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Projecto da Optimus para o desenvolvimento de novas ideias e projectos 

Programa I-nnovators, um ano de sucesso em prol da inovação 

 

 

Mais de 1000 empreendedores registados, mais de 150 ideias apresentadas e três projectos 

lançados comercialmente são a prova do sucesso do Programa I-nnovators, que acaba de 

completar um ano de existência. 

 

Lançado em Junho de 2001, este inovador programa da Optimus viu nascer, no passado dia 15 

de Maio, o primeiro projecto inteiramente desenvolvido por um I-nnovator. 

 

Intitulado “Onde está a bola?”, tratava-se de um passatempo sobre o Mundial de Futebol 

resultante de um projecto concebido pela BeActive, que assim se tornou no primeiro membro 

desta comunidade de inovadores em tecnologias e negócios a lançar um projecto 

comercialmente. 

 

Àquele passatempo juntaram-se outros dois jogos – “O Rei da Bola” e “O Goleador” -, ainda no 

âmbito do Mundial 2002, estando previsto para breve o lançamento de mais projectos I-

nnovators, tanto na área do entretenimento como dirigidos ao mercado empresarial. 

 

Uma comunidade de ideias e projectos 

 

Assumindo-se como uma comunidade de ideias e projectos, o I-nnovators consiste num 

programa que disponibiliza apoio tecnológico e de negócio ao desenvolvimento nacional de 

novas ideias e projectos no âmbito dos conteúdos, serviços e aplicações para a nova geração 

de comunicações móveis. 

 

A Optimus procura, assim, junto dos empreendedores individuais e do universo das PME’s, 

ideias e projectos arrojados que tirem partido das potencialidades da rede móvel e da Internet, 

com o objectivo de os integrar nos produtos oferecidos aos seus clientes. Com o objectivo de 

atingir eventuais promotores além-fronteiras, foi recentemente criado um sub-set do site, em 

inglês. 

 

Para a implementação deste programa, a Optimus estabeleceu um sólido conjunto de parcerias 

com empresas como a Ericsson, a HP, a Sun Microsystems e a WeDo Consulting (suporte 



 

tecnológico), a Ideias&Negócios, a ANJE e o Tagus Park (apoio de negócio) e a PME Capital 

(acesso a financiamento), entre muitas outras. O objectivo é garantir um apoio permanente ao 

longo do ciclo de desenvolvimento do produto, através da complementaridade de competências 

de cada um dos parceiros. 

 

Assinalando um marco decisivo na indústria das telecomunicações em Portugal, o lançamento 

do programa I-nnovators permitiu à Optimus reafirmar a sua liderança na inovação, através do 

contributo para o desenvolvimento e progresso da sociedade de informação. 

 

Para aceder ao conjunto de oportunidades criadas pela Optimus através do I-nnovators, basta 

aos interessados registarem-se no site www.innovators.pt, associando-se assim a uma 

comunidade dinâmica de inovadores em tecnologia e negócios. 

 

 



 

Sobre a BeActive 

 

A BeActive candidatou-se ao I-nnovators em Julho de 2001. Depois da apresentação da ideia, 

ainda a título individual, foi criada a empresa BeActive que, com o apoio do Programa I-

nnovators, criou e desenvolveu os passatempos que a Optimus agora disponibiliza aos clientes 

numa lógica de partilha de valor. 

 

Apostando numa nova filosofia de entretenimento móvel – onde o jogo faz parte do quotidiano 

de quem nele participa -, as criações propostas assentavam em três pilares - emoção, sucesso 

e ego -, considerados fundamentais para obter a receptividade pretendida junto dos 

utilizadores.  

 

Outra particularidade dos projectos da BeActive reside no facto de esta dar especial atenção a 

aspectos como a jogabilidade e rapidez de resposta, sendo o utilizador aliciado para continuar 

a evoluir na sua ‘aventura’. 

 

O projecto convenceu os responsáveis pelo Programa I-nnovators, que deram luz verde à sua 

concretização, permitindo à empresa fechar com a Optimus, em Fevereiro de 2002, um 

contrato de fornecimento de mais jogos...em breve disponíveis. 


