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Laboratório de Inovação do IST 
 

Atividades desenvolvidas em 2021 

A tabela é enviada pré-preenchida com os elementos da Unidade Especializada relativos ao Plano de 

Atividades IST 2021, devendo ser completada com a % de realização atingida e eventuais notas relevantes. 

Poderão ser adicionadas colunas a esta tabela por forma a incluir informação relevante para a Unidade, 

como por exemplo indicadores. 

Atividades % (*) Notas 

iStartLab Meetups – 
encontros sobre inovação 
aberto a todos os alunos 
(quinzenalmente às quarta-
feiras das 18:00 às 19:00, 
durante os períodos letivos) 

100 A segunda série de Meetups decorreu 
entre 9 de março e 18 de maio de 2021 

iStartLab HowToStart – série 
de vídeos sobre tecnologias 
que podem ser usadas pelos 
alunos nos seus projetos de 
inovação 

100 Foram publicados 4 vídeos iStartLab 
HowToStart no canal YouTube do 
iStartLab 

Oceans of Energy Data – 
curso de uma semana para 
alunos InnoEnergy reunindo a 
ciência de dados com o 
desenho de proposta de valor 
(setembro 2021) 

0 A KIC InnoEnergy decidiu deixar de 
oferecer esta atividade aos alunos dos 
seus programas de Mestrado 

Tech4Law – curso de uma 
semana para alunos da 
Católica Law School sobre 
tecnologias digitais e como 
podem ser usadas em 
modelos de negócio 
(setembro 2021) 

100 Decorreu entre 20 e 24 de setembro de 
2021 com a participação de 14 alunos da 
Católica Law School 

VP Design – curso de uma 
semana para alunos 
internacionais no âmbito do 
programa Athens sobre 
desenho de propostas de 
valor (novembro 2021) 

0 A situação de pandemia não permitiu a 
oferta deste curso 

Lab2Market – workshop de 
desenho de proposta de valor 
e acompanhamento das 
equipas na validação do 
modelo de negócio 
desenvolvido na parceria com 
a i-Deals/Everis (março a 
dezembro de 2021) 

100 Decorreu entre 10 de março e 9 de junho 
com a participação de 5 equipas de 
alunos, investigadores e professores do 
Técnico 

TecInnov Challenges – 
acompanhamento das 
equipas no desenvolvimento 
da prova de conceito da 
solução que propõem para 
responder a desafios 

0 No ano de 2021 não houve patrocínios de 
empresas para a realização de desafios 
de inovação. 
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propostos por empresas 
(ainda sem calendarização) 
iStartLab MakerClasses – 
série de sessões interativas 
de 3 horas dedicadas à forma 
de usar cada um dos 
equipamentos do iStartLab 
aberto a todos os alunos 
(durante os períodos letivos) 

100 Decorreu o "iStart 101: Introduction to 
MakerSpace" onde se abordaram os 
temas da segurança e boas práticas na 
utilização dos equipamentos: impressoras 
3D, cortadora de vinil e fresadora digital. 

iStartLab Co-Creation 
Sessions – sessões de 3 
horas em que os participantes 
trabalham em equipa num 
desafio de inovação numa de 
três metodologias diferentes: 
desenho de proposta de valor, 
jornada do cliente ou ideação 
(durante os períodos letivos). 

100 Em 24 de novembro de 2021 foi oferecido 
o workshop online “E-journey Value 
Proposition Design” aos estudantes do 
program InnoEnergy E-storage do 
Técnico, Politécnico de Turim e 
Universidade de Aalto. 
Em 13 de dezembro de 2021 foi oferecido 
o workshop “How to Start Up” para alunos 
do Técnico no âmbito do NAPE Skills 
Factory. 

(*) Se não iniciada - indicar “0 %”; se Iniciado, mas não concluída - indicar percentagem de 

realização; se concluída - indicar 100% ou um valor superior, nas situações em que as 

expetativas foram superadas. 


