
STARTUP LEIRIA 
NOVOS SERVIÇOS/PROJETOS OU ÁREAS ESTRATÉGICAS 

 

 

• Serviços prestados ou a prestar 
 

- Alargamento da atividade para apoio da inovação nas empresas estabelecidas: 
 

Iremos transferir o know how acumulado no apoio às Startups, para as empresas 

estabelecidas na região, nomeadamente PMES, para as ajudar a lançar mais produtos 

ou serviços inovadores.  

Como: a nossa especialização é acelerar os ciclos de inovação e reduzir o seu custo 

através de técnicas de prototipagem rápida. Estas técnicas já foram muito testadas e 

utilizadas no mundo das Startups e estamos agora preparados para as adaptar aos 

processos e realidade de empresas mais maduras. 

Com a prototipagem rápida conseguimos reduzir o risco financeiro, numa fase onde 

existe grandes incertezas de mercado e, mais importante, aumentar o número de 

inovações testadas, aumentando a probabilidade de sucesso de uma delas e respetivo 

sucesso dos negócios. 

 

Como exemplo desta nova dinâmica, estará disponível, a partir de Janeiro, o serviço 

REINOVA, especialmente desenhado para promover processos de inovação de produto 

no setor agroalimentar. 

Utiliza um novo método criado e testado em 2018-2019, no âmbito de uma parceria 

internacional liderada pela Startup Leiria (antiga IDDNET). O serviço REiNOVA permite 

às micro e PMEs acederem à I&D, a custos ajustados aos seus recursos, aumentando 

substancialmente o seu grau de inovação ou até de disrupção. Com este novo modelo 

conseguimos que processos de I&D deixem de ser um privilégio das grandes empresas, 

potenciando o fervilhar de inovação em todo o tecido empresarial. 

 

- Aceleração focada na captação de Startups estrangeira: 
Para além dos habituais programas de aceleração de Startups, que iremos manter, 

iremos criar um programa destinado a startups ou spin-offs estrangeiras. Estas têm 

necessidades específicas que iremos colmatar, tais como facilitar a sua adaptação à 

cultura de negócio portuguesa e europeia, encontrar smart money, e obviamente 

apoiar a adaptação dos produtos/serviços ao mercado.  

Como esta ação ambicionamos contribuir para tornar Leiria uma região amiga dos 

empreendedores estrangeiros, promovendo simultaneamente a diversidade cultural, 

potenciadora de mais inovação. Permite também aumentar o nível de investimento, 

para além da disponibilidade financeira regional. 

 

 

• Novas dinâmicas territoriais 
 

A Startup Leiria tem estado preocupada com os desafios societais e desenvolveu 

novas valências para apoiar as iniciativas empresariais nessas áreas: 

 

- Detém know how na área de economia circular e já inclui esta componente nos 

projetos de inovação que acompanha. Estamos atualmente a estabelecer novas 



parcerias regionais para uma resposta integrada e estruturada neste setor, 

nomeadamente com o Campus Circular. 

 

- Em construção, novas respostas para o estímulo da inovação no setor de produção 

primária, que tem ficado à margem das dinâmicas de inovação do território. A Startup 

Leiria é um membro ativo do Grupo de trabalho da Agricultura promovido pela 

NERLEI, onde estamos a desenhar novos serviços de apoio à inovação, em parceria 

com os empresários agrícolas da região. 

 

- Novo ecossistema de inovação social, criado durante o ano de 2020, vai se destacar 

em 2021 com a abertura das novas instalações específicas para projetos do setor, no 

Campus5 do Politécnico de Leiria, onde iremos dar visibilidade e ajudar a crescer os 

primeiros projetos e startups de inovação social da região. 

 

- A Indústria 4.0 ou Sociedade 5.0, continua a ser uma preocupação. Ainda existe 

muito trabalho para fazer nesta área, não basta automatizar os processos ou ter lojas 

online, é preciso aumentar o grau de agilidade desses processos comerciais online, e 

também conseguir uma leitura rápida e inteligente de todos os dados produzidos 

pelos diversos softwares existentes nas empresas.  

Estas necessidades serão colmatadas com a inovação de processos ou produtos, pelo 

que continuaremos a ter um papel ativo neste setor, nomeadamente facilitando a 

chegada ao mercado de ideias inovadoras que respondam a estes desafios. Para o 

efeito, no final de 2020, fechámos uma parceria com a Data Science Portuguese 

Association que acreditamos irá potenciar um salto de qualidade da região nessa área. 
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