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António Bárbara Grilo

Palco Principal | 10h 
Sessão de Abertura

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

António Bárbara Grilo é o atual Presidente da Agência Nacional de Inovação. É 

Professor Titular de Engenharia e Gestão Industrial na NOVA School of Science and 

Technology. Desempenhou anteriormente funções de gestão académica como Chefe 

do Departamento de Engenharia Mecânica e Industrial, Director do centro de 

investigação UNIDEMI, Membro do Conselho de Administração da NOVA.ID, Director 

do Programa de Doutoramento em Engenharia Industrial, Presidente do Conselho de 

Administração da Incubadora Madan Parque, e Membro do Conselho de 

Administração da UNINOVA.  

Leciona as cadeiras de Empreendedorismo Tecnológico, Sistemas de Informação, 

Modelos de Decisão, e Gestão Estratégica em programas de licenciatura, mestrado e 

doutoramento. Tem mais de 110 artigos publicados em revistas científicas 

internacionais, conferências e capítulos de livros na área da Interoperabilidade, 

Plataformas Digitais, Aplicações de Inteligência Artificial e Blockchain na Indústria e 

Serviços.  

Já geriu mais de 20 projectos de investigação & desenvolvimento e inovação, 

principalmente associados a empresas. O seu foco recente tem sido a ligação entre 

academia e empresas para a transferência de conhecimento e know-how para 

profissionais através de formação executiva, sendo coordenador de Pós-Graduação 

em Gestão da Cadeia de Fornecimento, Pós-Graduação em Gestão Ágil de Projectos, 

Inspiring Tech Safari.  



Fernando Alexandre

Palco Principal | 10h20 
Data-driven para a Inovação: principais desafios para 
Portugal

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Fernando Alexandre é professor da Universidade do Minho, onde foi 

Pró-Reitor, presidente da Escola de Economia e Gestão e diretor do 

Departamento de Economia.

É vice-presidente do Conselho Económico e Social e membro da 

direção do Instituto +Liberdade. Foi presidente do Conselho de 

Administração da SBS Startup Braga, e secretário de Estado Adjunto 

do Ministro da Administração Interna. 

Autor de oito livros sobre a economia portuguesa. Em 2022, recebeu 

o Prémio de Mérito Científico da UMinho. É colunista do Observador.   



Cécile Huet

Palco Principal | 11h30 
European Ecosystem of Excellence and Funding 
Programmes in AI and Robotics

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Cécile Huet é Directora da Unidade de Robótica e Inteligência Artificial 

Inovação e Excelência da Comissão Europeia. Esta unidade financia e 

apoia o desenvolvimento benéfico da robótica e da IA na Europa.  No 

âmbito do Horizonte Europa, a unidade lançou a Parceria 

Público-Privada sobre IA, Dados e Robótica. 

A Unidade de Robótica e Inteligência Artificial Inovação e Excelência 

está também no centro do Plano Coordenado sobre Inteligência 

Artificial, e do "ecossistema de excelência" europeu em IA.  

Cécile integra esta equipa desde a sua criação em 2004. Anteriormente, 

trabalhou na mesma indústria, no processamento de sinais, depois de 

concluir um pós-doutoramento na Universidade da Califórnia Santa 

Bárbara e um doutoramento na Universidade de Nice Sophia Antipolis, 

França. 

Em 2015,  foi seleccionada como uma das "25 mulheres na área robótica 

a conhecer".



José Manuel Mendonça

Palco Principal | 12h20 
A inovação nos últimos 30 anos

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

José Manuel Mendonça é Presidente do Conselho de Administração 

do INESC TEC e Professor Emérito da Universidade do Porto. É 

Presidente do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 

(CNCTI), Diretor Nacional do Programa UT Austin Portugal e Presidente 

do Painel de Avaliação Independente do Programa Eureka Eurostars. 

Licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica na Faculdade de Engenharia 

da Universidade do Porto e obteve o Ph.D. em Engenharia Eletrotécnica 

no Imperial College of Science and Technology, Reino Unido. É 

atualmente Fellow do IC2 Institute da Universidade do Texas em Austin 

e membro do High-Level Group da Plataforma Tecnológica Europeia 

Manufuture.

Foi Presidente do Conselho de Administração do CoLAB ForestWISE, 

Vice-Presidente da Agência de Inovação, Administrador Executivo da 

Fundação Ilídio Pinho e administrador não-executivo de três empresas 

de base tecnológica: Tech M5 SGPS, Fibersensing SA e Kinematix SA.



Nuno Fonseca

Palco Principal | 14h 
From Leiria to Hollywood: O Caso da Sound Particles

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Nuno Fonseca é doutorado em engenharia Informática, antigo 

docente do Politécnico de Leiria e da Escola Superior de Música de 

Lisboa. É autor de 2 livros e mais de 20 papers na área do Áudio. 

Fundador e CEO da Sound Particles, empresa de software de áudio 

3D, cujos produtos são usados em todos os grandes estúdios de 

Hollywood, em produções como Game of Thrones, Dune, Stranger 

Things, Frozen 2 e StarWars.  



Ana Casaca

Palco Principal | 14h25 
Hidrogénio Verde: o grande aliado da descarbonização? 

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos de 

experiência em inovação e em transferência de tecnologia, começou a 

sua carreira como investigadora em San Francisco, com uma bolsa do 

programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa com 

um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em ambas 

as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 



André Antunes

Palco Principal | 14h25 
Hidrogénio Verde: o grande aliado da descarbonização? 

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

André Antunes é membro do Comité e Diretor da Produção da Fusion Fuel. 

Conta mais de 15 anos de experiência em diferentes indústrias como a 

automóvel, metalúrgica e tabaco, com sucesso comprovado no fabrico e 

produção, garantia de qualidade e liderança. 

Antes de se juntar à FUSION-FUEL, S.A., e desde 2020, foi Director de 

Operações de uma fábrica da Unilever em Portugal. De 2011 até 2020 

trabalhou na Tabaqueira, S.A., como Supervisor de Produção, 

desempenhando diferentes funções, tais como, Gestor da Unidade de 

Negócios de Produção, Gestor da Área Secundária de Produção e Gestor de 

Produção Local. De 2006 até 2011 foi Director de Operações da Farame, S.A. 

De 2002 a 2006 desempenhou diferentes funções na área de Produção e 

Qualidade na Indústria Automóvel em três empresas diferentes, tais como 

Toyota - Salvador Caetano, PSA e General Motors. 

André é licenciado em Engenharia e Gestão Industrial na Universidade de 

Aveiro, fez uma Pós-Graduação em Gestão na Universidade Nova de Lisboa 

e tem um Lean Six Sigma Black Belt da Lean Six Sigma Company. 



Diogo Gomes Araújo

Palco Principal | 16h45 
Sessão de Encerramento 

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Diogo Gomes de Araújo é o Director de Capacitação do Sistema 

Nacional de Inovação da ANI.  Tem uma experiência internacional e 

de gestão alargada, tendo vivido e trabalhado em 4 países diferentes, 

para além de Portugal. Mais recentemente, foi Diretor Internacional 

da Daimler Trucks Asia, no Japão. Depois de deixar a Daimler e ter 

regressado a Portugal, foi consultor estratégico e founder de uma 

start-up em mobilidade urbana sustentável.

É licenciado em Relações Internacionais e Economia pela 

Universidade do Minho, e realizou a parte curricular do MSc em 

Internacional Banking And Finance na London Metropolitan 

University.

 



Raquel Caldeira

Palco Principal | 16h 
O ecossistema empresarial e a ciência: da colaboração à 
co-criação

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Raquel Caldeira é colaboradora da Introsys desde 2010, é 
Responsável pelo Departamento de Inovação, cuja Missão é 
desenvolver novos produtos para garantir o aumento da 
competitividade da empresa, promovendo simultaneamente uma 
cultura de aprendizagem constante.

