
 

A Universidade do 

Porto juntou-se à Re-

dEmprendia em 

2011, na sequência de 

uma Assembleia Geral 

celebrada em Saragoça 

(Espanha). A integração 

da U.Porto naquela 

que é a maior rede 

universitária ibero-

americana dedicada ao 

empreendedor ismo 

formalizou-se no dia 8 

de Junho do mesmo 

ano, em carta assinada 

pelo Reitor, Professor 

José Marques dos San-

tos.  

 

Vantagens  de pertencer  à RedEmprendia: 

 

• Acesso a programas promovidos pela rede destinados a 

estudantes, empreendedores e empresas; 

 

 

 Divulgação das ativi-

dades da U.Porto na área 

do empreendedorismo; 

 

 Estabelecimento de 

vínculos e colaborações 

com outros agentes associ-

ados à transferência de 

I+D e ao empreendedoris-

mo ; 
 

• Possibilidade de ligar, 

colaborar e compartilhar 

formação, experiência e 

boas práticas com as ou-

tras 23 universidades que 

constituem a rede. 

 

Desde o seu ingresso que a Universidade do Porto já 

usufruiu de um grande número de iniciativas promovidas 

pela RedEmprendia, reconhecendo cada vez mais os 

benefícios de as universidades ibero-americanas estarem 

associadas, partilhando os mesmos objetivos e valores, 

missão e sentimento de educação para os jovens.  
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A Universidade do Porto na RedEmprendiaA Universidade do Porto na RedEmprendiaA Universidade do Porto na RedEmprendia   

Uma rede apostada na inovaçãoUma rede apostada na inovaçãoUma rede apostada na inovação   
A RedEmprendia 

é uma aliança entre 

universidades ibero-

americanas empenha-

das na promoção da 

inovação e do empre-

endedorismo responsá-

veis, tendo em conta o 

respeito pelo meio 

ambiente e a melhoria 

da qualidade de vida 

das pessoas em relação 

às suas universidades. 

Esses contributos 

da rede têm sido muito 

importantes para que 

as universidades ibero-

americanas estejam a 

passar por notáveis 

melhorias em termos 

de valorização da I&D+i e da promo-

ção do empreendedorismo universi-

tário (seja através de contratos e 

convénios de I&D, patentes e licen-

ças, criação de spin-offs e start-ups 

académicas). 

A RedEmprendia conta, desde 

os seus primórdios, com o apoio do 

Santander Universidades — a entida-

de financeira que tem manifestado 

um forte compromisso com as ativi-

dades e projetos das universidades. 

 

É nesta filosofia de colaboração 

mútua que a RedEmprendia se 

insere desde que começou até se ter 

tornado, em pouco tempo, na princi-

pal rede universitária de empreende-

dorismo.  

Membros da Assembleia Geral, Cidade do México, 13 de junho de 2013 
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Atividades em que a U.Porto participou 

SPIN 2012 SPIN 2012 SPIN 2012 ———   um prémio de relevoum prémio de relevoum prémio de relevo   

Este evento tem 

vindo a tornar-se 

num encontro de 

referência para o 

empreendedorismo 

universitário no es-

p a ç o  i b e r o -

americano. Na edi-

ção de 2012 o 

“Prémio da Ideia à 

Ação” foi atribuído à 

Universidade do 

Porto. 

O Remote De-

bugging Service, 

de André Riboira e 

Rui Maranhão, desig-

nado pelos promotores como um “hospital de software”, foi 

distinguido entre os 12 finalistas, tendo sido galardoado com 

um prémio monetá-

rio, para além da par-

ticipação num curso 

de empreendedoris-

mo no Babson Colle-

ge (EUA) e do apoio 

em termos de mento-

ring.  

Mais de 300 per-

sonalidades assistiram 

ao SPIN 2012, desde 

reitores e represen-

tantes de universida-

des até diretores de 

grandes empresas 

ibero-americanas. A 

maior parte dos conte-

údos foram transmitidos em direto e acompanhados por 

milhares de pessoas em 8 países. 

Programa Novos Empreendedores:Programa Novos Empreendedores:Programa Novos Empreendedores:   

aprender a empreenderaprender a empreenderaprender a empreender   

André Riboira é uma das mentes por detrás do Remote Debugging Service 

Este programa promove 

a realização de estágios 

formativos em empresas 

com vínculo aos 

parceiros da 

RedEmprendia.  

A entidade escolhida 

procurará fomentar a 

troca de experiências,  

a aprendizagem  

intercultural, a 

formação e a geração 

de contactos 

internacionais entre 

jovens empreendedores.  

A 1ª edição atribuiu 2 bolsas à Universidade do Porto: 

Nas candidaturas a este programa destacaram-se as áreas do ambiente, 

TIC’s, farmacêutica e agropecuária. Carlos Silva e Hernâni Silva vão po-

der usufruir desta oportunidade, tirando o máximo partido do que as 

empresas empreendedoras onde vão estagiar lhes proporcionarem.  

