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1. Introdução
A Coimbra iStart Academy foi organizada pelo IPN – Instituto Pedro Nunes. Foi realizada em Coimbra, Portugal,
de 31 de outubro a 4 de novembro. A academia contou com 28 participantes.
A Coimbra iStart Academy enfatizou em Smart Living: a vida no século 21 significa permanecer conectado, viver
de forma inteligente e tomar conta da informação ao seu alcance.
A estrutura geral focada em palestras interativas, trabalho em equipa e mentoria. As apresentações foram dadas
nas primeiras sessões de cada dia, permitindo que as equipas e os mentores trabalhassem uns com os outros. O
programa foi projetado para orientar os participantes através do processo de start up lean (da ideia à validação,
e ao pitching).
Todas as equipes trabalharam com ferramentas específicas (por exemplo, tela de modelo de negócios, orçamento,
plataforma de ideias), apresentaram sua ideia e a sua equipa na frente de um painel de especialistas, no último
dia da academia.

2. Cronograma
A convocatória para a Coimbra iStart Academy foi divulgada no dia 1 de outubro de 2017. O projeto iStart e a
academia foram apresentados aos alunos da Universidade de Coimbra e do Instituto Politécnico, especialmente
nas turmas de Engenharia, Gestão e Economia. Foram também realizadas reuniões com os representantes de
várias associações de estudantes e professores de aulas de empreendedorismo.
A linha do tempo foi a seguinte:
‐ 10/10/2017: Chamada para Candidatura
‐ 25/10/2017: Prazo para inscrições
‐ 27/10/2017: Comunicação para candidatos selecionados
‐ 31/10/2017: Início da academia
‐ 04/11/2017: Final academy day ‐ Avaliação e seleção das melhores equipes

3. Processo de Candidaturas e Seleção
O aplicativo Formulários Google foi selecionado para o processo de seleção. Foi criado um formulário dedicado
para os potenciais participantes poderem candidatar‐se online para a iStart Coimbra Academy, no seguinte link:
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https://goo.gl/forms/G43JRKBn2iRIBYP93
Os candidatos puderam ver algumas informações gerais sobre a academia nos seguintes links:
IPN webpage: https://www.ipn.pt/noticias/noticia/2302?uri=%2Fnoticias%3Ftema%3D6&a=2302
IPN social media:
https://www.facebook.com/institutopedronunes/photos/a.398970132609.186826.102082602609/1015474812
9412610/?type=3&theater
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O processo de inscrição incluiu dados pessoais, demográficos e de background académico, como os seguintes:
‐ Primeiro nome
‐ Último nome
‐ Cidade de origem
‐ País
‐ Data de nascimento
‐ Gênero
‐ nacionalidade
‐ Número de telefone
‐ O email
‐ Já participou em alguma academia de formação ou workshop de empreendedorismo antes? Se sim, qual?
Alguns dados curriculares também foram solicitados, como os seguintes:
‐ Grau académico
‐ Área de estudo
‐ Instituição de ensino
Por fim, a motivação, as ideias de empreendedorismo e de negócios foram igualmente sondadas:
‐ Porque deseja participar na Academia iStart?
‐ Tem uma ideia de negócio que gostaria de desenvolver durante a academia?
‐ Se você respondeu sim na pergunta anterior, descreva sua ideia em um breve parágrafo.
‐ Como soube da iStart Coimbra Academy?
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Figure 1 A screenshot of the application form
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Figura 2 Captura dos formulários de candidatura
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No total, registaram‐se 70 candidatos. Os critérios básicos de seleção foram: qualidade e riqueza dos dados
fornecidos, e motivação empreendedora.

4. Participantes
A Academia iStart Coimbra, contou com 28 participantes no total.

Nacionalidade
Citizenship
25
20
15
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5
0
Total
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Hungarian
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3

1

1

23

Figura 3 – Gráfico: Nacionalidades presentes no evento
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Equilíbrio de Género
Distribuição de género

Female
39%

Male
61%

Figura 4 – Gráfico: Equilíbrio de Género

Distribuição por faixas etárias
A Média de idades dos particpantes foi de aproximadamente 23.5 anos de idade.
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Figura 5 – Gráfico: Distribuição por idades
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Habilitações literárias