Trabalha em todas as actividades de desenvolvimento de produto, 
bem como gestão de ideias e conhecimento, avaliação das 
necessidades do mercado, definição e implementação do modelo de 
negócio. 

É também responsável pela promoção de actividades de 
colaboração com diferentes parceiros: Instituições do Ensino 
Superior, Centros de Investigação, Digital Innnovation Hubs, 
Clusters, Grandes e Pequenas Empresas, nomeadamente na 
participação e coordenação de projectos Nacionais e Europeus. 

Pedro Saleiro

Palco Principal | 14h50 
IA Responsável na Era do ChatGPT

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Pedro Saleiro é Senior Director of AI Research na Feedzai onde 

lidera o grupo FATE desde 2019. É autor de várias publicações, 

patentes e projetos open-source na área de IA Responsável.

Anteriormente foi Postdoc na Universidade de Chicago onde 

trabalhou em projetos de ciências de dados para o bem social. Tem 

um doutoramento em Engenharia Informática pela Universidade do 

Porto.



Bruno Martins

Palco Principal | 14h50 
IA Responsável na era do ChatGPT

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Bruno Martins é Professor Associado do Instituto Superior Técnico 

da Universidade de Lisboa, e investigador do Laboratório de 

Tecnologias da Linguagem Humana do INESC-ID. 

O seu trabalho de investigação relaciona-se com as áreas de 

recuperação de informação, o processamento de linguagem natural, 

e as ciências da informação geográfica. 

Ao longo da sua carreira ele esteve envolvido em vários projetos de 

investigação relacionados com o uso de critérios geoespaciais no 

acesso e recuperação da informação, tendo acumulado uma 

experiência significativa no uso de aprendizagem automática em 

problemas que intersectam a recuperação da informação, o 

processamento de linguagem natural, e as ciências da informação 

geográfica. 



Pedro Cruz

Palco Principal | 15h40 
Inovação em Saúde: o case-study da Vacina Moderna

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Pedro Cruz é licenciado em Engenharia Química, Ramo Biotecnologia pelo Instituto 

Superior Técnico da Universidade de Lisboa, é doutorado em Engenharia Bioquímica 

pelo Instituto de Tecnologia Química Biológica da Universidade Nova de Lisboa e 

detentor de um MBA da Universidade Católica de Lisboa. 

Trabalha em Tecnologia de Células Animais desde 1992, o seu doutoramento 

contribuiu para o estabelecimento de culturas de células de inseto e produção de 

VLPs no iBET e para a produção e purificação de vetores virais para terapia génica. 

Realizou parte do seu doutoramento na Innogenetics (Bélgica) e no HZI (Alemanha). 

Esteve no iBET até Outubro de 2011, tendo estado envolvido no arranque da Unidade 

Piloto do iBET e realizado investigação nas áreas de vacinas virais e terapia gênica 

por quase 20 anos. Durante este tempo também representou o iBET em vários 

projetos financiados pela CE, sendo coordenador em um deles. Coordenou uma 

plataforma tecnológica numa Rede de Excelência financiada pelo FP6 (Clinigene). 

Foi um dos fundadores da ECBio, S.A., empresa vocacionada para o desenvolvimento 

de terapias celulares, tendo exercido o cargo de Chief Scientific Officer de 2003 a 

2017. Nesta função foi também responsável pela gestão da empresa, com destaque 

para nas áreas de desenvolvimento tecnológico e acesso ao mercado. É também 

Professor Auxiliar na Universidade Atlântica desde 2000 e CTOO do IBET desde 

Janeiro de 2018. 



Jorge Portugal

Palco Principal | 16h 
O ecossistema empresarial e a ciência: da colaboração à 
co-criação

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Jorge Portugal é Director-Geral da COTEC Portugal - Associação 

empresarial para a Inovação, a principal associação e rede empresarial 

de inovação tecnológica em Portugal. A sua experiência profissional 

inclui os sectores das TICs, Banca e Retalho. Foi consultor do Presidente 

da República de Portugal e do Governo de Portugal, entre outras 

instituições nacionais e internacionais. 

Iniciou a sua carreira profissional no Instituto Superior Técnico como 

docente e investigador. Ao longo mais de duas décadas que lecciona 

seminários, cursos de pós-graduação e formação de executivos no 

domínio da gestão e Inovação, em Portugal e no estrangeiro. 

Possui licenciatura, mestrado e o Doutoramento em Engenharia 

Mecânica pelo Instituto Superior Técnico, no domínio da modelação 

físico-matemática da dispersão de contaminantes em escoamentos 

geofísicos. Concluiu o MBA na NOVASBE. Realizou o Leadership 

Program em Cibersegurança a convite do Departamento de Estado dos 

Estados Unidos da América.



Raquel Caldeira

Palco Principal | 16h 
O ecossistema empresarial e a ciência: da colaboração à 
co-criação

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Raquel Caldeira é colaboradora da Introsys desde 2010, é 
Responsável pelo Departamento de Inovação, cuja Missão é 
desenvolver novos produtos para garantir o aumento da 
competitividade da empresa, promovendo simultaneamente uma 
cultura de aprendizagem constante.

Trabalha em todas as actividades de desenvolvimento de produto, 
bem como gestão de ideias e conhecimento, avaliação das 
necessidades do mercado, definição e implementação do modelo de 
negócio. 

É também responsável pela promoção de actividades de 
colaboração com diferentes parceiros: Instituições do Ensino 
Superior, Centros de Investigação, Digital Innnovation Hubs, 
Clusters, Grandes e Pequenas Empresas, nomeadamente na 
participação e coordenação de projectos Nacionais e Europeus. 

Pedro Sá

Palco Principal | 16h 
O ecossistema empresarial e a ciência: da colaboração à 
co-criação

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Pedro Sá é Head of Innovation na Polisport. A inovação está no DNA 

da Polisport, o que nos permite transformar ideias em produtos de 

alto desempenho nos sectores das bicicletas e motociclos.  

Pedro Sá é um entusiasta da inovação. Tem experiência profissional 

de mais de 18 anos na liderança de equipas focadas em projetos de 

I&D + Inovação. Partilhará o processo de inovação colaborativa com 

destaque em projetos de produtos e tecnologias produtivas.   

Carreira desenvolvida na indústria da mobilidade, bicicletas, motos e 

acessórios automóvel, e com  passagem pela indústria do mar com o 

foco no marítimo e pescas.  



Pedro Cruz

Palco Principal | 15h40 
Inovação em Saúde: o case-study da Vacina Moderna

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Pedro Cruz é licenciado em Engenharia Química, Ramo Biotecnologia pelo Instituto 

Superior Técnico da Universidade de Lisboa, é doutorado em Engenharia Bioquímica 

pelo Instituto de Tecnologia Química Biológica da Universidade Nova de Lisboa e 

detentor de um MBA da Universidade Católica de Lisboa. 

Trabalha em Tecnologia de Células Animais desde 1992, o seu doutoramento 

contribuiu para o estabelecimento de culturas de células de inseto e produção de 

VLPs no iBET e para a produção e purificação de vetores virais para terapia génica. 

Realizou parte do seu doutoramento na Innogenetics (Bélgica) e no HZI (Alemanha). 

Esteve no iBET até Outubro de 2011, tendo estado envolvido no arranque da 

Unidade Piloto do iBET e realizado investigação nas áreas de vacinas virais e terapia 

gênica por quase 20 anos. Durante este tempo também representou o iBET em 

vários projetos financiados pela CE, sendo coordenador em um deles. Coordenou 

uma plataforma tecnológica numa Rede de Excelência financiada pelo FP6 

(Clinigene). 

