numa das incubadoras da região Alentejo

(excetuando os que estejam integrados nas incubadoras

dos Institutos Politécnicos de Beja, Santarém e Portalegre)
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1º, 2º, 3º e 4º Classificado*

* A bolsa será atribuída apenas a 1 elemento do grupo. Estas bolsas apenas poderão ser
atribuídas aos empreendedores com residência fiscal na região Alentejo e que não tenham
outras fontes de rendimento.

• Ações de mentoria
• Capacitação (bootcamp)
• Experimentação de soluções e prototipagem através do 

Laboratório Vivo para a descarbonização da cidade de 
Évora ou outras iniciativas

…e ainda

Concurso de Ideias Startup LABWARE



Plataforma Startup LABWARE*
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* Portal e plataforma em construção



Mais informações em:

        

esclarecimentos-labware@pact.pt

(+351) 924 396 890 (PACT)

(+351) 266 769 150 (ADRAL)
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Abril Maio Junho

Sessões de Apresentação Concurso

Período de candidaturas

Oficinas de Empreendedorismo*
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Proposta de cronograma

*Realizadas durante todo o período de apresentação de candidaturas com o objetivo de capacitar as equipas inscritas e ajudar na estruturação 
dos respetivos projetos (nomeadamente na elaboração do Plano de Negócios do Modelo Financeiro do IAPMEI).
O acesso às oficinas apenas será facultado após a inscrição. 
A sua frequência não é obrigatória para a participação no Concurso de Ideias Startup LABWARE, embora seja altamente recomendável.
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