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From Start-to-Table é o programa de aceleração da Startup Lisboa, com o apoio do Turismo de
Portugal, para proporcionar a inovação no ecossistema da restauração.

Ideias ou projetos de todo o mundo, com menos de três anos de existência, de teor tecnológico,
não tecnológico e produtos de Food & Beverage que tragam inovação ao ecossistema da
restauração.

As candidaturas estão abertas até dia 15 de setembro em fromstart-to-table.com.

A participação no programa de aceleração é totalmente gratuita.

Não, cada pessoa só se pode inscrever através de um único projeto.

Depois do período de candidaturas, haverá uma pré-seleção de projetos para se apresentarem
a júri nos dias 1 e 2 de outubro.
Dos candidatos selecionados a júri, serão escolhidos até 25 projetos para participarem no
programa.

O(s) promotor(es) de cada projeto devem fazer uma apresentação de (no máximo) 3 minutos,
com os suportes que os candidatos considerem mais adequados.
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●
●
●
●
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Projeto / empresa com modelo de negócio inovador e diferenciador
Qualidade da equipa e capacidade da mesma em implementar o projeto
Exequibilidade da ideia apresentada
Inovação ao nível do processo, do produto ou do marketing associado relativamente a
negócios já instalados
Ter potencial de crescimento e/ou de escalabilidade

Cada critério será classificado de 1 a 10, sendo 1 muito mal classificado e 10 muito bem classificado

Os projetos selecionados serão informados via e-mail até ao dia 5 de outubro.

O programa tem a duração de 9 semanas a começar a 12 de outubro e a terminar a 10 de dezembro
com o Demo Day.

Ao longo de 9 semanas, os empreendedores vão trabalhar na validação do modelo do negócio, em
co-criação com todos os participantes, ao mesmo tempo que recebem formação e mentoria de vários
especialistas.

●
●
●
●
●
●
●

Workshops;
Reuniões de mentoria;
Reuniões de acompanhamento individual a cada projeto;
Eventos de networking;
Visitas;
Talks inspiracionais;
Apresentação pública final dos projetos finalistas a potenciais parceiros, clientes e
investidores.

O programa funciona em horário laboral ocupando em média 3 dias úteis por semana.

No Demo Day, os projetos participantes farão o pitch para um painel de júri composto por investidores,
especialistas e personalidades do ecossistema, de onde resultarão 3 vencedores:
●
●
●

10.000 euros para a melhor tecnologia para restauração;
10.000 euros para o melhor novos conceitos de restauração;
10.000 euros para o melhor produto Food & Beverage.
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Estes três vencedores terão ainda acesso a incubação direta na Startup Lisboa. Os parceiros do
programa vão apoiar ainda na abertura de canais para prototipagem e validação em contexto real de
mercado.

Os mentores são vários e com diferentes perfis sempre com o objetivo máximo de apoio à validação
do modelo de negócio e escalabilidade do mesmo. Ver por favor listagem de mentores em fromstartto-table.com

Os parceiros da segunda edição do From Start-to-Table são:
Main Partner: Turismo de Portugal
Innovation Golden Partner: Delta Cafés
Silver Partner: Sagres
Partners: AHRESP, Inter Magazine, N360 e Portugália
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