Foi um dos fundadores da ECBio, S.A., empresa vocacionada para o 

desenvolvimento de terapias celulares, tendo exercido o cargo de Chief Scientific 

Officer de 2003 a 2017. Nesta função foi também responsável pela gestão da 

empresa, com destaque para nas áreas de desenvolvimento tecnológico e acesso ao 

mercado. É também Professor Auxiliar na Universidade Atlântica desde 2000 e 

CTOO do IBET desde Janeiro de 2018. 

Raquel Caldeira

Palco Principal | 16h 
O ecossistema empresarial e a ciência: da colaboração à 
co-criação

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Raquel Caldeira é colaboradora da Introsys desde 2010, é 
Responsável pelo Departamento de Inovação, cuja Missão é 
desenvolver novos produtos para garantir o aumento da 
competitividade da empresa, promovendo simultaneamente uma 
cultura de aprendizagem constante.

Trabalha em todas as actividades de desenvolvimento de produto, 
bem como gestão de ideias e conhecimento, avaliação das 
necessidades do mercado, definição e implementação do modelo de 
negócio. 

É também responsável pela promoção de actividades de 
colaboração com diferentes parceiros: Instituições do Ensino 
Superior, Centros de Investigação, Digital Innnovation Hubs, 
Clusters, Grandes e Pequenas Empresas, nomeadamente na 
participação e coordenação de projectos Nacionais e Europeus. 
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Luís Maia

Reverse Pitch: Funding & Opportunities | 10h15 
Horizonte Europa

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Luís Maia é consultor sénior na Agência Nacional de Inovação (ANI), 
onde desempenha a função de delegado e ponto de contacto 
nacional (NCP) para o Programa Horizonte Europa, acompanhando o 
Cluster 5: Clima, Energia e Mobilidade, bem como todas as parcerias 
associadas e a Missão Climate-Neutral and Smart Cities. 

Isto implica, entre outras coisas, a representação dos interesses de 
Portugal em comités e outras reuniões em Bruxelas, a organização 
de eventos dedicados à divulgação do programa Horizonte Europa, a 
organização de workshops sobre a preparação de propostas, e a 
promoção do networking entre todas as entidades envolvidas na 
I&D&I na área do clima, energia e mobilidade, tanto a nível nacional 
como a nível europeu. 

Luís Maia é doutorado em Sistemas de Transportes, tendo 
experiência na área de consultoria. 



Tomás Lavin Peixe

Reverse Pitch: Funding & Opportunities | 10h30
Lince Capital

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Tomás Lavin Peixe é Partner da Lince Capital e Head of Innovation 
Funds. 

Profissional com vasta experiência na área de gestão de fundos de 
investimento. Integra a equipa da Lince Capital desde 2020, tendo 
sido responsável pela criação da área de Venture Capital que já conta 
com 3 fundos e mais de €100m angariados nos últimos 3 anos. 

Adicionalmente conta com vários anos de experiência no setor de 
m&a tendo trabalhado na KPMG e na Labatec. Licenciado em Gestão 
e com Mestrado em Finanças pela Católica Lisbon School of 
Business & Economics. 



Cristina Silva

Reverse Pitch: Funding & Opportunities | 10h45 
SIFIDE

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Cristina Silva é formada em Engenharia Biomédica, tendo-se 

especializado em biomateriais e biomecânica. O seu percurso 

profissional, foi orientado para a investigação aplicada em materiais 

avançados, através da dinamização, participação e gestão de 

projetos de I&D+i com empresas do setor industrial do Norte de 

Portugal. 

Atualmente, integra a equipa do Sistema de Incentivos Fiscais à I&D 

Empresarial (SIFIDE) da Agência Nacional de Inovação (ANI). 



Rui Dias Alves
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Interface Café

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Rui Dias Alves é administrador da HCapital, Sociedade de Capital de Risco, na qual 

lidera a actividade de Venture Capital, com os seus 2 Fundos: New Ideas e New Ideas 

II. 

É Fundador da Return on Ideas, empresa de Consultoria Estratégica focada em 

desafios de Markets & Consumer Knowledge e de Desenho de Cenários de Futuro. 

No âmbito da Return on Ideas foi um dos criadores do C-LAB, um laboratório, 

financiado por algumas das maiores empresas portuguesas que, desde 2010, estuda 

em continuidade a realidade da “Sociedade e dos Consumidores Portugueses”, os 

seus comportamentos, as suas tendências de evolução.   

Como empreendedor foi fundador, investidor e administrador de múltiplas empresas 

tecnológicas, das quais se destacam a INNOVAGENCY, a SYSVALUE, a HABBER TEK, 

a SENDIT, ou o GRUPO BY. 

Iniciou a sua carreira, trabalhando em Banca de Investimento, na área de Corporate 

Finance do BESI, especializando-se nas áreas de TELCO, Energia e Infraestruturas. É 

professor de Comportamentos de Consumidor na Católica e no ISCTE - INDEG.

Engenheiro e Gestor Industrial pelo Instituto Superior Técnico, tem uma 

pós-graduação em Finanças na Universidade Católica. 



Beatriz Sousa Rocha
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Interface Café

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Beatriz Sousa Rocha é atualmente Associada da C2 Capital 

Partners e pertence ao conselho de administração, como membro 

não executivo, de diversas empresas participadas pelos Fundos C2. 

Antes de integrar a C2, foi Senior Consultat na Deloitte na área de 

Estratégia e Operações com foco nos setores de Bens de Consumo, 

Retalho e Aviação. 

É licenciada em Gestão pela Nova School of Busines and Economics 

e completou o mestrado em Finanças na Nova School of Business em 

Economics, em double degree com a Fundação Getúlio Vargas, em 

São Paulo (Brasil). 



Anabela Carvalho

Reverse Pitch: Funding & Opportunities | 11h15 
Missões Europeias

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Anabela Carvalho é Assessora para a Estratégia e 
Internacionalização na Agência Nacional de Inovação (ANI), desde 
Janeiro de 2022.  

É doutorada em Ciências Aplicadas ao Ambiente pela Universidade 
de Aveiro, Portugal. Entre 1998 e 2009 foi investigadora em vários 
projetos europeus e nacionais de I&I. Desde o final de 2009 tem 
trabalhado como gestora de I&I, trabalhando em estreita 
colaboração com as entidades portugueses como Ponto de Contacto 
Nacional e Delegada Nacional nos domínios do ambiente, clima e 
recursos naturais dos Programas-Quadro da União Europeia. Desde 
Março de 2019 desempenhou funções de Coordenadora da Unidade 
Redes Internacionais na ANI. A Anabela tem representado Portugal e 
dado apoio a diferentes iniciativas políticas, a nível europeu, e no 
âmbito de diferentes comités e grupos de trabalho do 7º 
Programa-Quadro (2007 - 2014), Horizonte 2020 (2014-2020) e, 
atualmente, no Horizonte Europa (2021-2027). 



João Henriques
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Iberis

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

João Henriques é co-fundador e sócio da Iberis Capital, uma 
sociedade de venture capital e private equity sediada em Lisboa, e 
tem mais de 10 anos de experiência em tecnologia e capital de risco. 
Para além de funções executivas em Portugal e a nível internacional, 
João investiu em mais de 20 empresas, incluindo algumas das 
principais startups e scaleups de tecnologia em Portugal e em 
tecnológicas internacionais. 

Antes da Iberis Capital, João foi Principal na BCG, CFO da Vodafone 
Portugal, CFO do Vodafone Group Commercial, Group Enterprise e 
Procurement Company, responsável global pela Vodafone Ventures 
e CFO da Petroatlantic. 

