
FAÇA A SUA INSCRIÇÃO AQUI

TECMAIA
SEMANAS METROLAB 

Não perca esta oportunidade 
de tornar a sua empresa 
ou startup mais competitiva!
www.tecmaia.pt

A inovação é a palavra de destaque das primeiras 
edições das semanas MetroLab que arranca já 
em Setembro na TecMaia. No dia 25, terça-feira, 
André Jacques partilhará a sua vasta experiência 
na Unicer, Porto Business School e outras enti-
dades, no estímulo da colaboração entre startups 
e corporates. No dia 27, quinta-feira, José 
Redondo abordará os desafios da inovação de 
longo prazo e como é que este processo tornou 
a Bial numa gigante no sector farmacêutico.

25 SETEMBRO 

HORÁRIO

Sistemas Agroambientais e Alimentação

17H30 Check-in / Welcoming 

André Jacques
Global Marketer & Innovator

 

 

 Coffee-Break & Networking
18H00 Boas Vindas
18H10 Keynote Speaker 
18H30 Painel
19H00 Encerramento

Ana Ferreira
CEO & Founder 

da B.Create

Deolinda Silva
Directora Executiva 
da Portugal Foods

Fialho de Almeida
Administrador 

do Espaço Municipal

Manuel Oliveira
TecMaia

Como é que as startups podem ajudar as corporates inovar

André foi diretor de marketing da Porto Business School e responsável pela 
direção de Inovação e Serviços de Marketing global da Unicer. Na Unicer, André 
Jacques iniciou o seu percurso em 2001, tendo desempenhado, ao longo de cerca 
de 15 anos na empresa, entre várias funções, a de director de marketing de águas 
e refrigerantes, onde foi responsável pelo reposicionamento e revisão de identi-
dade da marca Água das Pedras e pelo relançamento da marca Vidago. Foi 
também responsável pelos projectos de inovação e pela definição da estratégia e 
segmentação de marcas como a Super Bock, Somersby e Água das Pedras. Entre 
2011 e 2014, passou pelo grupo Carlsberg Sérvia, como chief marketing officer 
com actuação em diferentes países do Sudeste Europeu.

27 SETEMBRO 

HORÁRIO
17H30 Check-in / Welcoming 

José Redondo
Administrador da Bial

 

 

 Coffee-Break & Networking
18H00 Boas Vindas
18H10 Keynote Speaker 
18H30 Painel
19H00 Encerramento

Ana Colette
Maurício

Investigadora da Biosckin,
SA – Criovida  

Hugo Prazeres
Technology 

Transfer no i3S

António Silva Tiago
Presidente da 

Câmara Municipal da Maia

Miguel Dias
CEO da ScaleUp Academy

Deep tech: Como vencer os riscos da inovação de longo prazo

José Augusto Fernandes Redondo é Mestre em Economia, especialização em 
Economia de Empresa e Industrial, pela Faculdade de Economia da Universidade 
do Porto. É membro do Conselho de Administração do BIAL SGPS, S.A. e de 
várias empresas do grupo farmacêutico BIAL desde 1993, onde iniciou a sua 
actividade em 1985. Constituído em 1924, BIAL é um Grupo farmacêutico interna-
cional com actividades em mais de 40 países nos diferentes pontos do globo,.
Em Abril de 2018, a maior farmacêutica portuguesa duplicou a infra-estrutura 
dedicada à inovação, onde trabalham 104 investigadores de oito países.
Segundo os dados divulgados no "The 2017 EU Industrial RD Investment Score-
board", publicado pela Comissão Europeia, a farmacêutica nortenha é a empresa 
portuguesa com maior investimento em I&D, ocupando a 445.ª posição no ranking 
das mil empresas europeias que mais investem nesta área.

Ciências da Vida e Saúde

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevTAyeFoZCVSJcD6Tbt-ju4YrNSlun4kgFgYaMt5Gmau1XKw/viewform
http://www.tecmaia.pt/pt/



