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Universidades ajudam
alunos a criar
o seu próprio emprego
As universidades apostam, cada vez mais, em iniciativas de apoio ao empreendedorismo
dos diplomados. São uma forma de criar emprego e uma alternativa à carreira académica.



Geram

emprego para os jo-
vens universitários e não
só. Modernizam o tecido
empresarial. E são um po-
tente impulsionador de

inovação e de atracção de
investimento externo. O

empreendedorismo é hoje uma das principais
preocupações da Academia, As incubadoras e ni-
nhos de empresas, ligadas às universidades, não

param de aumentar e, mesmo as que não as têm,
desenvolvem várias iniciativas com o objectivo
de ajudar os alunos a criarem os seus próprios
negócios. "É uma forma de combater o desem-

prego dos jovens licenciados", diz Manuel La-

ranjo, responsável pela área do empreendedo-
rismo da Universidade de Lisboa, acrescentan-
do que "a criação de empresas ligadas às univer-
sidades é também uma alternativa à carreira
académica e de investigação para muitos douto-
rados, que de ano para ano vêem as suas bolsas

diminuírem."
Uma das últimas iniciativas foi a inauguração

do Núcleo de Empresas Tecnológicas da Univer-
sidade Portucalense, no Porto - a primeira uni-
versidade privada a ter uma incubadora de em-

presas para ajudar os seus alunos a criarem as

suas próprias empresas.
Nos centros de empreendedorismo mais ex-

perientes neste tipo de iniciativas, como o Au-
dax, do ISCTE, só no ano passado surgiu uma in-
cubadora que tem já 24 organizações a forma-

rem-se. Esta escola promove ainda o ISCTE
/MIT Venture Competition, o maior prémio de

emprendedorismo português.
Também o internacionalmente premiado

Instituto Pedro Nunes, da Universidade de

Coimbra, jálançou quase 200 empresas.
Actualmente não há universidade que nãò te-

nha uma incubadoraou, pelo menos, uma estreita

ligação com algum ninho de empresas, através do

qual possa apoiar os seus alunos de espírito em-
preendedor. A explicação é fácil: "é vital fomentar
o empreendedorismo dentro das faculdades e dar

suporte à implementação de actividades econó-

micas, através das incubadoras, apoiando assim a

transferência do conhecimento para o mercado. A
interacção e cooperação entre as empresas incu-
badas, para além do apoio de um conjunto de

mentores e especialistas em criação de empresas
reforçam o desenvolvimento da actividade co-
mercial e o crescimento das empresas", diz Cláu-
dia Barbosa, gestora da Labs, do Audax (ISCTE).

O caso mais conhecido é, provavelmente, o da

Incubadora de Empresas da Universidade de

Aveiro, que existe há 18 anos e de onde saiu o in-
ternacionalmente reconhecido projecto do Sapo.
O sucesso deste ninho é explicado pelo director-

-geral da incubadora, Celso Carvalho: "as univer-
sidades com o perfil da Universidade de Aveiro
são parceiros privilegiados de empresas e de ou-
tras entidades nacionais e internacionais, com as

quais cooperam em diversos projectos e progra-
mas, incluindo a prestação de serviços especiali-
zados, sendo um espaço de investigação onde se

As incubadores
e ninhos de
empresas
ligadas às
universidades
não param
de aumentar.
desenvolvem produtos e soluções inovadoras

que contribuem para o avanço da ciência, tecno-

logia e da sociedade. Possuem recursos que
apoiam, promovem e alavacam o desenvolvi-

mento e o crescimento sustentado de ideias de

negócio e de empresas inovadoras. Muitos desses

recursos não estão disponíveis, ou não são dispo-
nibilizados fora destes ecossistemas." E também,

por isso, que Manuel Laranjo, da Universidade de

Lisboa, reforça a necessidade de incentivar a

criação de produtos, mais do que empresas.
Mas as faculdades que não gerem incubado-

ras, como é o caso do Instituto Superior Técnico

(IST), por não ter verbas suficientes para supor-
tar os seus custos, como explica Luís Caldas de