João é formado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 
pelo Instituto Superior Técnico e  possui um MBA com distinção pelo 
Insead. 



Fernando Alfaiate
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Oportunidades PRR para a economia portuguesa

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Fernando Alfaiate é Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal - entidade 

responsável pela coordenação de gestão da execução do Plano de Recuperação e 

Resiliência – PRR, foi Vogal Executivo da Comissão Diretiva do COMPETE 2020, entre 

2016 e 2021. 

Anteriormente, exerceu funções enquanto Gestor do Eixo II - Competitividade e 

internacionalização das empresas – COMPETE 2020, Secretário técnico do Programa 

Operacional Fatores de Competitividade (COMPETE), responsável pela área de 

empresas e inovação – QREN e Assessor de coordenação no Gabinete de Gestão do 

Programa de Incentivos à Modernização da Economia — POE/PRIME - QCA III; 

Exerceu ainda funções de consultoria e docência em instituições do ensino superior, 

tendo sido consultor independente no CIEF — Centro de Investigação sobre Economia 

Financeira — ISEG – Universidade Lisboa, entre 1997 e 2001, docente no IADE — 

Instituto de Artes Visuais Design e Marketing, entre 1995 e 1996 e docente na COCITE 

— Cooperativa de Técnicas Avançadas de Gestão e Informática, entre 1993 e 1996. 

É licenciado em Economia e mestre em Finanças, pelo Instituto Superior de Economia e 

Gestão (ISEG -Universidade Lisboa). Obteve o diploma internacional de analista 

financeiro, pela European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS). Tem ainda 

uma pós-graduação em Análise Financeira, uma outra em Gestão e Estratégia Industrial 

e uma especialização em fiscalidade de empresa.



António Rocha e Silva
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Explorer Investments

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

António Rocha e Dias é sócio da área de negócio Private Equity – 
Growth Capital. Colabora com a Explorer Investments desde abril de 
2015. É responsável pelas aquisições, alienações e 
acompanhamento das empresas dos fundos da área de Growth 
Capital. 

Anteriormente trabalhou na Deloitte, onde iniciou a sua carreira em 
2005, na área de Consultoria - Strategy & Operations. Ao longo de 
cerca de 7 anos teve oportunidade de realizar vários projetos em 
diferentes setores, nomeadamente transporte aéreo, energia, 
turismo e hotelaria e retalho, em iniciativas de reestruturação e 
reorganização de empresas, reengenharia de processos e melhoria 
contínua, transformação financeira, modelos de orçamento & 
reporting, entre outros. Em 2012 assumiu o cargo de Diretor de 
Planeamento e Controlo de Gestão de um dos maiores grupos de 
media brasileiro. 

Possui uma licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial pelo 
Instituto Superior Técnico (2005). 



João Mendes Borga

Reverse Pitch: Funding & Opportunities | 12h15 
PT2030

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

João Mendes Borga licenciou-se em Tecnologia e Segurança Alimentar 

pela universidade Nova de Lisboa em 2005 e é também Mestre em Gestão e 

Administração de Negócios pala Universidade de Manchester, MBA que 

terminou em 2013 e após o qual teve a oportunidade de fazer transferência 

de tecnologia e lançar Spin-off's para o mercado britânico.

Durante o pico da crise decide regressar a Portugal motivado pelo dever 

cívico de serviço publico e junta se a equipa da Startup Lisboa antes de 

arrancar com o Centro de Empresas Inovadoras em Castelo Branco, o qual 

geriu durante 3 anos.

Em 2016 foi nomeado responsável pela Rede Nacional de Incubadoras, uma 

iniciativa que coordena os esforços de 165 instituições que dão apoio a cerca 

de 2100 Startups, foi também membro fundador da Startup Portugal onde 

desempenhou funções como Diretor Executivo, no âmbito das iniciativas de 

apoio aos novos projetos de empreendedorismo e implementação e 

monitorização da estratégia nacional de empreendedorismo.

Foi Vogal Executivo da Agência Nacional de Inovação entre 2021 e 2023, e é 

atualmente Vogal Executivo do COMPETE.



Sandra Silva

Reverse Pitch: Funding & Opportunities | 12h30 
Financiamento da Economia Azul (EEA Grants e Fundo 
Azul) 

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Sandra Silva é licenciada em Gestão pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, da 

Universidade Técnica de Lisboa. Iniciou a sua atividade profissional no ex-Instituto da Água, 

I. P, tendo exercido funções de Chefe de Divisão nas áreas Administrativas e Financeiras. 

Desde 2013 exerce funções na Direção-Geral de Política do Mar, inicialmente como Chefe 

de Divisão de Investimentos e Ordenamento e atualmente como Diretora de Serviços de 

Programação. 

A sua especialização centra-se essencialmente na gestão de instrumentos de 

financiamento comunitários, nacionais e outros, nomeadamente: de Fundos comunitários, 

quer na ótica do beneficiário quer na ótica da Autoridade de Gestão, enquanto Organismo 

Intermédio, do Mecanismo de Financiamento do Espaço Económico Europeu (EEA Grants), 

tendo sido responsável pela Gestão do programa “PT02 – Gestão Integrada das Águas 

Marinhas e Costeiras” do EEA Grants 2009-2014 e atualmente pelo novo Programa 

“Crescimento Azul” do EEA Grants 2014-2021, bem como do Fundo Azul, o qual tem por 

objetivo o desenvolvimento da economia do mar, a investigação científica e tecnológica, a 

proteção e monitorização do meio marinho e a segurança marítima. 

No âmbito das suas atribuições enquanto Diretora de Serviços de Programação da DGPM 

tem sido responsável pelas áreas da Vigilância Marítima Integrada, nomeadamente pelos 

projetos no âmbito da implementação da Política Marítima Integrada (PMI) da União 

Europeia (UE) e dos trabalhos para a criação de um Ambiente Comum de Partilha de 

Informação (Common Information Sharing Environment – CISE) e integração de 

informação dos sistemas de vigilância marítima em Portugal.



Pedro Carlos
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Shilling Capital

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Pedro Carlos é Partner da Shilling, que está neste momento a 

investir o Shilling Founders Fund, fundo de Venture Capital de 52m€ 

baseado em Portugal, em oportunidades bastante early stage. 

Investigador e empreendedor, fundou a IP Global, empresa que 

lançou a Internet em Portugal tendo sido adquirida pelo Grupo 

Sonae, onde esteve mais de 10 anos enquanto Administrador. 

Com diversos investimentos realizados enquanto BA, alia o 

background técnico e de investidor como poucos em Portugal. 



Pedro Correia da Silva

Reverse Pitch: Funding & Opportunities | 14h 
Active Cap

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Pedro Correia da Silva tem mais de 20 anos de experiência na área 
de gestão de ativos, gerindo investimentos em empresas 
portuguesas (grandes e pequenas capitalizações, cotadas e não 
cotadas) em diversos setores. 

Desenvolveu a sua carreira na F&C Investments nos escritórios de 
Londres e Lisboa, sendo responsável pelo investimento em 
empresas portuguesas. 

Anteriormente, desempenhou o cargo de administrador da BCP 
Capital, onde liderou a equipa de investimento de private equity e 
Administrador da IMGA – Gestão de Activos (anteriormente 
Millennium Gestão de Activos). 

Licenciatura em Economia pela Universidade Lusíada, MBA pela 
Universidade Católica Portuguesa e Especialização em Private 
Equity pela London Business School. 



Rui Rodrigues

Reverse Pitch: Funding & Opportunities | 14h15 
Indico Capital Partners

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Rui Rodrigues é partner na Indico Capital desde 2021, uma das 

principais firmas de VC em Portugal, com €141M de ativos sob 

gestão. Tem mais de 10 anos de experiência de investimento e de 

M&A em diferentes países. Anteriormente foi Senior Manager na 

equipa da M&A da PwC Espanha e Associate de VC na Caixa Capital 

(Grupo CGD). Licenciado em gestão e com mestrado em finanças. 

