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A CONSULTORA portuguesa Leader-
ship vai juntar um grupo de start
ups e empreendedores portugueses
dias 7 e 8 de março, no ISCTE, em
Lisboa, e pô-los a interagir em direto
com especialistas em empreendedo-
rismo, diretamente de Silicon Valley
e da Universidade de São Francisco,
na California.

As inscrições para o “Silicon Val-
ley bootcamp”estão abertas e pode-
rão ser efetuadas através do site:
www.globalstrategicinnovation.com

O luso americano Torben Ranki-
ne, partner da consultora em São
Francisco que faz o acompanhamen-
to dos empreendedores portugueses
durante os cerca de três meses de es-
tadia em Silicon Valley, será um dos
principais dinamizadores deste
“bootcamp”.

Torben Rankine irá apresentar
factos sobre Silicon Valley, ensinar
estratégias com vista à elaboração
tanto de um plano de negócios como
de um discurso comercial (elevator

pitch) e explicar como se usam as re-
des sociais e se faz networking com
sucesso.

A parte da tarde terá uma compo-
nente mais prática, com ligação em
direto à California, onde professores
da Universidade de São Francisco
vão comentar, em direto, as poten-
cialidades ou falhas das propostas de
negócio apresentadas pelos partici-
pantes.

Uma mesa redonda com empresas
de capital de risco e business angels,
ouvir os casos de sucesso de empre-
sas portuguesas que já participaram
nos programas da Leadership em Si-
licon Valley são outras componentes
do “bootcamp”, apostado em “pre-
parar empresários para fazer negó-
cios ao “estilo Silicon Valley”, ter
contato direto com aquele ecossiste-
ma para compreender a sua cultura,
conhecer em detalhe as aplicações
de negócio e as técnicas usadas em
Silicon Valley”.

A Leadership está presente na
Plug & Play Tech Center, maior incu-
badora tecnológica do mundo.

Leadership traz Silicon Valley
ao ISCTE no próximo mês
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