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Martim Avillez Figueiredo, Sócio da Fabrica de Startups, maior aceleradora portuguesa,
foi nos últimos três anos Chief Operating Officer no Grupo Impresa onde, antes, liderou
a área de Novos Negócios. Foi ainda responsável da marca Sonae e fez uma carreira no
jornalismo onde se destaca a fundação do jornal diário i, eleito Jornal Europeu do Ano e
de que foi diretor e acionista, o Diário Económico, que dirigiu durante quatro anos e,
entre outras posições e títulos, lançou a revista Sábado de que foi diretor adjunto. Mestre
em Teoria Política pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica
Portuguesa, onde é professor convidado, foi bolseiro Gulbenkian na Universidade de
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Business. Autor do livro Será que os Surfistas devem ser subsidiados (Aletheia, 2013),
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