 



José Antão

Reverse Pitch: Funding & Opportunities | 14h30
Big Science

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

José Antão é doutorado em Biologia Molecular. Foi Ponto de 

Contacto Nacional para o Horizonte 2020 na FCT e ANI entre 2016 e 

2020, tendo também sido representante nacional nos comités 

ligados às Infraestruturas de Investigação. 

É, desde 2019, Industrial Liaison Officer (ILO) para as organizações 

internacionais CERN, ITER e ESRF, tendo desempenhado funções 

equivalentes para o ESO e SKA. 



João Freire de Andrade

Reverse Pitch: Funding & Opportunities | 14h45 
ONETIER PARTNERS

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

João Freire de Andrade é o diretor da BiG Start Ventures, um fundo de capital de risco 

de early-stage que investe em startups inovadoras nos campos de FinTech, InsurTech e 

cibersegurança. O foco geográfico é Lisboa, Berlim e Londres, mas estão abertos a 

startups de outras localizações. A BiG Start Ventures oferece aos empreendedores um 

ambiente único para o desenvolvimento das suas atividades na indústria financeira, 

com acesso a infraestruturas bancárias, expertise em sistemas, produtos bancários, 

usuários bancários, conformidade e regulamentação.

Foi voluntário na organização não governamental de Move, onde esteve encarregue de 

apoiar a criação de 7 negócios com empreendedores desfavorecidos em Moçambique. 

É o Presidente Fundador da Bring Entrepreneurs Together, a maior organização 

universitária portuguesa dedicada ao desenvolvimento do empreendedorismo no país. 

BET foi responsável pelo evento 24 Horas de Empreendedorismo, envolvendo milhares 

de participantes nas diferentes edições. Exemplos de empresas criadas no programa 

são Uniplaces, Clinkly, Yoochai e Recibos Online.

Fundador da associação Portugal FinTech, que é responsável por promover o 

ecossistema de fintech português, e anualmente publica o relatório das 30 melhores 

fintechs portuguesas, e foi um dos membros fundadores, juntamente com os 

reguladores financeiros do Portugal FinLab - Hub de inovação regulatória portuguesa e 

da Fintech House (um incubadora e espaço de co-working 100% focada em Fintech).    



Rui Escaleira

Reverse Pitch: Funding & Opportunities| 15h 
Alea Capital Partners

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Rui Escaleira é Fundador e Managing Partner da Alea Capital Partners. Com base em 

Lisboa e no Porto, tem um papel fundamental no desenvolvimento das múltiplas 

estratégias de investimento da Alea. Para além de auxiliar na gestão da sociedade, o Rui 

é também co-responsável pelo desenvolvimento de novos fundos e pela identificação e 

concretização de novos negócios, nomeadamente nos sectores da indústria e serviços. 

O Rui também trabalhará em estreita colaboração com as empresas do portfólio como 

membro ativo do conselho de admnistração.  

Antes de fundar a Alea Capital Partners, foi fundador e sócio-gerente da Viam Advisors 

Corporate Finance, onde assessorou Private Equities e outros investidores, 

empreendedores e acionistas em vários mandatos de sell side e buy side e execução de 

negócios, com experiência em vários setores, como industrial e transformador, 

logística, serviços, retalho, energia verde, construção e imobiliário, tecnologia e 

software, com valor agregado superior a 400M€. Anteriormente, fez parte da equipa de 

investimentos da Change Partners, onde esteve envolvido em investimentos de private 

equity em software e outros negócios de tecnologia, indústria, logística e saúde.

Tem experiência prática como empresário adquirindo empresas para reestruturar e 

recuperar, em setores como a fabricação de vestuário, fabricação e distribuição de pão 

e arrendamento de curto prazo. Mais recentemente, antes de co-fundar a Alea, o Rui 

liderou um club deal para adquirir uma companhia média  FMCG, com uma estratégia de 

expandir a empresa internacionalmente. Rui é licenciado em Engenharia do Ambiente 

pela Universidade Católica Portuguesa e tem um  MBA pelo INSEAD. 



Bernardo Empis Meira

Reverse Funding: Funding & Opportunities | 15h15
Interface Café

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 



Mónica Mendonça

Reverse Pitch: Funding & Opportunities | 15h30 
Insight Venture

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Mónica Cameira de Mendonça licenciou-se em Economia pela Universidade Católica 

Portuguesa em 1989, e efetuou diversas formações complementares na área financeira 

(mercados financeiros e derivados na UCP e vários cursos específicos da atividade 

bancária nacional e internacional). Adquiriu certificações profissionais no sector 

financeiros entre outros – Private Banking, DMIFII pelo IFB e CESGA- Certified 

Environmental, Social and Governance Analyst pela EFFAS, the European Federation of 

Financial Analysts Societies em 2021. 

Iniciou a sua carreira profissional em 1988 no BPA. Ao longo de 25 anos desempenhou 

funções de responsabilidade e direção na banca nas áreas comerciais, corporate e 

private banking, marketing, comunicação e reclamações (nacionais e Internacionais). 

Sócio fundador e CEO da MMPSG Consulting por 10 anos, com experiência em 

consultoria de investimentos, assessoria financeira, reestruturação operacional e 

financeira, fusões e aquisições, compliance, gestão de risco e colaboração direta com 

uma empresa de capital de risco fornecendo consultoria de captação de recursos e 

avaliação de negócios. 

Membro da Ordem dos Economistas e da APAF – Financial analysts. Administradora 

executiva e não executiva de SocialTalk SA, IHcare SA, SIA,FWD SA. Membro de 

Conselho Fiscal de Beta Management Corretora, CEO e Presidente de Conselho de 

Administração de Insight Venture Sociedade de Capital de Risco SA 



Elisabete Pires

Reverse Pitch: Funding & Opportunities | 15h45 
EIC - European Innovation Council

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Elisabete Pires está atualmente a trabalhar no Departamento de Programas 

Internacionais da Agência Nacional de Inovação como Representante Nacional e 

Ponto de Contacto para Horizonte Europa no Cluster 4 (Digital e Indústria) e Pilar 3 

(EIC Transition e Accelerator), faz ainda parte do grupo de peritos nomeados no 

âmbito Comunidade Europeia de Investigação e Inovação para a Segurança (CERIS). 

Anteriormente, foi responsável pela área de inovação e financiamento da Vision-Box 

e pela participação da empresa em vários projetos financiados na Sociedade Civil 

para a Segurança como Odysseus, iMARS e Smart-trust (SME instrument phase II) e 

PORTUGAL 2020. Até dezembro de 2016, foi o Ponto de Contacto Nacional (NCP) 

para Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e Tecnologias Futuras 

Emergentes (FET) do Horizonte 2020 e do Programa Conjunto para o Envelhecimento 

Ativo (AAL). Foi também NCP do tema TIC do 7º Programa Quadro (FP7) e do 

Programa de Apoio à Política de Tecnologias de Informação e Comunicação do 

Programa de Competitividade e Inovação (CIP-TIC PSP). Esteve ainda envolvida em 

vários outros projetos internacionais com a participação da Fundação para a Ciência 

e Tecnologia (FCT) como a organização da conferência ICT 2015 – Innovate, Connect, 

Transform. 

Trabalhou também como técnica de Relações Internacionais na Agência para a 

Sociedade do Conhecimento (UMIC) e no Euro Info Centre da Associação Industrial 

Portuguesa (AIP). É licenciada em relações internacionais. 



