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Leadership traz Silicon Valley ao ISCTE e promove acção de formação intensiva para empreendedores

portugueses

 

 Juntar um grupo de start ups e empreendedores portugueses durante dois dias numa universidade

portuguesa e pô-los a interagir em directo com especialistas em empreendedorismo, directamente a

partir de Silicon Valley, é a iniciativa que a consultora portuguesa Leadership Business Consulting vai

realizar nos dias 7 e 8 de Março no ISCTE-IUL, em Lisboa.

 

 Em colaboração com o ISCTE-IUL e com a Universidade de São Francisco , este " Bootcamp Silicon

Valley " promovido pela consultora visa ensinar os participantes a usarem as melhores ferramentas, as

melhores estratégias e a atitude correcta para conseguirem ter sucesso no mercado global. A

possibilidade de realizarem a sua apresentação de negócio e receberem feedback directamente de

especialistas em Silicon Valley, é um dos principais factores diferenciadores que torna esta acção de

formação verdadeiramente inovadora e realista.

 A Leadership é pioneira e a única empresa portuguesa que apostou na criação de um pavilhão no

maior centro de incubação de Silicon Valley, no Plug & Play Tech Center , por defender que é lá, in

loco , que as empresas portuguesas podem melhorar e testar os seus modelos de negócio, aceder a

uma rede mundial de potenciais clientes, parceiros, outros empreendedores e às maiores empresas de

capital de risco (Venture Capital) do mundo para melhor competirem à escala global. Já passaram pelo

Pavilhão Português da Leadership várias empresas, todas elas acompanhadas por consultores

especializados da Leadership, sendo o luso americano Torben Rankine , partner da consultora em São

Francisco, que faz todo o acompanhamento dos empreendedores portugueses durante os cerca de três

meses de estadia em Silicon Valley.

 Torben Rankine , entre outros especialistas, vai estar nos dias 7 e 8 em Lisboa , e será um dos

principais dinamizadores deste Bootcamp . Irá apresentar factos sobre Silicon Valley, ensinar

estratégias para elaborar um plano de negócios, para elaborar um discurso comercial ( Elevator Pitch

), como fazer networking , como usar as redes sociais, entre outros ensinamentos. A parte da tarde

terá uma componente mais prática, com ligação em directo à Universidade de São Francisco e a

Silicon Valley, onde professores da USF vão comentar, em directo, as potencialidades ou falhas das



propostas de negócio apresentadas pelos participantes. Uma mesa redonda com empresas de capital

de risco e business angels , ouvir os casos de sucesso de empresas portuguesas que já participaram

nos programas da Leadership em Silicon Valley são outras componentes do Bootcamp .

 

 

 Segundo Torben Rankine , " este Bootcamp é inovador e vai permitir preparar empresários para fazer

negócios ao "estilo Silicon Valley", ter contacto directo com aquele ecossistema para compreender a

sua cultura única no mundo, conhecer em detalhe as aplicações de negócio e as técnicas usadas em

Silicon Valley. Portugal precisa urgentemente de promover o empreendedorismo e inovação nacionais

e a Leadership tem essa vocação porque está em Silicon Valley e não à distância. E os casos de

sucesso comprovam que o nosso programa GSI (Global Strategic Innovation) que aplicamos em

Silicon Valley às empresas que por lá passam, consegue precisamente fazer essa ligação entre

Portugal e Silicon Valley, que é e continua a ser a meca do empreendedorismo. "

 

 Para mais informações clique aqui .
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