Habilitações literárias
Master's Degree

Bachelor's degree

High School
0
Total

2

High School
6

4

6

Bachelor's degree
11

8

10

12

Master's Degree
11

Figura 6 – Gráfico: Habilitações literárias

5. Instalações
A Coimbra Academy “Smart Living” foi acolhida pelo IPN ‐ Instituto Pedro Nunes. A Academia foi realizada numa
espaçosa sala multi propósitos, com mesas amovíveis e 2 projectores.
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6. Agenda
O primeiro dia da Academia começou com uma breve introdução da Academia, focada nos procedimentos mais
relevantes e no cronograma geral. Em seguida, realizou‐se uma apresentação completa sobre a Metodologia de
Negócio Lean, a dinâmica do empreendedorismo e o design do Modelo de Negócio dos mentores. Durante o dia,
as equipas formaram‐se organicamente e todo o processo foi mediado pelos mentores profissionais da Academia.
O dia terminou com as equipas formadas e as ideias iniciais documentadas.
O segundo dia começou com uma apresentação dos mentores da Academia sobre o processo de formação e
validação de ideias de negócios. O foco foi levar os participantes a pensar sobre a viabilidade (técnica, comercial,
jurídica, etc.) da sua ideia de negócio e iniciar um processo de design (por exemplo, qual é o problema que estão
a resolver, quem são os clientes, quem são os utilizadores, etc). O objetivo era guiar as equipes para as “ruas” e
obter feedback sobre as suas ideias. A validação acontece na prática. As equipas, com a ajuda dos seus mentores,
descreveram o seu feedback a partir dos dados primários (potenciais utilizadores nas ruas de Coimbra), bem como
a pesquisa documental / de mercado secundária. As equipas, com a ajuda de seus mentores, documentaram suas
ideias para Business Model Canvas relevantes.
O terceiro dia foi focado na atualização dos materiais anteriores: descrição da ideia, Business Model Lean,
validação de ideias e conceito de negócio. Muitas equipas alteraram as suas ideias algumas vezes durante a
Academia e, à medida que o dia da competição se aproximava, tiveram a necessidade de atualizar o material
anterior e alinhá‐lo com o foco de negócios último.
O quarto dia foi dedicado ao orçamento e angariação de capital. Calcular os diferentes aspectos de um negócio
recém‐fundado é um desafio para os jovens empreendedores. Os elementos básicos do orçamento foram
apresentados aos participantes para ajudá‐los a fazer cálculos coerentes e relevantes sobre sua ideia de negócio.
As equipas receberam um modelo de orçamento simples e o mentor da Academia ajudou as equipes a preenchê‐
lo adequadamente. As apresentações foram concluídas com um breve, mas valioso guia de como se colocar na
frente dos investidores e atrair capital.
O quinto e último dia foi focado na competição de arremesso. O júri (4 membros) recebeu uma cópia da folha
especial para a pontuação das equipes. As equipas apresentaram o seu pitch em frente ao público e depois de
todas as pontuações terem sido compiladas, os vencedores foram anunciados. O dia foi encerrado com mentoria
pós‐competição e anúnciodos próximos passos do mentor da academia. A Incubadora de Empresas IPN ofereceu
6/4/2 meses de treinamento gratuito e incubação virtual para o primeiro, segundo e terceiro vencedores da
competição de pitch. A agenda completa é apresentada de seguida:
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Figura 7 iStart Coimbra Academy agenda
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7. Mentores
A iStart Coimbra Academy contou com dois mentores residentes que estiveram os participantes desde o primeiro
dia até ao último. Seus breves currículos são apresentados a seguir.
Marco Braga Pinheiro – MBA Executive da London Business School (SEP69) Licenciado em
Economia pela Universidade Nova de Lisboa. Membro do Conselho, Sócio da B'TEN.
Empreendedor, investidor e consultor de empresas. Trabalhou durante 13 anos no sector
bancário ‐ ABN AMRO Bank, N.V. e Banco BPI ‐ onde ocupou vários cargos de gestão e 5 anos
como o CFO do principal serviço de activos alternativos de Portugal, gerindo uma carteira de
mais de 3bln euros de activos em dificuldades. Corporate Finance e Public Finance na
Universidade Europeia
Especializado em estratégia de negócios, mercado de capitais, finanças
Specialised in business strategy, capital markets, structured finance and financial modelling.

Jorge Pimenta, Project Manager at IPN Incubator
Suporte a empresas incubadas no desenvolvimento e financiamento de negócios (capital de risco e financiamento
nacional).
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8. Envolvimento e participação Externa
A iStart Academy envolveu vários stakeholders locais. Além dos mentores profissionais e do painel de júris
dedicados na Competição de Pitching do último dia (ver abaixo), a academia recebeu a Sra. Jenny Geka, fundadora
e Gestora de relações da touristree.eu. Jenny tem 20 anos de experiência como consultora de contabilidade para
PMEs. Em 2015, ela fundou o Touristree, um serviço on‐line B2B / B2C que combina os hóspedes do hotel com
profissionais de turismo. Agora em seu primeiro ano de operações completas, a Touristree possui atualmente 7
hotéis na sua base de clientes. Jenny forneceu uma apresentação perspicaz de suas experiências de startup
durante o terceiro dia da Academia, após uma sessão de perguntas e respostas e networking.
Os parceiros do projeto iStart tiveram a oportunidade de visitar as instalações da incubadora e trocar experiências
sobre o processo inicial de incubação de startups.
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9. Processo de Geração de Ideias
Durante o primeiro dia da Academia, as equipas formaram‐se organicamente e todo o processo foi mediado pelos
mentores e especialistas profissionais da Academia. Os participantes apresentaram‐se a si mesmos e a sua ideia
inicial. Ideias / competências foram documentadas pelos mentores. Todos os participantes votaram nas ideias
favoritas. Proprietários das ideias foram combinando com o resto dos participantes de forma orgânica e gradual,
formando equipas de 3‐4 pessoas.
O segundo dia foi dedicado ao processo de formação de ideias de negócios e validação de ideias. Os mentores
trabalharam para levar os participantes a pensar sobre a viabilidade (técnica, comercial, jurídica, etc.) da sua ideia
de negócio (por exemplo, qual é o problema que estão a resolver, quem são os clientes, quem são os utilizadores,
etc.). O passo seguido foi o processo de validação da ideia. O objetivo era guiar as equipas para as “ruas” e obter
feedback sobre suas ideias, usando uma abordagem de validação lean. Esse processo e a assistência dos mentores
deram ao participante uma valiosa consciência sobre os riscos relacionados com demasiada confiança na ideia
inicial, e os preconceitos sobre os clientes. As equipas, com a ajuda dos seus mentores, descreveram a sua ideia e
a sua equipa num modelo dedicado e começaram a trabalhar no Business Model Canvas.
Havia 8 equipas / ideias formadas no total.