Carlos Neto

Reverse Pitch: Funding & Opportunities | 16h 
Bright Ventures

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Carlos Neto é Manager na Bright Pixel Capital e é orgulhosamente 

parte do ecossistema de empreendedorismo Português há 10 anos, 

onde tem ocupado vários cargos no tal como investidor, mentor e 

empreendedor. 

Tem um B.Sc. em Economia e um M.Sc. em Gestão com distinção, 

ambos pela Nova School of Business and Economics em Portugal. 

Um apaixonado por startups, novas tecnologias e networking, 

consegue atualmente juntar a todas as suas paixões enquanto 

investidor de early stage na Bright Pixel Capital.



Rui Ferreira

Reverse Pitch: Funding & Opportunities | 16h15
Portugal Ventures

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Rui Ferreira é Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo 

Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE-IUL), 

Mestre com Especialização em Finanças na Universidade Católica 

Portuguesa e Docente no ISCTE-IUL, desde 2001. 

Foi Vice-Presidente Executivo da Portugal Ventures entre 2018-2021, foi 

consultor de diversas entidades sobre financiamento, reestruturações, 

fusões e aquisições de PME e inovação/empreendedorismo, CFO do 

SharkTank Portugal (2014-2017), administrador executivo do ICAT/TEC 

Labs – Instituto de Ciência Aplicada e Tecnologia da Faculdade de Ciências 

de Lisboa (2012-2013), Diretor de Corporate Finance da Capital Criativo, 

Sociedade de Capital de Risco (2010-2011), Diretor-Geral e Fundador do 

Audax (Centro de Investigação e Apoio ao Empreendedorismo e Empresas 

Familiares do ISCTE e Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa) 

(2005-2009), gerente na Divisão de Corporate Finance da Deloitte 

(2004-2005) e assessor da administração da API-Capital, SA (2001-2004). 

Foi ainda coordenador do Gabinete de Engenharia/Inovação Financeira e 

do Gabinete de Estudos do IAPMEI (1993-2000). 



Pedro Appleton Figueira

Reverse Pitch: Funding & Opportunities | 16h30
Cedrus Atlantica

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Pedro Appleton Figueira é um dos sócios fundadores da Cedrus 

Capital.  

Antes de entrar na área de private equity com a Cedrus em 2020, 

passou 10 anos pela consultoria estratégica na BCG e 10 anos no 

sector bancário.  

Pedro licenciou-se em engenharia agronómica pelo ISA em Lisboa 

em 1993 e obteve o seu MBA na Universidade Nova em 1997. 



Miguel Herédia

Reverse Pitch: Funding & Opportunities | 16h45 
Growth Partners Capital

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Miguel Herédia é sócio e membro do Conselho de Administração da 

Growth Partners Capital, uma sociedade de capital de risco que gere 

fundos de private equity, que hoje tem mais de €160 milhões em 

activos sob gestão. 

Miguel Herédia tem mais de 18 anos de experiência profissional, 

tendo trabalhado como consultor na Deloitte e ainda como 

empreendedor. Miguel Herédia é especialista em economia do mar, 

tendo sido sócio fundador de empresas de assessoria de 

investimento e de gestão nesta área. Miguel Herédia foi um dos 

membros da equipa executiva responsável pela criação da Fundação 

Oceano Azul. 
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Sofia Vairinho

Innov Talks | 10h15 
Desafios da transferência de conhecimento

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Sofia Vairinho trabalha atualmente na Universidade do Algarve (UAlg), onde é 

responsável pelo Gabinete de Propriedade Intelectual e Licenciamento (PATLIB 

Center/GAPI UAlg) no CRIA - Divisão de Empreendedorismo e Transferência de 

Tecnologia da Universidade do Algarve, professora convidada, e membro da 

direcção da Associação ALGARVESTP - Algarve Systems and Technology 

Partnerships (Digital Innovation Hub).  

Na sua experiência profissional passou por Gestora de Desenvolvimento 

Empresarial e Licenciamento na Carnegie Mellon University (EUA), consultora 

internacional do CLDP (Programa de Desenvolvimento de Direito Comercial -USA 

Gov.) como Perita em IP com o EPO (Gabinete Europeu de Patentes), e membro do 

conselho executivo da UTEN - University Technology Enterprise Network, bem 

como a sua participação na implementação e promoção de ecossistemas 

empreendedores inovadores e parques científicos e tecnológicos no Algarve. 

Sofia é estudante de doutoramento, tem um mestrado em Direito Empresarial e é 

autora de publicações relacionadas com PI, transferência de conhecimento, 

empreendedorismo e inovação, tendo realizado vários programas de 

desenvolvimento profissional internacional, nomeadamente no IC2 (Universidade 

do Texas), Carnegie Mellon University (General Counsel e CTTEC), e na Cambridge 

Enterprise Ltd - Universidade de Cambridge.



Sofia Côrte-Real

Innov Talks | 10h15
Desafios da transferência de conhecimento

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 



Braz Costa

Innov Talks | 10h15 
Desafios da transferência de conhecimento

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

António Braz Costa licenciou-se em Engenharia Metalomecânica pela Universidade do Minho 

em 1989 e fez formação em Gestão Publica Avançada pelo Instituto Nacional da Administração 

em 2008. Assumiu as funções de Diretor Geral do CITEVE – Centro Tecnológico das Indústrias 

Têxtil e do Vestuário de Portugal em janeiro de 2000. 

Desde abril de 2012 é administrador executivo do CeNTI – Centro de Nanotecnologia e Materiais 

Técnicos, Funcionais e Inteligentes. Preside à TEXTRANET – Rede Europeia de Organizações de 

Investigação Têxtil desde 2010. É Vice-presidente da Textile ETP - Plataforma Tecnológica 

Europeia para o Futuro do Têxtil e Vestuário desde 2013, membro do Grupo de Alto Nível do 

Cluster Têxtil: Tecnologia e Moda  É membro da Direção do BatPower – Battery Cluster Portugal, 

Vice-Presidente do TecMeat – Centro de Competência do Setor das Carnes, administrador do 

CCG – Centro de Computação Gráfica, membro do Conselho Consultivo da ANI - Agência 

Nacional de Inovação, e membro do Conselho Regional de Inovação do Norte de Portugal. 

Preside à Mesa da Assembleia Geral da RECET - Associação dos Centros Tecnológicos de 

Portugal. É também Secretário da Mesa da Assembleia Geral do MOBINOV – Cluster Automóvel 

Portugal. 

Entre 2001 e 2016, foi presidente da AFTEBI, Escola Tecnológica para a Formação de técnicos 

especialistas para os sectores Têxtil e do Vestuário. Entre 2007 e 2015 foi Presidente e membro 

do Conselho de Administração do CEiiA – Centro para a Excelência e Inovação no setor 

Automóvel e Aeronáutica, tendo nessa qualidade liderado a criação e governação do Cluster da 

Mobilidade. Entre 2005 e 2009 foi membro do Conselho Diretivo do IAPMEI – Instituto de Apoia 

às PME e Inovação. Entre 1992 e 1999 foi Diretor Geral do IDITE-Minho – Instituto de 

Desenvolvimento e Inovação Tecnológica do Minho.



Pedro Moura

Innov Talks | 11h15 
Recrutamento & Retenção de Talento

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Pedro Moura é licenciado em Engª Informática e de Computadores 

pelo Instituto Superior Técnico, detendo também uma 

pós-graduação em Sociologia e Recursos Humanos pela 

Universidade de Évora. Desde 1999 vem trabalhando na criação e 

gestão de produtos, equipas e empresas em várias áreas 

tecnológicas e de mercado nos mundos Corporate e Startup. 

Atualmente é Chief Marketing & Product Officer na Landing.Jobs e 

co-founder no Portugal Tech Hub, uma iniciativa nacional para 

atração de talento e empresas tecnológicas para Portugal.   



