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Agenda

•O que é a Inovação?

•Porque é tão importante hoje?

•IDI em Colaboração

•O Ecossistema Altice Labs

•O programa ENTER

•Altice Labs como Parceiro de Inovação
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O que é
Inovação ?

Muito simples, todos sabemos … será? 

Inovação é algo que fazemos que é 

novo ou simplesmente diferente dos 

modos passados e que acrescenta valor 

a quem dela beneficia, de qualquer 

modo imaginável …

Claramente Inovação não é invenção, 

I&D, novas ideias ou novas tecnologias, 

mas pode ser vista como uma ideia que 

encontrou um mercado! 3



4

Porque é a Inovação
tão importante hoje?

➢Ritmo de mudança

➢Facilidade de Replicação

➢Diferenciação

➢Crescimento



➢Os Clientes adoram empresas Inovadoras e Inspiradoras

➢As Pessoas talentosas adoram trabalhar para essas empresas

Porque é a Inovação
tão importante hoje?



➢Sem Inovação …

➢Copiamos os outros

➢Concorremos em preços

➢Comprado ou morto!

Porque é a Inovação
tão importante hoje?



➢Avaliação da Empresa pelos analistas

➢Escolha dos Investidores

Porque é a Inovação
tão importante hoje?



Porque é a Inovação
tão importante hoje?

Qualquer um poderia Inovar

➢Então bastaria …

➢Adquirir o conhecimento primeiro

➢Conseguir recursos mais cedo

➢Testar o mercado 

➢Conseguindo …

➢O TTM mais curto

➢O ponto de equilíbrio mais cedo

➢Mais recursos para investir



➢Mas sobretudo … Trata-se do “WOW EFFECT” nos nossos Clientes

Porque é a Inovação
tão importante hoje?



Inovação

Uma Never Ending Story
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R&D

Knowledge

Innovation

Value
Generation



I&D e Inovação
em Colaboração

“É fácil” Inovar uma vez, mas muito difícil inovar

continuamente

➢Depende da capacidade de obter o KH Técnico & Científico 

➢Depende da capacidade  inovadora interna e do investimento

➢Depende do conhecimento exaustivo do mercado e patentes

➢É importante ter uma rede de parceiros – um Ecossistema de Inovação Aberta 11
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O potencial humano é …
o único ativo que nunca desvaloriza ao longo 

da história

O programa ENTER é parte integrante 

do programa de Inovação Aberta da 

Altice Labs, tendo como objetivo o 

relacionamento e parceria com as 

empresas Startup nacionais e 

internacionais que desenvolvem 

produtos ou serviços em áreas de 

interesse para o grupo Altice. 
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Relação com parceiros

Clientes e parceiros como 

parte do programa (mentores 

e/ou pilotos). 

Acesso a Inovação

Maior rapidez no Go2Mkt a um 

custo menor e com um baixo 

risco de execução.

Nova linha de serviços Ajuda ao crescimento

Acesso a pessoas chave, 

recursos e mercado através 

dos parceiros e clientes(.

Teste de produtos

Acesso à rede Altice em 

ambiente laboratorial, 

contando com o apoio de 

especialistas.

Oportunidades

Fazer parte de um catálogo de 

soluções com potencial ou 

desenvolver uma oferta conjunta.

Reforço de programas

Divulgação através da rede 

ENTER. Usufruto da rede de 

especialistas do programa.

Fortalecer a comunidade

Benefícios em Serviços

O parceiro poderá usufruir e 

comunicar às suas startups

benefícios em serviços Altice.

Antecipação de tendências e 

criação/complemento de oferta, 

através de soluções disruptivas.

Grupo Altice STARTUPS ENTIDADES PARCEIRAS

Acesso a ações dinamizadas e 

usufruto rede ENTER. Participação 

na avaliação e acompanhamento 

de soluções.

Principais benefícios

Fazer parte do ENTER
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ASSOCIADO

PARCEIRO

EMPREENDEDOR

SCREENING
Parceiros

Contactos Ad-hoc

Provisão de Serviços

Recolha de info  

SELEÇÃO
Pitching

Entrevistas

Concursos Ideias

Referencias

Desafios “Open”

Publicação de testemunhos

www, social, canal TV

Disponibilizar à força de vendas

PROMOÇÃO
Catálogo de Startups

Pitching às UN/ Parceiros

“Breakfast with” & eventos de 

networking

Serviço em

desenvolvimento

Acesso a recursos

Roadshow c/ Altice

Onboarding no programa
Principais etapas
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Espaço ENTER
• 800 m2 numa das zonas mais trendy de Lisboa

• Perto de diversos serviços e transportes (metro, 

comboio, barco e autocarros)

• Espaço de Coworking, snack, salas de reunião, 

auditório, laboratórios e bancadas de trabalho

• Equipado com equipamentos Altice Labs e de parceiros, 

potenciando um excelente ambiente de trabalho

• Destinado a startups a trabalhar com a Altice Labs mas

podendo ser utilizados por terceiros

• Pode ser utilizado por parceiros para realização de 

eventos (workshops, masterclasses, palestras,..)

