
 

 

 
 

FORMAÇÃO PARA EMPREENDEDORES NO ÂMBITO DA 
MOBILIDADE AVANÇADA E ALARGADA 

3, 4 e 5 de novembro 2020 

Modalidade on-line
INTRODUÇÃO  

O impacto do transporte não aquecimento 
global e a qualidade do meio ambiente, unido à 
irrupção de novas soluções técnicas, têm 
favorecido o surgimento de novas alternativas de 
mobilidade. O caminho para uma mobilidade 
mais limpa e uma melhor utilização dos recursos 
através de transporte partilhado e interligado 
estabelecem as bases de novos modelos de 
negócio, com capacidade de transformar a 
indústria da mobilidade.  

As novas formas de mobilidade podem favorecer 
uma mudança radical em termos de eficiência 
energética e sustentabilidade urbana, e abrem 
novas vias na geração de valor por parte da 
indústria, que incluem novos conceitos de 
mobilidade e novos comportamentos sociais, 
tecnologias para dotar de autonomia os veículos, 
e novos conceitos de motorização e regulação. 
Consequentemente, a cadeia de valor da 
mobilidade vive atualmente uma época de 
mudanças, com múltiplas implicações nos 
futuros modelos de negócio e nas atividades de 
apoio. Esta transformação configura uma nova 
cadeia de valor marcada por uma forte realidade 
multidisciplinar com competências emergentes 
e uma abordagem mais orientada para o serviço 
do que para o produto.  

Tendo isto em conta, o projeto MOBAE promove 
este curso onde serão tratados os conteúdos em 
dois blocos temáticos, um sobre competências 
emergentes em rede e outro sobre 
empreendedorismo. 

OBJETIVOS 

• Divulgar os últimos avanços na mobilidade 
avançada e as perspetivas futuras deste mercado 

• Introduzir o conceito de competências 
emergentes em rede, para estar a par das 
tecnologias requeridas no futuro e novos 
modelos de negócio nos quais poderiam 
posicionar-se.  

• Dotar os participantes de conhecimentos para 
gerir a sua iniciativa de empreendedorismo com 
as experiências de outras empresas ou Start-ups. 

• Orientar e/ou redirecionar o seu projeto com 
base na formação recebida. 

DIRECIONADO PARA 

Empresas já estabelecidas no sector da 
mobilidade (Automóvel, Sistemas e Tecnologias 
da Informação e Comunicação, Aeronáutica, etc.) 
que visem lançar iniciativas de 
empreendedorismo para o desenvolvimento e 
lançamento de novos produtos ou serviços no 
domínio da mobilidade; Start-ups com projetos 
relacionados com a mobilidade e estudantes do 
último ano do curso com projetos de fim de 
curso inovadores em mobilidade, bem como 
alunos de cursos de pós-graduação, Formação 
Profissional relacionados com a mobilidade, 
mestrado em áreas do sector automóvel, 
mestrado em PME’s, etc., e área de 
empreendedorismo. 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

A reserva de vaga será efetuará através do seguinte link:  INSCREVA-SE AQUI  

As vagas serão atribuídas por ordem de chegada das inscrições. O curso é gratuito para os participantes. 
Data limite de inscrição: 30 de outubro. 
As línguas do curso serão o espanhol, português ou inglês, dependendo do orador. 
Os presentes receberão um certificado no final da formação. 
 

Telefone de contato: +34 649 745 140 
e-mail de contacto: sonia.pineiro@ceaga.com 

 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/6839


 

BLOCO 1: COMPETÊNCIAS EMERGENTES EM REDE NA MOBILIDADE AVANÇADA E ALARGADA 

3 NOVEMBRO 2020 

O conceito de competências emergentes em rede 

10:00-10:10 Apresentação do projeto MOBAE Pablo Cabanelas, Investigador 
Principal de MOBAE, UVigo. 

10:10-11:00 
Competências Emergentes em Rede José Cabanelas, Doutor em 

Ciências Económicas e 
Administração de Empresas 

Situação atual e tendência futura do mercado ACES (Parte I) 

11:00-11:45 Alternativas ao veículo de combustão interna e 
posicionamento da Eurorregião 

Pablo Justo Sanmartín, 
Assembly Engineering Project 
Manager, Groupe PSA. 

11:45-12:30 Novas opções de mobilidade: veículo 
partilhado 

Pablo Cabanelas, Investigador 
Principal de MOBAE, UVigo. 

12:30-13:00 Projetos de I+D+i, intra-empreendedorismo 
Julien Robin, R&D and 
Automotive Innovation Project 
Manager, Simoldes. 

4 NOVEMBRO 2020 

Situação atual e tendência futura do mercado ACES (Parte II) 

10:00-11:15 
Veículo interligado e autónomo: desafios, 
oportunidades e posicionamento da 
Eurorregião Galiza – Norte de Portugal 

Francisco Sánchez, Electronics & 
ITS Director, CTAG. 

11:15-11:45 Veículo partilhado e novos modelos de 
negócio 

Luis Reis, Business Development 
Mobility, CEiiA. 

 

BLOCO 2: APOIO AO EMPREENDEDORISMO 

5 NOVEMBRO 2020 

As chaves do sucesso para empreendedores 

10:00-10:30 Da ideia ao sucesso de um produto Jorge Costas, CEO & Founder, 
Netun Solutions 

10:30-10:45 

Casos de sucesso de Start-ups na Eurorregião 

Pedro Rodríguez, Managing 
Director, Efimob. 

10:45-11:00 Carlos Almeida, CEO, EVIO. 

11:00-11:15 Pedro Martínez, CEO, VMS 
Automotive 

11:15-11:30 Luis de Matos, Chairman and 
CEO, Follow Inspiration. 

11:30-12:00 Próximos passos no projeto MOBAE Juan F. Castro-Cal, Cientista 
Titular, CSIC 

 
O projeto MoBAE, que surge para impulsionar o elevado potencial associado à mobilidade da Eurorregião, é 
cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional FEDER através do Interreg V‐A Espanha‐
Portugal (POCTEP) 2014‐2020.  
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