
Uma rampa de lançamento
para quem quer lançar o seu negócio
A maioria dos programas de MBA em Portugal aposta nos empreendedores, até com linhas de financiamento.
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Está a crescer a olhos vistos o

número de alunos de MBA que
prefere lançar o seu próprio ne-
gócio a trabalhar para as em-
presas dos outros. Uma tendên-
cia que está a levar as escolas a

colocarem cada vez mais cadei-

ras que fornecem as ferramen-
tas e competências necessárias

a quem quer ser empreendedor.
Muitos apostam também em
criar "ninhos de empresas" nos

seus campus ou em lançar fun-
dos de capital de risco para
apoiar os projectos dos seus alu-

nos.

Noutros casos são os 'alum-
ni'que lançam estas platafor-
mas que disponibilizam finan-
ciamento para criar novas em-

presas.
Cerca de 18% de alunos de MBA

lançaram a sua companhia, du-
rante ou quando terminaram o

programa, de acordo com os in-
dicadores do FT relativos a 2010.

Em Portugal quase todos os

programas de MBA têm iniciati-
vas de estímulo e apoio ao em-
preendedorismo.
AESE, ESCOLA
DE DIRECÇÃO E NEGÓCIOS

Naves, Sociedade de Capital
de Risco
Para ajudar os seus 'alumni'a lan-

çarem os seus negócios, a AESE,

Escola de Direcção e Negócios
criou uma Sociedade de Capital
de Risco. Novas Aventuras Em-

presariais (NAVES) que financia

projectos apresentados por quem



frequentou Executive MBA, PA-
DE , PADIS E PDE . O fundo tem

cerca de 1130 mil euros.

ISCTE - INSTITUTO
UNIVERSITÁRIO
DE LISBOA
Audax
"O futuro é de quem o faz" é o

lema do AUDAX: uma platafor-
ma de empreendedorismo que

apoia os projectos lançados pe-
los alunos do Executive MBA do

INDEG - lUL ISCTE. Um fundo

que já apoiou o lançamento de

empresas como a Science4you.

NOVA/CATÓLICA/MIT
The Lisbon MBA
O The Lisbon MBA tem uma

parceria com a Startup Lisboa

para apoiar os projectos empre-
sarias dos seus alunos. No final
do programa os alunos podem
optar por seguir um módulo de

empreendedorismo.
ISEG-UL
IDEFE
O MBA do ISEG tem um progra-
ma de imersão em Silicon Valley,
em parceria com a Universidade

de São Francisco. Durante uma
semana, os alunos do MBA têm a

oportunidade de viver num dos

mais activos ecossistemas de

empreendedorismo do mundo.

UNIVERSIDADE
DE COIMBRA
Faculdade de Economia
Os alunos do MBA da FEUC po
dem concorrer ao Prémio de

Inovação e Empreendedorismo
desenvolvido 1 em parceria com

a BIOCANT e que disponibiliza
ao vencedor uma linha de fi-
nanciamento de 50 mil euros.

UNIVERSIDADE CATÓLICA
Porto Business School

O MBA Atlântico garante um
módulo na PUC - Rio de Janei-

ra, uma das escolas pioneiras no

empreendedorismo na América
Latina.
UNIVERSIDADE
PORTUCALENSE
O MBA para gestores de PME's

disponibiliza formação aos alu-
nos que os habilita a desenvol-

ver projectos de empresas. ¦