Pedro Oliveira

Innov Talks | 11h15
Recrutamento & Retenção de Talento

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Pedro Oliveira é cofundador da Landing.jobs e também cofundador 

e CEO da Talent Protocol, o seu mais recente projeto. 

Formado em Ciências da Computação pelo Instituto Superior 

Técnico, em Lisboa, já assumiu vários papéis na sua vida profissional: 

programador, investigador, Diretor-chefe de Tecnologia (CTO), 

encontrou o seu lugar em empresas de RH Tech. 

Em 2021 foi distinguido pela TAtech na “The Summer Class – The 

Final 25 – of TAtech’s TOP 100 Most Influential Talento Acquisiton 

Thought Leaders 2021” .



Pedro Henriques

Innov Talks | 11h15 
Recrutamento & Retenção de Talento

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Pedro Henriques é Co-Founder e CEO da BRIDGE IN. Executivo com 

mais de 15 anos de experiência na criação, desenvolvimento, 

reestruturação e gestão de empresas tecnológicas com vista ao 

crescimento de receita e lucros. Gestor sénior de equipas 

distribuídas em ambientes multinacionais e multiculturais.

Fundador da BRIDGE IN, uma startup que ajuda outras empresas na 

abertura de centros tecnológicos e contratação de talento em 

Portugal, através de serviços profissionais de consultoria para o 

lançamento de operações e relocação de negócios, de forma 

eficiente e minimizando riscos.

A visão da BRIDGE IN é o desenvolvimento e suporte de organizações 

descentralizadas, criando empresas mais resilientes e com maior 

diversidade do seu talento.



Frederico Duarte

Innov Talks | 12h 
Bauhaus of the Seas Sails

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Frederico Duarte (Lisboa, 1979) estudou design de comunicação 

em Lisboa e trabalhou como designer na Malásia e Itália. Com um 

mestrado em crítica de design (School of Visual Arts) e um 

doutoramento em curadoria (Birkbeck College, University of London 

e Victoria & Albert Museum).

Enquanto crítico e curador de design tem desde 2006 escrito artigos 

e ensaios, contribuído para livros e catálogos, dado palestras e 

workshops, comissariado exposições e organizado eventos sobre 

design, arquitectura e criatividade. 



Joana Melo Duarte

Innov Talks | 12h 
Bauhaus of the Seas Sails

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Joana Melo Duarte é formada em Biologia Marinha e Mestre em 

Oceanografia, aos 29 anos decidiu mudar de área. A sua paixão pela 

cozinha levou-a para Barcelona onde estudou na Escola Hofmann e 

trabalhou durante 6 anos em restaurantes estrelados, como MOO 

(assessoria dos irmãos Roca), Comerç 24 e Tapas 24. 

Em 2013 regressa a Portugal  onde esteve em vários projectos como 

Pedro e o Lobo, Fortaleza do Guincho, e Alma, terminando a liderar 

por 5 anos a cozinha do Tapisco, projecto do Chef Henrique Sá 

Pessoa, em Lisboa. 

Hoje em dia é consultora gastronómica independente e dá aulas nas 

Escolas de Hotelaria e Turismo de Setúbal e Estoril. 

 



Miguel Azevedo

Innov Talks | 14h15 
Projetos de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico 
no setor agro-alimentar

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Miguel Azevedo é Engenheiro Biológico, formado pela Universidade 

do Minho, em 2010. 

Foi Gestor de Projeto e Diretor Fabril na Fórmula d’Avó, uma Spinoff 

do Departamento de Engenharia Biológica, vencedora Prémio 

Nacional de Agricultura em 2015, na Categoria novos projetos. 

Está na Decorgel desde 2016, sendo diretor de Inovação e 

Desenvolvimento desde 2020. 

 



Norton Dias

Innov Talks | 14h15 
Projetos de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico 
no setor agro-alimentar

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Norton Dias é mestre em Microbiologia Aplicada (ESB-UCP,2019). 

Têm experiência na área de ciência e tecnologia de alimentos, com 

foco em microbiologia e segurança alimentar, qualidade e 

processamento de produtos cárneos, processamento de alimentos 

mais saudáveis, apelativos e seguros (clean label, biocontrolo, 

tecnologias emergentes). 

Desde 2020 é investigador do corpo técnico da Primor Charcutaria 

Prima – S.A., onde desenvolve projetos de I&D+ internos e em 

co-promoção com as entidades do sistema científico e tecnológico 

nacional.



Gustavo Freitas

Innov Talks | 15h15 
A Inovação social como motor de uma mudança política e 
económica

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Gustavo Freitas é Diretor da Unidade de Investimento Social do 
Departamento de Empreendedorismo e Economia Social da SCML e 
responsável pelo Fundo +PLUS, um instrumento de filantropia de 
impacto da Casa do Impacto. Desde 2012 que desempenha funções 
de gestão de programas de cocriação e de capacitação nos domínios 
do empreendedorismo e inovação social. Participa regularmente em 
projetos europeus, tendo recentemente coordenado o projeto “Social 
Innovation Through Knowledge Exchange” financiado pelo Programa 
ERASMUS+. 

Mestre em Psicologia e especialista credenciado em Psicologia 
Social, Organizacional e Comunitária, pós-graduado em Estudos 
Culturais e Critica de Arte, lecionou em várias Instituições de Ensino 
Superior. Gestor de formação e formador certificado desde 1998.



Rita Oliveira

Innov Talks | 15h15 
A Inovação social como motor de uma mudança política e 
económica

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 



João Monge Ferreira

Innov Talks | 16h15 
From 'Crypto winter' to 'ice age'? 

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 



O PRESENTE E O FUTURO DA INOVAÇÃO EM PORTUGAL

Master
classes



Cláudia Xara-Brasil

Masterclasses | 10h30 
Propriedade Industrial 

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Cláudia Xara-Brasil é Consultora Sénior na área de Propriedade 
Intelectual da CCA Law Firm, tendo iniciado a sua colaboração com o 
escritório em 2013. Desenvolve a sua prática na área da Propriedade 
Industrial e Intelectual. 

Com mais de 20 anos de experiência, desenvolveu sempre a sua 
prática na área da Propriedade Industrial e Intelectual, 
nomeadamente, na assessoria jurídica especializada na proteção e 
defesa dos direitos de PI (marcas, design e patentes), nomes de 
domínio, direitos de Autor e direitos Conexos.  Além da experiência 
no registo de direitos de PI, de vigilância e enforcement, tem 
experiência ainda na resolução judicial e extrajudicial de conflitos de 
direitos de PI. 

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 
Católica Portuguesa de Lisboa. Árbitro no ARBITRARE (Centro de 
Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de Domínio, Firmas 
e Denominações). Agente Oficial da Propriedade Industrial – AOPI. 
Agente Europeu de Marcas e Desenhos. 



Daniela Barroso

Masterclasses | 11h
Gestão de Projetos Colaborativos

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Daniela Barroso é licenciada em Gestão pelo ISEG – Instituto Superior de 

Economia e Gestão, Pós-Graduada no Mestrado Executivo “Gestão de 

Programas e Projetos” e Mestre em Gestão (com o tema “Projetos 

Colaborativos no Âmbito do SI I&DT: Aplicação de Metodologias de Gestão 

de Projetos”) ambos pelo ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa. 

Desde 2014 que é Gestora de Projetos de Incentivos Financeiros, tendo até 

2021 desempenhado funções de análise de candidaturas no âmbito do 

Portugal2020, bem como de gestão técnica e financeira dos projetos 

aprovados no âmbito do QREN e do Portugal2020. 

