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A Semana Global do
Empreendedorismo é uma das
iniciativas promovidas pela
Universidade de Lisboa para
incentivar os seus alunos à criação
de empresas e projectos. Há
também uma rede de
empreendedorismo. A 2E tem
como objectivo impulsionar o
crescimento da área junto da
comunidade estudantil.
«A rede de empreendedorismo
estudantil 2E tem como objectivo
começar a aproveitar as
várias actividades 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,
A rede já originou, em Março, o
programa Start @ ULisboa mas são
várias as actividades
programadas como a Semana de
Empreendedorismo de Lisboa que
durante cinco dias promoveu uma
vaga de empreendedorismo nos
vários campus e faculdades da
Universidade de Lisboa, explica
Manuel Laranja. M.Q.

O transístor de papel criado por Elvira Fortunato
já deu origem a 16 patentes, cinco das quais
internacionais e uma em parceria com a Samsung.
Esta descoberta é apenas um dos exemplos mais
visíveis da actividade empreendedora da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa (UNL). A
Universidade criou um Gabinete de
Empreendedorismo que tem como objectivo a
criar e desenvolver um Ecossistema
Empreendedor , através do envolvimento de
várias entidades. Para isso foi criada uma nova
estrutura, o Conselho de Empreendedorismo, em
que participam todas as faculdades da UNL e
que tem intervenção junto de todas as
actividades relacionadas com
empreendedorismo. M.Q.

UNL cria gabinete de
empreendedorismo

Através do TecMinho (www.tecminho.uminho.pt),
a Universidade do Minho apoia os
empreendedores através de um apoio
personalizado ao lançamento de projectos
empresariais de base tecnológica. Entre o
programa de actividades destacam-se: o Gabinete
de Apoio ao Empreendedorismo (Start); o
Laboratório de Ideias de Negócio (IdeaLab);
cursos de formação em empreendedorismo;
concursos de ideias de negócio; e aulas abertas,
conferências, seminários e feiras de
empreendedorismo. Na sequência destas
iniciativas e da própria dinâmica da Universidade,
têm sido criadas dezenas de empresas inovadoras
.A investigação e o conhecimento gerados na
Universidade do Minho (UM) têm um impacto de
362 milhões de euros anuais na economia. M.Q.

Minho já gerou empresas
que valem 362 milhões

CRIAÇÃO DE EMPRESAS NAS UNIVERSIDADES

Universidade de Lisboa cria rede
de empreendedorismo

A Universidade de Aveiro foi o berço do SAPO,
cujo portal acabou de fazer 20 anos. Com uma
forte ligação às empresas, o apoio à promoção
do empreendedorismo é dinamizado pela
Unidade de Transferência e Tecnologia da
Universidade de Aveiro (UATEC) e pela
Incubadora de Empresas.
Já foram muitas as empresas que nasceram
e viveram na incubadora, como é o caso
da Biocant, a Iworks, a Isegeo, a Medialink,
a Porta Lógica, a Soluções digitais
ou a Bridging Knowledge. Com espaços em
vários concelhos de Aveiro, as incubadoras
da UA albergam hoje empresas como a Edi Box
ou a Vision Maker, destacando-se nas tecnologias
de informação e, também, no campo
da biotecnologia. R.C.

O portal Sapo nasceu na
Universidade de Aveiro

Em cinco anos, as empresas dos alunos que
participaram no Building Global Innovators
cresceram até perto dos 30 milhões de euros e
criarammais de 300 empregos. Uma tecnologia
que capta a radiofrequência dos telemóveis e que
permite saber o tempo de permanência, por
exemplo, num centro comercial, quais as lojas
mais visitadas, o tempo despendido em cada
secção de uma determinada loja, numa exposição
a apreciar determinada obra de arte, etc. Foi esta
ideia que venceu a primeira edição do Building
Global Innovators (BGI), o acelerador internacional
de tecnologias, promovido pelo ISCTE, MIt, Hoje a
empresa Movvo, que deste acelerador/concurso
recebeu 200 mil euros, está presente emmais de
dez paísese tem uma equipa de dez pessoas a
trabalhar permanentemente. M.Q.

ISCTE/MIT premeiam empresas
que valem 30 milhões

Melhor incubadora tecnológica
O Instituto Pedro Nunes (IPN) da
Universidade de Coimbra foi eleito
a melhor incubadora de base
tecnológica do mundo em 2010. A
atribuição do prémio é baseada na
análise de uma combinação de
indicadores de performance da
própria Incubadora e das empresas
incubadas, efectuada pelo Centre
for Strategy and Evaluation
Services (CSES), fundado por
antigos membros do Ernst & Young

Economics Group.O Instituto Pedro
Nunes é a ferramenta mais visível
na promoção do
empreendedorismo da
Universidade de Coimbra. Já este
ano o IPN lançou a TecBIS
Technology.Business.Innovation.Su
stainableGrowth - Aceleradora de
Empresas uma infraestrutura
tecnológica de apoio empresarial
que foi inaugurada há cerca de um
mês. M.Q.
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