
Na sessão do dia 8 só estiveram os alunos que puderam assistir, mas a diversidade de cursos e perfis foi grande e o vice-

-reitor do IST para o Empreendedorismo, Caldas de Oliveira, conta com o "efeito de contágio" da informação transmitida.

EMPREENDEDORISMO

Bolsas IST já abriu caminho
para levar 30 alunos à EIA
Para levar os candidatos às bolsas do Santander a
decidirem-se, instituto lançou o Road2ElA@Técnico.
Só 30 terão direito no Instituto Su-

perior Técnico (IST) de Lisboa a um
"bilhete de ida" para a European In-
novation Academy (EIA) - a maior
aceleradora de negócios da Europa -,
financiado pelo Santander Universi-

dades, mas a instituição de ensino
lisboeta quer garantir que tem um
leque muito alargado de escolha e

grande diversidade de alunos. Daí a

campanha Road2ElA@Técnico, lan-

çada nesta semana para captar o in-
teresse dos estudantes, que teve o

primeiro evento na segunda-feira,
8 de abril, e terá o próximo no dia 23.

O IST já tem mais de cem alunos
inscritos para as bolsas EIA do San-

tander. Mas Luís Caldas de Oliveira,
vice-presidente do IST para o Em-

preendedorismo e Ligações Empre-
sariais, aposta forte na diversidade.

"Queremos que os nossos partici-
pantes sejam muito diferentes um
dos outros", diz o professor, salien-

tando que "a diversidade dá muito
valor às equipas".

Aliás, esta é uma das três grandes

vantagens da EIA - que pela tercei-

ra vez se realizará no Estoril, entre
14 de julho e 2 de agosto -, que traz

gente de todo mundo, entre partici-
pantes e mentores. A outra grande
mais-valia da EIA, segundo Caldas

de Oliveira, é preparar as pessoas

para saberem usar as ferramentas e

os processos adequados para passar
uma ideia tecnológica à concretiza-

ção prática na sociedade. E a tercei-

ra vantagem é a "imersão total dos

alunos", durante três semanas, na

aprendizagem daqueles processos e

ferramentas, com grandes líderes de

negócios, sem terem de dispersar a

sua atenção por outras cadeiras.

São estes três fatores que justifi-
cam, no entender do responsável,
a campanha agora lançada. A EIA "é

um evento relativamente fechado:

os participantes têm uma expe-
riência fantástica, mas fica dentro
do núcleo daqueles que partici-



pam". Por isso, na sessão de esclare-
cimento do dia 8, quatro ex-partici-

pantes e um representante da equi-
pa EIA, Zeca Duarte, explicaram
aos alunos como foi fazer parte da

EIA e o que nela se aprende. No dia

23 haverá outra sessão de esclareci-

mento, também com o patrocínio
Santander, com as Alumni E. Sto-

ries, em que alunos antigos e mais
recentes falam das suas experiên-
cias de sucesso e da passagem (em
alguns casos) pela EIA.

Do IST irão à EIA 30 alunos, mas

o Santander Universidades vai atri-
buir 150 bolsas EIA em instituições
de norte a sul do país.

Ver notícia mais desenvolvida em

www.dinheirovivo.pt/seccao/campus-
-santander-universidades-2018


