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INICIATIVA 

Programa StartNOW' 
potencia inovação 
Inscrições para o programa de aceleração de ideias inovadoras StartNOW' 
decorrem até 24 de setembro. 

Por Patrícia Gaspar 
patricia.gaspar@jm-madeira.pt 

O Governo Regional da Madeira 
através da Startup Madeira lançou, 
ontem, a 4.a  edição do programa 
de aceleração de ideias inovado-
ras StartNOW'. 

Cofinanciado pelo programa 
europeu Madeira 14-20, o pro-
grama é, sublinhou o secretário 
regional da Economia, "um es-
tímulo a que as pessoas possam 
concretizar os seus sonhos". 

Rui Barreto teve, ontem, a opor-
tunidade de conhecer as equipas 
vencedoras das edições anterio-
res, altura em que sublinhou que 
este programa constitui uma opor-
tunidade para os empreendedores 
desenvolverem os seus produtos 
nas mais diversas áreas. 

O governante apelou às ins-
crições, lembrando que para con-
correr não é necessária formação 
superior, sendo que as equipas 
vencedoras (podem vencer até 

As equipas 
vencedoras 
podem beneficiar, 
durante seis 
meses, de um 
apoio até 13 mil 
euros. 

seis equipas) podem beneficiar, 
durante seis meses, de um apoio 
até 15 mil euros. 

"Este é um programa que vai 
na quarta edição e tem sido um 
sucesso e que tem, ano após ano, 
despertado mais interesse", ga-
rantiu o governante, acrescen-
tando tratar-se de "uma opor-

  

tunidade para as pessoas serem 
empreendedoras e poderem con-
cretizar algumas dessas ideias". 

"Isto é estimulante porque nós 
precisamos de cada vez mais em-
preendedores, de pessoas criativas 
e este é, de facto, o palco e um es-
tímulo a que as pessoas possam 
realizar os seus sonhos", vincou. 

Rui Barreto revelou ainda que, 
nas últimas edições, registou-se 
uma maior procura pelas áreas da 
sustentabilidade, saúde, bem-es-
tar e transformação digital, embo-
ra o programa abarque também 
áreas como a ciência, a cultura, 
o desporto, a economia circular, 
a energia e as indústrias criativas, 
entre outras. 
O programa StartNOW' aceita 

inscrições de equipas até quatro 
elementos, todos eles maiores de 
18 anos. Aos interessados, basta 
terem uma ideia e vontade de criar 
uma oportunidade de negócio. As 
inscrições estarão abertas até 24 
de setembro, em www.now.star-
tupmadeira.eu. 


