
ATH SUMMIT 2023
proposta de organização



Data prevista

31 de Maio a 4 de Junho

SUMMIT (3 dias) 31 Maio - 1 & 2 Jun 2023 (quarta, quinta, sexta)
+
Eventos Sociais (Mostra do Destino): 3 e 4 Junho (sábado e domingo)



Entidades promotoras

Por entidades promotoras do evento entendem-se as entidades com capacidade para 
participar de forma colaborativa na organização do Summit em linha com os objetivos 
estratégicos definidos pela Algarve STP.

ALGARVE STP:
Sócios da Algarve STP
Subscritores do Memorando de Entendimento



Modelo de governança

Com base na estrutura do Memorando de Entendimento, a Coordenação do Summit deverá 
ser assumida pelos líderes do ecossistema do Algarve Tech Hub, a qual de deve ser tripartida 
pelas seguintes entidades:

ALGARVE STP - Coordenação Geral do Summit
UNIVERSIDADE DO ALGARVE - Co-coordenação Geral do Summit
ALGARVE EVOLUTION - Coordenação Geral do Disrupt (vertente tecnológica)
+ 
PROMOTORES: Organização do seu evento próprio desde que alinhados com os eixos 
prioritários do Algarve Tech Hub Summit.



Objetivos estratégicos
1. PROMOÇÃO: Promoção do ecossistema Algarve Tech Hub a nível nacional e 

internacional
2. ATRAÇÃO: Atração de talentos para a região
3. INOVAÇÃO: Identificação de projetos de inovação
4. CAPACITAÇÃO: Formação e capacitação do ecossistema para a inovação
5. ACADEMIA: Estabelecer uma relação próxima entre empreendedores, empresas, 

investigadores e estudantes (ensino secundário e universitário) 
6. TECNOLOGIA: Mostrar os projetos tecnológicos de empresas da região 
7. SINERGIA: Fortalecer as sinergias entre os players da região
8. DESTINO TECH: Promoção do Algarve enquanto ecossistema tecnológico para a 

inovação
9. DESTINO LIFESTYLE: Trabalhar onde é bom viver!



Públicos alvo
● Empresas Tech
● Startups
● Empreendedores
● Centros de investigação e investigadores
● Professores e estudantes
● Investidores
● Consultores Tech
● Digital Nomads
● Remote Workers
● Digital & tech related workers



Tema geral
A tecnologia associada às diferentes áreas estratégicas do Algarve, nomeadamente as áreas 
identificadas na RIS3.

As TIC enquanto temática central        
  +   
Mar
Turismo  
SMART Cities/Regions 
Ciências da Saúde e da Vida
Agroalimentar 
Energias renováveis 
Atividades criativas: Arte, Cultura



Tema para 2023

Algarve Tech Hub Summit
Tech & Innovation for Sustainable Tourism Regions

ÁGUA | ENERGIA | REGIÃO INTELIGENTE

Objetivos:
Atrair comunidade estrangeira para o Algarve
Atrair comunidade internacional de 
tecnologia e inovação

1. Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade
a. Innovation / tech / State of the art
b. Tourism Tech
c. Mar Tech
d. Agro Tech

AI, IOT, WEB3, Blockchain, Automação, Metaverse, 
Robotização, Mobilidade, Marketing Digital, 
Design, UI UX

Formato:
Talks, Ideathon, Hackathon, Startup 
Competition, Expositores, Pitches, Demos, 
Networking



Modelo: Consultoria TEC e Programação
Organização de eventos próprios no âmbito do Summit
Qualquer entidade promotora poderá propor a organização de um evento ou de uma 
atividade, desde que se encontre em linha com os objetivos estratégicos do Algarve Tech Hub 
Summit. Essa proposta deverá ser analisada pela Comissão de Programação, a qual deverá 
estar preparada para dar contribuições no sentido de aproximar a proposta dos objetivos 
estratégicos do summit. Todas as iniciativas do Summit terão uma componente tecnológica 
obrigatória a qual deve ser validada/apoiada pela comissão de programação do summit.

Formato central: Ideação & Startup Competition ou Hackathon

Tipologia de eventos complementares: Seminários, Palestras, Workshops, Debates,, 
Concursos de Ideias, Mostra da Região e Atividades de lazer, Mostra de Produtos/Serviços, 
Networking



Modelo: exemplo Parceiro de Inovação
Ideação + Parceiro de ID&T

Em vez de (ou para além do prémio monetário), as empresas que participarem nas 
competições e forem selecionadas com projetos de ID&T em parceria com 
entidades/organizações, serão convidadas a tornar-se parceiras oficiais de ID&T dessa 
entidade.



