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Semana do Empreendedorismo de Lisboa. 
7 eventos que não vai querer perder 
 
Arranca esta segunda-feira a 5ª semana do Empreendedorismo de Lisboa. Há mais de 40 
eventos com entrada gratuita São mais de 40 eventos com entrada gratuita, 70 parceiros e 
mais de 20 locais espalhados por toda a cidade. Arranca esta segunda-feira a 5ª Semana 
do Empreendedorismo de Lisboa. Tome nota dos 7 eventos que não vai querer perder. 1. 
Se Lisboa fosse... A plataforma de coautoria Define Lisboa é apresentada oficialmente na 
segunda-feira. Desafiados pela Câmara Municipal de Lisboa, a equipa da portuguesa With 
Company arrancou com um processo de definição da cidade enquanto ecossistema 
empreendedor e de maneira a agregar, representar e acompanhar a "Lisboa 
empreendedora irrequieta". "Sentimos necessidade de repensar o ecossistema e prepará-
lo para o futuro", explica Paulo Soeiro de Carvalho, diretor municipal da DMEI, em 
entrevista ao Dinheiro Vivo. A partir das 9h30 no Teatro S. Luiz. 2. Speed dating para 
startups. Na terça-feira, a partir das 15 horas, o Parque de Ciência da Caparica recebe um 
evento de speed dating tecnológico para startups. A ideia é aproximar especialistas e 
aproveitar todos os minutos do encontro para tirar dúvidas. 3. Lisboa Coworks Open Days. 
Espaços de cowork lisboetas abrem as portas entre 4 e 7 de maio a quem quiser visitá-los. 
Na lista de sete espaços disponíveis estão, por exemplo, o CoworkLisboa, Mu Workspace, 
IdeaHub, Avila e o novo ImpactHub. 5. Dia do empreendedor. Comemora-se a 4 de maio, 
quarta-feira, a partir das 17h30, no Auditório Azure A, na Microsoft (Parque das Nações). 
6. Startup Meet Up Lisboa. A Reitoria da Universidade de Lisboa acolhe, sexta-feira a 
partir das 14h30, um meet up que junta 15 grandes empresas - NOS, PT, Vodafone, EDP, 
Galp e Deloitte, entre outras, 15 mentores e empreendedores. A ideia é dar a possibilidade 
a um encontro informal entre as três partes. 7. BoaBoa. A Câmara Municipal apresenta no 
Salão Nobre da Câmara Municipal, na sexta-feira, a plataforma de crowfunding de Lisboa, 
a partir das 10 horas. A plataforma vai servir para financiar projetos ligados às 
universidades, ao empreendedorismo social e à cidadania. Consulte o programa completo 
da Semana do Empreendedorismo de Lisboa aqui.  
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