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Bullet Solutions nos EUA em Programa de Aceleração da
Portugal Ventures
Num ano de fortes desafios e grandes conquistas, a Bullet Solutions
prepara-se agora para participar no programa de aceleração promovido
pela Portugal Ventures, entre os dias 1 e 11 de Dezembro de 2015.
O Programa de Aceleração da Portugal Ventures tem como objetivo apoiar e exponenciar o crescimento das
start-up portuguesas, abrindo-lhes as portas a nível global. A Portugal Ventures tem vindo a criar aceleradores
nos principais e mais dinâmicos hubs do mundo (São Francisco, Boston, Austin e Berlim), tornando o ecossistema
Português mais dinâmico e consequentemente mais ligado aos restantes mercados internacionais.
A participação neste programa marca mais uma importante etapa no plano de expansão e internacionalização da
Bullet Solutions.
A Bullet Solutions estará numa primeira fase em Boston, num dos mais relevantes centros científicos e
universitários do mundo, ambiente no qual a Bullet Solutions tem estado ativa desde a sua génese. Numa
segunda fase, a empresa estará em Silicon Valley (São Francisco), considerado um dos principais parques de
inovação tecnológica do mundo.
O programa de aceleração contará com diversas sessões de networking que permitirão fomentar a troca de
experiências e know-how entre os participantes e a comunidade local. Para além disso, consistirá também em
reuniões bilaterais com o objetivo de angariar novos investidores, parceiros e clientes no país.
Pretende-se que esta interação contribua para a criação de uma rede de contactos reforçada, que permita
identificar mais facilmente quais os principais pontos a focar nas etapas que se seguem e ainda garantir a
localização dos produtos para o mercado Americano.
Além de servir o propósito de aproximação entre as empresas participantes e os players de referência que
atuam atualmente no mercado Americano, este servirá também como uma importante ponte com um dos mais
relevantes e dinâmicos mercados do setor tecnológico.
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