Carlos André Silva: Uma das mentes por detrás do 

“SoundPace” (tecnologia que conquistou o 3º lugar na edição de 2012 

do iUP25k—Concurso de Ideias de Negócio da Universidade do Porto). 

A ideia consiste em desenvolver um pacemaker que possa ser recarrega-

do através de ondas sonoras e sem intervenção cirúrgica. 

Hernâni Silva: Um dos responsáveis pelo projeto “Comunicar em 

saúde” cujo objetivo é criar uma ferramenta de comunicação entre mé-

dicos e doentes. 



Mais de 50 participantes, incluindo peritos e técnicos 

de gabinetes de transferência de tecnologia, incubadoras e 

programas de empreendedorismo participaram nesta inici-

ativa. 

O seu objetivo é contribuir para melhorar a oferta 

formativa nesta área, com um programa que inclui conteú-

dos relacionados com a geração de novas ideias a partir 

da deteção de oportunidades e o fomento 

de atividades empreendedoras.  

Catarina Maia, da FEUP, foi uma das parti-

cipantes por parte da U. Porto e, na sua 

opinião, esta foi uma experiência única: 

“Nas unidades curriculares que lecionamos 

na U. Porto, os alunos são confrontados 

com problemas reais e aprendem fazendo, 

através das metodologias pedagógicas mais 

recentes a nível internacional”, destacou. 

O fomento das atividades empreendedoras 

é, atualmente, uma das áreas onde as uni-

versidades que integram a RedEmpren-

dia mais necessidades têm de materiais 

pedagógicos. Neste âmbito, como referiu 

Catarina Maia, a participação neste módulo online foi uma 

grande ajuda: “Permitiu-nos enriquecer ainda mais este 

envolvimento dos alunos, ao observar outras metodolo-

gias praticadas pelos colegas da Rede”. 

Em Setembro de 2013 o módulo ficará disponível em 

pleno através de um ambiente virtual e aberto a todas as 

universidades da RedEmprendia.  
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“““Curso de Formação em Empreendedorismo” Curso de Formação em Empreendedorismo” Curso de Formação em Empreendedorismo” ---   

módulo de formação módulo de formação módulo de formação onlineonlineonline   

Diretório de Diretório de Diretório de 

empresasempresasempresas   

Este serviço compila uma listagem de empresas vincula-

das às atividades de extensão das universidades que 

fazem parte da RedEmprendia.  

A U.Porto contribuiu para o aumento desta base divul-

gando as empresas spin-off ligadas ao seu ecossistema 

com o apoio do UPTEC stando já presentes neste dire-

tório 80 empresas portuguesas.  Desta forma, as entida-

des têm acesso a  um canal de divulgação privilegiado 

para o mercado ibero americano.  

Atividades em que a U. Porto participou 

Programa de Programa de Programa de 

HospedagemHospedagemHospedagem   

O programa de Hospedagem de empresas da RedEm-

prendia existe desde 2010 e tem como principal obje-

tivo apoiar a internacionalização de pequenas e médias 

empresas que surgiram das Universidades que com-

põem a RedEmprendia. Além disso, procura melho-

rar os conhecimentos e capacidades dos seus empreen-

dedores, técnicos e profissionais da área do empreen-

dedorismo.  

 

A Universidade do Porto faz parte do programa desde 

o seu ingresso na Rede Universitária, em Maio de 2011.  



É um motor de busca único e especializado em conteú-

dos relacionados com o empreendedorismo e criação de 

empresas. A ferramenta está, desde Maio de 2013, dis-

ponível em português, tendo contado com o apoio de 

especialistas da U.Porto no seu desenvolvimento. 

O principal objetivo do “Mentor-Empreende” é tor-

nar mais fácil, direta e objetiva a pesquisa dos utilizado-

res que procurem conteúdos relacionados com empre-

endedorismo, uma vez que estes são apresentados e 

disponibilizados de forma sistematizada e ordenada, ul-

trapassando assim os obstáculos comuns que o utilizador 

poderá encontrar numa normal busca de informação.  
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MentorMentorMentor---Empreende:Empreende:Empreende:   

um motor de busca para o empreendedorismoum motor de busca para o empreendedorismoum motor de busca para o empreendedorismo   

O acesso à plataforma é gratuito em:  

http://www.redemprendia.org/mentor/mentoremprende 

Se quiser saber mais contacte:Se quiser saber mais contacte:Se quiser saber mais contacte:   
 

UPIN, Universidade do Porto Inovação 

Universidade do Porto 

Praça Gomes Teixeira S/N 

4099-002 Porto  

 

Telefone: +351 22 040 80 77  

E-mail: upin@reit.up.pt 

 

Toda a informação está sempre atualizada em:  

http://www.redemprendia.org/  

http://www.redemprendia.org/mentor/mentoremprende
http://www.redemprendia.org/

