
 

 

  

Paddy Cosgrave, CEO da Web Summit, em Portugal para 

conferência STARTUP GO GLOBAL no Porto e em Lisboa  

 

 

 Lisboa, 25 de janeiro de 2016. O fundador e CEO da Web Summit, Paddy 

Cosgrave, vem a Portugal participar na conferência START UP GO GLOBAL, 

organizada pela AICEP, Câmara Municipal do Porto, Câmara Municipal de Lisboa 

e Web Summit. O evento decorre nos próximos dias 2 de fevereiro no Porto e 4 

em Lisboa.  

 

Paddy Cosgrave junta-se nesta conferência ao Secretário de Estado da Indústria, João 

Vasconcelos e ao Presidente da AICEP, Miguel Frasquilho e ainda ao Presidente da 

Câmara em Lisboa, Fernando Medina, e no Porto ao Presidente da Câmara Municipal, 

Rui Moreira. 

 

Durante uma manhã serão tratados temas como a importância das startups para a 

Economia Portuguesa, a importância da sua internacionalização e a oportunidade que 

a conferência Web Summit representa para projetar um Portugal moderno e 

empreendedor. 

 

Paddy Cosgrave, fundador do maior evento mundial de tecnologia e 

empreendedorismo, que este ano decorre em Lisboa de 7 a 10 de novembro, vem 

falar da importância da Web Summit, do seu impacto no nosso país e da importância 

do empreendedorismo. 

 

É a primeira vez que a Web Summit é realizada em Lisboa e é na capital portuguesa 

que se deverá manter nos próximos três anos: “Escolhemos Lisboa por causa das 

boas infraestruturas, do incrível local que acolherá o evento e da crescente 

comunidade start-up. Estamos ansiosos por trabalhar com a comunidade 

empresarial de Lisboa”, disse Paddy Cosgrave, no dia em que anunciou que 

Portugal como país anfitrião.  

 

Em cinco anos, o número de participantes da Web Summit passou de 400 a 42 mil, 

oriundos de mais de 134 países. Lisboa já regista milhares de pré-inscrições. 

 

A conferência START UP GO GLOBAL é aberta às empresas e aos meios de 

comunicação social. 
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