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Benefícios específicos em cada etapa.
Legenda de cores das áreas de serviços:
Espaços de Coworking e Incubadoras
Cursos e formações

Área Financeira- Faturação

Área Legal- Propriedade Intelectual

Mentoria- Empreendedorismo ou comunicação
Área Marketing- Email marketing

Participantes.

LACS

https://www.lac
s.pt/pt/

Lisboa Investments

https://lisboainv
estments.com/

Azores Startup
Factory

https://www.azo
restartupfactory
.pt/

ONE Solmar Business
Center

https://onesolm
ar.pt/

Oferta de 5% de desconto nos
fix/flex/homework/quick offices/virtual/hot

Voucher de 100€ no serviço de Elaboração do
Plano de Negócios ou Mentoring para o
lançamento da Startup.

Desconto de 30% no serviço de Mentoring para o
lançamento e desenvolvimento da ideia, projeto
ou Startup.

Desconto de 10% em todos os planos, com
exceção de gabinetes privados

Semifinalistas.
LACS

Galileu

Flag

https://www.lacs.pt/pt/

Oferta de 10% desconto nos fix/flex/homework

https://galileu.pt/

Voucher de 100€ de formação para os cursos
listados no site Galileu

https://flag.pt/

Voucher de 100€ de formação para os cursos
listados no site Flag

Voucher de 100€ no serviço de Elaboração do
Plano de Negócios ou Mentoring para o
lançamento da Startup. Oferta de 1 sessão
gratuita de Mentoring para o lançamento da
Startup no mercado.

Lisboa
Investments

https://lisboainvestmen
ts.com/

Azores Startup
Factory

https://www.azorestart
upfactory.pt/

Egoi

https://www.e-goi.c
om/pricing/

Oferta de Plano Startup até 10.000 contatos para
Comunicação de Marketing Multicanal (gratuito
durante 1 ano)

https://onesolmar.pt/

Desconto de 30% em todos os planos, com
exceção de gabinetes privados

ONE Solmar
Business Center

PPL

https://ppl.pt/

Desconto de 40% no serviço de Mentoring para o
lançamento e desenvolvimento da ideia, projeto
ou Startup.

Oferta de uma sessão de acompanhamento na
construção de campanha Crowdfunding

Finalistas.
LACS

https://www.lacs.pt/pt/

Oferta de 50% desconto nos
fix/flex/homework

Galileu

https://galileu.pt/

Voucher de 500€ de formação para os
cursos listados no site Galileu

Flag

https://flag.pt/

Voucher de 500€ de formação para os
cursos listados no site Flag

Sage

https://www.sage.com/pt-pt/

Oferta de 50% desconto no software
de facturação durante 1 ano

Lisboa
Investments

https://lisboainvestments.com/

2 sessões gratuitas de Mentoring para
o lançamento da Startup ou 2
sessões gratuitas de consultoria de
Angariação de Capital para cada
finalista.

Inventa
International

https://inventa.com/en/pt/

Mentoria grátis + pesquisa de marca
na união europeia e portugal + 10%
de desconto nos honorários para
serviços

https://www.azorestartupfactory.pt/

Oferta 6h no serviço de Mentoring
para o lançamento e/ou
desenvolvimento da ideia, projeto ou
Startup.

Azores Startup
Factory

Egoi

ONE Solmar
Business Center

PPL

https://www.e-goi.com/pricing/

Oferta de Plano Startup até 10.000
contatos para Comunicação de
Marketing Multicanal (gratuito durante
1 ano)

https://onesolmar.pt/

Desconto de 20€/mês no open space
plano mensal (6 meses)

https://ppl.pt/

Coaching personalizado para a
criação de uma campanha de
crowdfunding desde a ideação até a
conclusão da campanha

Vencedores.

LACS

https://www.lacs.pt/pt/

Oferta de pacotes Homework 12 ou 30% de
desconto na membership para estúdio
privado (valor atual de 220€/pp/mês)
mediante disponibilidade de espaços nos 3
LACS, mínimo de 6 meses de contrato.

Galileu

https://galileu.pt/

Voucher de 1000€ de formação para os
cursos listados no site Galileu

Flag

https://flag.pt/

Voucher 1000€ para qualquer curso listado
no site Flag

Sage

https://www.sage.com/ptpt/

Oferta do software de facturação durante 1
ano.

Lisboa
Investments

https://lisboainvestments.com
/

4 h de Consultoria para Angariação de
Capital junto de investidores Nacionais e
Estrangeiros ou 4 h de Mentoring para o
lançamento da Startup durante 3 meses para
cada vencedor.

Inventa
International

https://inventa.com/en/pt/

Mentoria grátis + pesquisa de marca na
união europeia e portugal + 10% de
desconto nos honorários para serviços

Azores Startup
Factory

https://www.azorestartupfacto
ry.pt/

Oferta 6h no serviço de Mentoring para o
lançamento e/ou desenvolvimento da ideia,
projeto ou Startup.

Egoi

https://www.e-goi.com/pri
cing/

Oferta de Plano Startup até 10.000 contatos
para Comunicação de Marketing Multicanal
(gratuito durante 1 ano)

https://onesolmar.pt/

Oferta de 1 semana de acesso a uma sala
de formações (16-18 pessoas) + Desconto
de 20€/mês no open space plano mensal (1
ano)

https://ppl.pt/

Coaching personalizado para a criação de
uma campanha de crowdfunding desde a
ideação até a conclusão da campanha

ONE Solmar
Business Center

PPL

Processo para usufruir dos benefícios do
concurso.

1º

Para ser elegível terá de se inscrever na 12ª edição do
concurso aqui.

2º

O acesso aos benefícios será disponibilizado após o término
de cada etapa através de um email da organização.

3º

Para levantar os benefícios irá receber um e-mail da organização
com os contactos de cada entidade parceira.

4º
5º

Deverá contactar os parceiros através do e-mail que se
escreveu e identificar-se através do seu nome, nome do projeto
e em que fase ficou.
Tanto a organização como a entidade parceira fazem o controlo
através da lista de participantes, sendo indispensável
identificar-se a si e ao seu projeto corretamente.

