
Da Ideia ao Produto 
em 6 semanas! 



A AMPLIFICA é uma aceleradora de impacto que se foca em ideas de 
base tecnológica que resolvem desafios sociais e ambientais. O 
programa está estruturado em 6 semanas de aceleração intensiva 
com sessões de trabalho 2 dias por semana. Será utilizado o método 
Lean Service Creation, um processo de inovação rápido e eficiente 
que segue as linhas orientadoras de 'human-centered' design.

O que é a 

AMPLIFICA?

O que 

estamos à 

procura?

Procuramos equipas com ideias e com ambição. Experiência em 
ciência e tecnologia é uma mais valia, um background em gestão ou 
design é também um ponto positivo. Sabemos que são as equipas 
multidisciplinares que chegam mais longe. Valorizamos a visão e a 
ambição tanto como as experiências e o conhecimento.

O que 

oferecemos?

Estrutura o teu negócio: A AMPLIFICA é o programa certo para 
quem tem uma ideia, mas também para projetos já com alguma
tração.

Mentoria e Suporte:  Durante as 6 semanas de aceleração teremos
mentores e especialistas em tecnologia, gestão de produto e design 
dedicados aos projetos. A MAZE garante o acompanhamento de 6 
meses pós-aceleração com o objetivo de desenvolvimento de 
oportunidades de exposição a potenciais clientes e investidores.

Equipa especializada: A equipa de projeto dedicada é composta por 
profissionais especializados e com foco total na resolução dos 
desafios dos fundadores.

Espaço de Coworking: Durante as 6 semanas no espaço NOW_Porto, 
um dos hubs mais dinâmicos da Área Metropolitana do Porto.

Alguma questão por responder? Entre em contacto com o Afonso Fontoura que está
responsável pelo projeto – afonso@maze-impact.com

07 de Fevereiro Fecho das candidaturas 1ª Edição
8 de Março Lançamento do programa
Até 19 de Abril 6 Semanas de Aceleração
Até Out 2019 6 Meses de Suporte Contínuo

Datas

Parceiros A AMPLIFICA foi criada pela Área Metropolitana do Porto, com o 
objetivo de promover o ecossistema de inovação social na região. O 
programa é desenvolvido em parceira com a MAZE, uma empresa 
criada pela Fundação Calouste Gulbenkian que trabalha com 
startups para escalar soluções para desafios sociais e ambientais 
através de programas de aceleração, e investimento através do 
fundo de capital de risco MustardSeedMaze
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Promotor:Promotor:

http://www.no-office-work.com/
http://www.leanservicecreation.com/
http://www.no-office-work.com/
http://www.maze-impact.com/
http://www.gulbenkian.pt/
http://www.mustardseedmaze.vc/
https://gulbenkian.pt/en/
http://www.maze-impact.pt/
http://www.portal.amp.pt/