Oliveira, vice-presidente do IST para o Em-
preendedorismo e Relações Empresariais, aca-
bam por se associar a outras incubadoras e pro-
mover o empreendedorismo de outras formas.
No caso do Técnico, a instituição "promoveu a

constituição de um fundo de capital de risco de-
nominado STARTI, com o objectivo de poten-
ciar projectos empresariais de base tecnológica
de elevado potencial de crescimento, quer te-
nham origem no IST ou em outras instituições
universitárias e foi constituído com um capital
de três milhões de euros para investir em em-

presas na fase 'pré-seed'", explica o vice-presi-
dente do Técnico, que adianta ainda que "o fun-
do é gerido pela Espírito Santo Ventures e tem
actualmente como investidores a Brisa, Caixa

Capital, a Novabase Capital, o Grupo Espírito
SantO, O Taguspark e O IAPMEI". ¦ Joana Moura



INCUBADORAS QUE NASCEM NAS UNIVERSIDADES

Aveiro
A Incubadora de Empresas da

Universidade de Aveiro tinha, no final

do ano passado, 17 empresas, com um
volume de negócios de quatro milhões

de euros e 100 postos de trabalho.

Ganhou notoriedade com o Sapo e a -

Beethefirst, mas ao longo dos seus 18

anos de actividade contribuiu para a

criação de 39 empresas, 29 das quais
ainda estavam em actividade no final

do ano passado.

ISCTE
Para além do Audax, o centro
de empreendedorismo do ISCTE,

que tem várias iniciativas para apoiar
a criação de empresas petos alunos,

como é o caso do Building Global

Innovators - que atribui um prémio
de um milhão de euros ao vencedor

-, o ISCTE criou em Julho do ano

passado a Labs Lisboa- Incubadora

de Inovação, à qual a Vodafone já
se juntou como 'naming sponsor'.
Actualmente, estão 24 empresas
incubadas neste ninho.

Portucalense
No arranque do NET (Núcleo de

Empresas Tecnológicas) estão duas

empresas de base tecnológica criadas

por alunos do 1 o ciclo e um antigo
aluno da Universidade Portucalense

e que vão ter apoio nos primeiros
dois anos de vida. Mas a universidade
estima que, até 2017, sejam já oito

as empresas criadas pelos estudantes
universitários desta instituição.

Técnico
O Instituto Superior Técnico não

gere directamente incubadoras
de empresas, em parte, devido aos
custos que estas pressupõem, mas
associou-se a diversas Incubadoras

na região de Lisboa, incluindo a

Startup Lisboa e a Sociedade

Taguspark, da qual é accionista.

Além disso, o IST constituiu um fundo
de capital de risco, o ISTART I, de três
milhões de euros, com o objectivo
de apoiar projectos empresariais
de base tecnológica.

Coimbra IPN
Desde a criação da Instituto Pedro
Nunes Incubadora, em 2002, foram

apoiadas mais de 200 empresas.
A Crioestaminal, mas também a

Criticai Software, a Active Space

Technologies são apenas alguns
exemplos. Na IPN Incubadora existem
32 empresas incubadas fisicamente
e 68 na mobilidade virtual, ou seja
100 empresas. O Instituto dispõe de
seis laboratórios de desenvolvimento

tecnológico, para além de aceder

a uma rede de investigadores
do Sistema Cientifico e Tecnológico,
em particular da Universidade
de Coimbra, além de outros
laboratórios deteste e ensaios.



IMM
O Instituto de Medicina Molecular,
da Faculdade de Medicina de Lisboa,

também presta apoio e estimula o

empreendedorismo, disponibilzando

espaço, apoio técnico e jurídico e na

procura de parcerias e investimento.
Neste âmbito, existem actualmente

quatro empresas (Tachnoprtage,

Lymphact, Genomed e TcLab)

que nasceram dentro do IMM, fruto
de projectos de investigação
desenvolvidos por investigadores
no instituto.

ISEG
O ISEG não gere uma incubadora,
mas através da Universidade de Lisboa,

a faculdade tem tentado promover
o empreendedorismo envolvendo
as várias escolas. Exemplo são

os aceleradores de negócios ao longo
do ano, muitos inspirados nos modelos
internacionais de sucesso, mas também
os clubes de empreendedorismo,
e a disponibilização de laboratórios
de teste, mentores, 'business angels'
e outras ferramentas.