10.

Competição de Pitching

No último dia da academia, foi organizada uma Competição de Pitching e as equipas foram convidadas a
apresentar seus projetos empreendedores. O júri era composto por cinco membros representando a combinação
quadruple helix.
‐ Marco Pinheiro, Formador e Sócio da B´TEN
‐ Sr. Paulo Santos, Diretor Executivo da IPN‐Incubadora
‐ Sr. Nuno Ramos, prestador de serviços de alto valor como Consultor com excelente retorno e Experiente em
Estratégia de Marketing, Vendas e Gestão.
‐ Paulo Pinto, engenheiro civil e co‐fundador da Radosys Atlantic, empresa spin‐off da Universidade de Coimbra.
‐ Sra. Effie Staiou, da Universidade Yasar.
Os critérios pelos quais o júri pontuou as equipes de pitch foram os seguintes (escala de 0 a 5)
‐ Existe um modelo de negócios forte ou fraco?
‐ Existe uma vantagem competitiva fraca ou forte?
‐ Existe um tamanho substancial de mercado a ser tratado?
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‐ Do ponto de vista técnico, o produto / solução é viável?
‐ O histórico e as habilidades da equipe combinam com o desenvolvimento do projeto de negócios?
‐ Qual é o potencial do projeto para ser financeiramente viável?
‐ Como está a qualidade da apresentação?
As equipas receberam um modelo de pitch e foram assistidas para o preencher adequadamente. Cada equipa
apresentou a sua ideia por aproximadamente 5 minutos, enquanto a sessão de perguntas e respostas do júri
durou cerca de 10 minutos por equipa. Cada membro do júri teve que pontuar cada equipa de acordo com sete
critérios, com notas de 0 a 5. Todas as pontuações foram selecionadas e transferidas para uma folha de excel. As
pontuações foram verificadas pelos organizadores e as 3 melhores equipas foram selecionadas e anunciadas.
3º Lugar, HCare:

2º Lugar, EZEAT:
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1º Lugar, Present4U:

11.

Feedback dos Mentores e Júri

Os mentores realçaram motivação e a dedicação dos participantes em toda a academia e na competição de pitch.
Todos os mentores esperam participar de futuros eventos e iniciativas da iStart.
Finalmente, o júri destacou o impacto benéfico da iStart nas equipes participantes, já que os jovens estudantes
estão assim familiarizados com experiências de startups e processos empreendedores do mundo real.
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12.

Annex I: Jury Overall Grades
Team Name

Criterion 1

Criterion 2

Is there a strong or
weak business
model?

0= weak; 5=strong

Criterion 3

Criterion 4

Criterion 5

Criterion 6

Criterion 7

Sum

Is there a weak or
What is the relevant From the technical
strong USP (Unique mark et size?
point of view, is it
Selling Proposition)?
the product/solution
feasible?

Does the team
back ground and
sk ills match with the
development of the
business project?

Are the team
How is the quality of
members ready to
the presentation ?
commit full-time to
develop the project?

0= weak; 5=strong

0= weak; 5=strong

0= weak; 5=strong

0= weak; 5=strong

0= weak; 5=strong

0= weak; 5=strong

3

3

3

3,4

2,4

3,8

4

22,6

3,4

3,4

3,2

3,8

3,2

3,8

3,8

24,6

2

2

3,7

3,2

3

3

2,2

19,1

Hcare

3,2

3,2

4

3,4

3,8

3,4

3,4

24,4

Present4U

3,2

3,2

4

3,6

3,4

3,6

4,4

25,4

Savelet

3

2,9

3,6

3,8

3,6

3,2

3,2

23,3

nActive

3

3

3,2

3,4

3,6

2,4

4,4

23

FoodSurfing

EZEAT

ChallengeU
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13.

Annex II: Local news and flyers

20

Relatório – Academia iStart Coimbra

21

Relatório – Academia iStart Coimbra

22