Altice Labs Lisboa
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STARTUPS IN THE 

INCUBATION PHASE 

BASED IN PT, FR OR IS.

MASTER OR PhD 

STUDENTS LIVING 

IN PT, FR OR IS.

€ 50.000 € 25.000

To whom?



Altice Labs

Ecossistema em Expansão
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• Como nas Empresas, a Inovação é 
fundamental também para a 
diferenciação, para o desenvolvimento 
económico e social das regiões, para 
atrair famílias e jovens quadros 
qualificados, para o crescimento

• A digitalização da Economia pode quebrar 
as barreiras do conhecimento e a big-city-
centricity atuais – o mercado é o mundo

• Graças à tecnologia, podemos hoje ter 
cidades de média dimensão com boa 
qualidade de vida e com empregos 
qualificados (Viseu, Aveiro, Covilhã, …)

• Altice Labs tem 700 Engenheiros a 
trabalhar em Portugal, com 
capacidade comprovada de I&D, 
Engenharia e Inovação, integrados 
num Ecossistem em constante 
evolução

• Existe a capacidade e a vontade de 
desenvolver soluções de smart-cities
em conjunto com as autarquias e 
regiões



OBRIGADO

1

Março 2018
Pedro Carvalho
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MORE THAN 

65 YEARS OF 

INNOVATION

The history of Altice Labs is linked to 

the Portuguese telecommunications 

sector evolution.

50’s
-

70’s

70’s
-

80’s

90’s

Analogue
Switching

Electronics

Digital Transmission and Switching

Network Management Systems

International R&D collaboration

Broadband Transmission

Intelligent Networks

Television (IPTV)

ELD
Digital Local Exchange

MIC30
Full digitalization of the 

transmission network

Aveiro University
1973

GEREX
Automatic 

Tests for 

Copper 

Network 

(1994)

LONGA
PDH networks 

QoS (1994)

GECA
1950

CET
1972

Automatic 

switching
Portugal becomes the first 

country with a fully automated 

telephone network

Broadband
First Broadband ATM 

european connection 

(1993)

Passive Optical Network

in Aveiro (FIRST) 
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Internationalization

Mobile Networks

Multimedia and Television

EMILOx16
ATM over SDH for TMN’s 3G 

Mobile Backhaul (2004)

picoDSLAM
Portugal becomes the 4th 

country in the world with full 

Broadband coverage (2005)

2016

GPON
First interoperable 

ONT (2010) Optical access

Mobility

Digitalization/Virtualization

Personalization / Contextualization

M2M and IoT

ACM
Real time one-to-one 

Contextual Campaign 

Execution (2011)

Smart2M
M2M managed 

connectivity & IoT

(2013)

TMF Frameworkx12

NOSSIS certification
First OSS suite certified by TMF

Frameworkx12 (2012)

NG-PON2
Field tests at US Tier 1

Operator (2015)

2000’s

2010’s

PT Inovação
1999

MIMO
First cellular prepaid 

Service in the world

i9 Mobile Portal
First live TV commercial

service over GPRS (2003)

MEO
Innovative 

interactive TV 

service (2008)
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RDI areas
To ensure value creation and positive 

return to the operations, we guarantee 

that knowledge transfer occurs in all 

our initiatives. 
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Smart Living, Internet of

Things, Smart Objects

Evolutionary

Optical

Framework

Digital

Services &

Platforms

5G and Future

Networks

Security & 

Privacy

Big Data

Analytics

Cloud, SDN,

NFV

RDI
areas

Artificial 

Intelligence & 

Machine Learning

RDI in 
collaboration



The present document has informational purposes only and does not constitute a formal binding offer. The information conveyed does not constitute an undertaking to sell the identified products and services.

The present document is subject to change without notice and Altice Labs cannot be held liable for any possible error or outdated information or for losses or damages of whatever nature resulting from the use of the information. 

Altice Labs, Rua da Moeda n.º7 
1200-275 Lisboa, Portugal

enter@alticelabs.com

@EnterStartup

Espaço ENTER

http://enter.alticelabs.com/