Desde 2021 que é responsável pela contratação de avaliadores bem como 

“Product Owner” do desenvolvimento da plataforma que suporta este 

processo, tendo também desde esse período apoiado a direção no 

planeamento e monitorização dos objetivos da equipa dos Incentivos 

Financeiros. 

Recentemente ficou responsável pelo projeto que investiga a aplicação de 

práticas de Gestão de Projetos no contexto de projetos colaborativos, em 

colaboração com Universidades e Politécnicos. 



Gabriela Fernandes

Masterclasses | 11h 
Gestão de Projetos Colaborativos

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Gabriela Fernandes é Licenciada em Engenharia e Gestão Industrial pela 

Universidade do Minho (2000). Mestre em Engenharia Industrial com especialização 

em Avaliação e Gestão de Projetos e da Inovação pela mesma Universidade (2004) e 

Doutorada em Gestão pela Universidade de Southampton (2014).  

Pró-Reitora da Universidade de Coimbra com o pelouro do Empreendedorismo, desde 

2023 e Professora Auxiliar do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, desde 2019, na área da 

Inovação e Empreendedorismo. Iniciou a sua atividade acadêmica em 2010 na 

Universidade do Minho. Os seus interesses de investigação são em Gestão de 

Projetos Organizacionais e Gestão da Inovação, particularmente no contexto de 

colaborações universidade-indústria. É (co)autora de mais de 100 artigos científicos, 

incluindo a edição do livro: "Managing Collaborative R&D Projects: Leveraging Open 

Innovation Knowledge-Flows for Co-Creation". 

Tem 10 anos de experiência na indústria, exercendo funções de direção em empresas 

de diferentes setores de atividade. Como consultora, coordenou a implementação de 

sistemas de gestão de projetos, bem como de estruturas de Project Management 

Office (PMO). Foi promotora da Spin-off académico PMInnovation e diretora do PMI 

Portugal Chapter. Exerceu ainda funções de PMO Quality Assurance nos programas 

de I&DT em colaboração entre a Universidade do Minho e a Bosch Car Multimedia.  



Luís Ferreira

Masterclasses | 11h30 
Compras Públicas para a Inovação

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Luís Ferreira é doutorado em Engenharia do Ambiente, Mestre em 
Tecnologia Alimentar e Qualidade, e Mestre em Biotecnologia. 
Coordena a Unidade de Capacitação, Monitorização, Projetos e 
Políticas de Inovação, onde é o Director, pela ANI, do Centro de 
Competências em Compras Públicas de Inovação – Procure+i, 
acumulando a responsabilidade pela área de Economia Circular.

Possui experiência de investigação de quase vinte anos, na 
Universidade Nova de Lisboa, Universidade Técnica de Lisboa e 
Southern Jutland University no domínio científico da biotecnologia 
ambiental - biogás. Como consultor e gestor de projeto, 
implementou processos de tratamento de efluentes e projetos de 
auditoria ambiental no setor da agroindústria e pecuária. Como 
consultor internacional, foi contratado em vários projetos da UNIDO 
para o desenvolvimento de biogás na América Latina. 

Fundou e dirigiu a primeira empresa de serviços de acesso por corda 
em Portugal.  



Hugo de Sousa

Masterclasses | 12h
Como estimular a capacidadde de inovação das empresas 
a longo prazo

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Hugo de Sousa é um empreendedor digital e especialista em inovação corporativa. 

Lidera a Innovation by Kaizen - empresa de crescimento e inovação do Kaizen 

Institute Western Europe e ensina Strategic Business Analytics em Londres na Bayes 

Business School City University of London, Transformação Digital nos programas 

executivos da Nova SBE Executive Education e Inovação no Técnico+ Formação 

Avançada. 

A sua carreira inclui uma lista diversificada de empresas, consultoras e entidades de 

serviço público de renome, incluindo Capita Plc, BearingPoint, Lionbridge, Arthur D. 

Little, Inetum e os setores da Justiça e Turismo do Governo Português. 

Em 26 de fevereiro 2022, Hugo fundou o wehelpukraine.org após uma uma 

publicação no LinkedIn. A plataforma foi desenvolvida por mais de 300 voluntários, 

ajudou milhares de pessoas em apenas algumas semanas, foi recomendada pelo 

Presidente da República Portuguesa, patrocinada por 2 unicórnios e por dezenas de 

empresas de renome. Em 2014 foi co-founder da primeira start-up 2de aprendizagem 

de programação em Portugal e na Roménia, a Alphappl/Jademy. Keynote e TedX 

speaker. 

É certificado em várias áreas, nomeadamente em Design Thinking pelo IDEO, Design 

Sprint, Lean-Startup, CSPO/CSM pela Agile Alliance e Project Management 

Professional (PMI). 



António Dias Martins

Masterclasses | 12h30 
Tools for Entrepreneurs in Portugal: programas e 
ferramentas para empreendedores

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

António Dias Martins é o Diretor Executivo da Startup Portugal.  

Tem um MBA pela Nova School of Business and Economics e uma 

licenciatura pela Católica Business School of Business and 

Economics. Com uma forte experiência em gestão de investimentos, 

venture capital & private equity, consultoria de gestão, indústria 

automóvel, construção, imobiliário e turismo, está agora empenhado 

no desenvolvimento do ecossistema empresarial e de startups 

portuguesas. 



Miguel Alpoim Ruas

Masterclasses | 14h30 
Dicas de PR & Social Media

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Miguel Alpoim Ruas, licenciado em Economia pela Universidade 

Nova de Lisboa, iniciou a carreira na indústria do turismo, onde deu 

cartas nalgumas das maiores marcas (Ritz, Plaza) em Lisboa e Nova 

Iorque, e como empreendedor. 

É em 2014 que se deixa levar pela sua paixão maior: os livros e as 

estórias, que o conduzem até ao PR para startups. Em 2016, abre a 

Doctor Spin onde se dedica à gestão de clientes e da equipa de 

spinettes. 



Ana Santiago

Masterclasses | 14h30 
Dicas de PR & Social Media

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 

Ana Santiago nasceu em Lisboa e formou-se em Ciências da 

Comunicação pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa. 

Ainda durante o curso, trabalhou em rádio e numa revista. Ingressou 

depois na Câmara Municipal de Lisboa, onde conta com mais de duas 

décadas de experiência no desempenho de funções em diversos 

serviços, desde o gabinete de comunicação da Presidência, às 

direções municipais de Cultura, e de Recursos Humanos, passando 

pelos cargos de dirigente e editora executiva da Agenda Cultural. 

Em 2013 abraçou o desafio do ecossistema empreendedor e dedicou 

seis anos à construção da marca, cultura e comunidade da 

incubadora Startup Lisboa, onde foi diretora de comunicação. 

Atualmente é consultora na área de comunicação e estratégia de 

conteúdos, é mentora em alguns programas de startups e está a 

desenvolver um negócio de moda sustentável. 



Paulo Salgado

Masterclasses | 15h30 
Como falar em público

Ana Casaca é a Diretora de Inovação na Galp. Com mais de 20 anos 

de experiência em inovação e em transferência de tecnologia, 

começou a sua carreira como investigadora em San Francisco, com 

uma bolsa do programa Network Contacto do AICEP e da Fulbright. 

Mais tarde, mudou-se para o mundo corporativo promovendo o 

crescimento de novos negócios e  inovação através de  tecnologia, de 

startups e de desenvolvimento de ecossistemas. 

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa 

com um MBA pela Porto Business School, é professora convidada em 

ambas as instituições. 

Ana também é avaliadora no Horizon Europe da Comissão Europeia. 



O PRESENTE E O FUTURO DA INOVAÇÃO EM PORTUGAL

O programa e respetivos oradores estão 
sujeitos a alterações alheias à organização.


