
 

2E: A REDE DE EMPREENDEDORISMO DA U.LISBOA  

A 2E nasceu este ano letivo na Universidade de Lisboa. A rede de empreendedorismo quer 

impulsionar as iniciativas na área junto da comunidade estudantil. 

 

No ano letivo que agora termina, nasceu na Universidade de Lisboa uma rede de 

empreendedorismo. A 2E tem como objetivo impulsionar o crescimento da área junto da 

comunidade estudantil. 

 

«A rede de empreendedorismo estudantil 2E tem como objetivo começar a aproveitar as 

várias atividades extracurriculares que os alunos organizam, muitas vezes de forma autónoma, 

para estimular o empreendedorismo», revela Manuel Laranja, um dos coordenadores da rede e 

professor do ISEG, ao Canal Superior. 

 

O docente diz que a rede foi criada «para trocar impressões, para não haver sobreposição em 

termos de calendário das atividades da universidade e para criar atividades focadas na 

inspiração e motivação» dos estudantes. 

 

A rede já originou, em março, o programa Start @ ULisboa mas são várias as atividades 

programadas para o futuro. 

 

«Vamos organizar a primeira Semana de Empreendedorismo de Lisboa e vai decorrer na 

semana de 6 a 10 de outubro. Durante cinco dias, vai haver uma espécie de vaga pelos vários 

campus e faculdades da instituição», explica Manuel Laranja. 

 

A Semana de Empreendedorismo vai incluir conferências, workshops e, simultaneamente, 

uma exposição de empresas e trabalhos empresariais.  

 

 

http://www.ulisboa.pt/
http://www.ulisboa.pt/?portfolio=startulisboa


Também em outubro, vai ter início o programa de aceleração Start @ Health Lisboa. Focado 

nas atividades de negócio para a área da saúde, o programa propõe aos participantes a criação 

de projetos que incidam sobre terapêutica, diagnóstico, dispositivos médicos e e-saúde. 

 

«O feedback e balanço da rede está a ser muito bom. A reitoria tem tentado dinamizar aquilo 

que chamamos o empreendedorismo interdisciplinar. Estes eventos são exercícios bons para 

treinar metodologias que ensinem a falar. Ao fazerem isso ficam a conhecer o caminho e com 

menos medo de vir a falhar no futuro», completa o docente do ISEG. 

 

AAUL também aposta no empreendedorismo 
 

A Associação Académica da Universidade de Lisboa (AAUL), depois da criação de um 

departamento de empreendedorismo e empregabilidade este ano, e a par do projeto 

desenvolvido pela universidade, decidiu contactar «atores principais da economia real» para 

impulsionar atividades na área do empreendedorismo. O primeiro contacto foi com a Agência 

para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP). 

 

«Nós endereçámos uma série de convites a atores da economia real. A AICEP foi a primeira 

estrutura a mostrar interesse em reunir connosco, sendo também a primeira vez que reuniu 

com uma associação académica», revela André Machado, ao Canal Superior. 

 

Segundo o presidente da AAUL, a reunião serviu para trocar ideias sobre «aquilo que deve ser 

uma estrutura de empregabilidade e empreendedorismo», sobre a experiência internacional da 

AICEP e foi ainda feito um acordo entre a associação académica e a agência. 

 

«Firmámos um acordo, não formalizado, para iniciar uma estratégia de colaboração entre a 

AICEP, a Universidade de Lisboa e a AAUL no sentido de promover momentos de formação 

em matéria de empreendedorismo e empregabilidade», acrescenta André Machado. 

 

Num primeiro momento, as ações vão destinar-se aos dirigentes associativos e, 

posteriormente, a todos os estudantes com interesse na área. As formações vão ter início no 

primeiro semestre do próximo ano letivo e ser integradas em programas de formação que a 

agência já tem para empresas e entidades individuais e adaptadas para a comunidade 

estudantil. 

 

Até ao final de julho, a AAUL vai ainda reunir com o Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP) e com o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas (IAPMEI). 
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