Comissão de programação
A comissão de programação do ATH Summit integrará uma equipa de trabalho com o 
objetivo de definir o programa do Summit e coordenar a seleção de speakers, garantindo que 
os objetivos estratégicos do Summit são cumpridos: 

Esta comissão deverá ser formada da seguinte forma:
2 Representantes TIC + 2 Representantes Turismo + 1 Representante de cada área RIS3
(+1 Mar, +1 Turismo, +1 SMART Cities/Regions, +1 Ciências da Saúde e da Vida, +1 Agroalimentar, 
+1 Energias renováveis, +1 Atividades criativas: Arte, Cultura)

Sempre que se justifique a comissão poderá recorrer a outros elementos com conhecimentos 
mais específicos de uma determinada área.



Exemplo de programa

Temas tecnológicos, inovação e 
disrupção

Temas da RIS3 IDEAÇÃO & COMPETIÇÃO

Blockchain aplicado ao turismo: gateway de 
pagamentos em criptomoeda para hotelaria 
e restauração

Turismo

Evento tecnológico com metodologia 
agregadora que reúne públicos necessários 

para a inovação

Dados inteligentes (sistemas de previsão) 
aplicados ao planeamento urbano

Smart Cities

Dados inteligentes (sistemas de previsão) 
aplicados à gestão da orla marítima (praias, 
navegação, meteorologia, etc)

Mar & Turismo

Sistemas de informação (ERPs, 
automatizações, dados, etc)

Agroalimentar 



ACADEMIA
UALG: Programa do CRIA: Startup @ CRIA (programa já com regulamento)

Road to Summit’23: Estreitar relações entre o Mercado e a Academia (Escolas, Diretores, 
Professores e Alunos) Capacitar e Preparar alunos para eventual participação no Summit 

Este programa teria início alguns meses antes do Summit com o objetivo de criar uma 
interação com a universidade, seja com alunos, professores ou investigadores. Seria algo tipo 
uma versão compacta das “Ideias em Caixa”. Durante o summit seria organizado um evento 
tipo Pitch final com entrega de prémios às 3 melhores ideias.

Complementar com as Academias Profissionais (Google, Microsoft, AWS, EDP, Altice Labs, 
Hubspot, etc)
(poderá ser antes e durante o Summit)



FEIRA DE EMPREGO
1. ATRAÇÃO: Atração de talentos para a região

Para resolver o desafio lançado pelo objetivo estratégico ATRAÇÃO DE TALENTOS, 
pretende-se organizar uma feira de emprego com alcance internacional.



MOSTRA DE PROJETOS
1. TECNOLOGIA: Mostrar os projetos tecnológicos de empresas da região 

Pretende-se identificar os projetos inovadores desenvolvidos por empresas da região com o 
intuito de lhes dar maior visibilidade e despertar o interesse junto de potenciais stakeholders.



EXPOSITORES E PARCEIROS
Pretendemos atrair o interesse de marcas fortes e empresas âncora que agreguem valor à 
região (Tesla, Huawei, Google,  etc) e que potenciem os objetivos estratégicos do Summit, 
nomeadamente a visibilidade internacional.



Modelos de financiamento

a. Modelo A: Inscrições + Patrocínios / Expositores + Fundos/Financiamentos público
Garante o arranque e a exequibilidade do evento.

b. Modelo B: Inscrições + Patrocínios / Expositores
Quem financia a operação inicial?



Modelo de Comunicação
Será novamente avaliada a possibilidade de uma gestão centralizada dos fundos para 
promoção.



ALGARVE, REGIÃO ANFITRIÃ

Consideramos que o Algarve Tech Hub Summit deverá ter a sua base numa das cidades 
Algarvias que reúna as seguintes condições estratégicas:

- Representatividade da região
- Proximidade do aeroporto
- Infraestruturas urbanas de apoio
- Localização da Universidade do Algarve e do UALG TEC CAMPUS
- Localização da equipa central à organização do evento

Venue para 2023: Fábrica da Cerveja, Faro



ALGARVE, REGIÃO ANFITRIÃ
Pretende-se envolver os Municípios do Algarve

- Participação ativa no evento
- Destaque aos concelhos spotlight durante o evento
- Evento de pré-abertura e encerramento nos concelhos spotlight
- Mostra da região: Organizar acolhimento, 2 noites de estadia e visita aos concelhos (por 

exemplo: com mais de 10 inscrições com demonstração de interesse e deverá incluir 
visitas e reuniões )

- Organização de eventos locais paralelos que permitam realizar uma mostra da região



PRÓXIMOS PASSOS
- Demonstração de interesse: até 30 de setembro de 2022
- Envio de proposta de evento/iniciativa e capacidade de financiamento: 31 outubro de 

2022
- Indicação de representantes para comissão de programação: 31 outubro de 2022
- Análise e seleção das propostas submetidas: 15 de novembro
- Criação da comissão de programação 
- Desenvolvimento do programa base: até 15 de dezembro
- Data oficial de lançamento do programa: 6 de janeiro



DESAFIOS
- Capital de arranque para:

- Contratação de equipa para organização do Summit

- Promoção internacional do Algarve Tech Hub Summit

- Captação de speakers internacionais com antecedência

- Atração de imprensa internacional

- Atração de marcas âncora


