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Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional (APDR), a EMPREEND, a Incubcenter e a Universidade Aberta e
Câmara Municipal de Oeiras realizarão no dia 27 de novembro de 2014 o Workshop APDR - Estratégias, infraestruturas e redes
empreendedoras para o desenvolvimento regional.
A existência de condições e de infraestruturas de apoio à promoção do empreendedorismo e inovação a nível regional constituem
atualmente um tópico de estudo interessante que se desagrega em diversas temáticas com interesse para os empreendedores,
académicos, fazedores de políticas públicas entre outros.
O wokshop é dirigido a dois tipos de público: Professores, investigadores e estudantes do ensino superior; Decisores e
planeadores de política em instituições públicas e privadas; Empreendedores cujas atividades dependam ou provoquem
externalidades significativas no ambiente económico local e regional e Líderes de desenvolvimento regional.
O tema do empreendedorismo tem vindo a ser estudado por diversos investigadores em todo o mundo. Os contributos para o seu
estudo são multidisciplinares e diversos, bem como, os seus tópicos de interesse. O Workshop “Estratégias, infraestruturas e
redes empreendedoras para o desenvolvimento regional” pretende criar um espaço de reflexão e de discussão sobre os temas do
empreendedorismo considerando o seu impacto no desenvolvimento dos territórios. Serão apresentadas várias abordagens ao
tema, permitindo a discussão de artigos e de casos de estudo que propõem soluções inovadoras, estratégias sustentáveis e de
promoção do desenvolvimento e competitividade dos territórios.
Até 20 de outubro de 2014 está aberta a receção de resumos
Todas as informações em: http://www.apdr.pt/evento_21/index.html

Destaques EMPREEND

CIEM 2014: Aproxima-se o próximo evento
Estamos prestes a iniciar mais uma edição da CIEM, este ano em Pontevedra, Espanha. O programa prevê a realização de
diversas atividades em torno do empreendedorismo envolvendo especialistas, empreendedores e académicos. As
atividades desenvolvem-se de acordo com três vetores: jornadas técnicas, que visam a discussão e apresentação de casos
ibéricos sobre o ecossistema empreendedor; jornadas académicas, que pretendem acrescentar conhecimento científico
sobre os temas do empreendedorismo, e ainda, Pont-Up Store, onde serão apresentados projetos e vendidos produtos e
serviços. Na próxima edição far-se-á o balanço desta iniciativa que se prevê que seja mais um sucesso e um ponto de
encontro para a partilha de conhecimentos e de ideias dedicado ao empreendedorismo no espaço ibérico. Mais informações
em http://www.empreend.pt/conferencia2014/

Participação da presidente da Empreend e do Coordenador do Gabinete de Apoio ao
Empreendedor da UFOPAC em Seminário com a Universidade de São Paulo - Brasil
No passado dia 17 de Setembro de 2014, realizou-se um seminário sobre empreendedorismo na Universidade de São
Paulo, Brasil onde intervieram por videoconferência a Profª. Rosário Almeida presidente da EMPREEND, o Dr. Rui Marques
Coordenador do Gabinete de Apoio ao Empreendedor da União de Freguesias de Oeiras, paço de Arcos e Caxias e vários
empreendedores incubados na Incubcenter. Este seminário permitiu que alunos e professores do doutoramento em Gestão
desta importante universidade da América Latina, tomassem contacto com a realidade portuguesa e partilhassem
experiências e conhecimentos válidos para ambas as partes.

Principais Atividades







Business Projects
Formação
Consultadoria Técnica
Colaboração em working groups
Organização de Conferências
Apoio a startups

Associe-se à EMPREEND preenchendo o
Formulário de Inscrição de Associado disponível
em www.empreend.pt.

Associados

Notícias Curtas

MAIS NOTÍCIAS SOBRE EMPREENDEDORISMO
O Programa +Inovação +Indústria da Portugal
Ventures - Candidaturas até 15 de outubro
A primeira chamada para a submissão de
candidaturas ao Programa +Inovação +Indústria
da Portugal Ventures termina no dia 15 de
Outubro. +Inovação +Indústria é o novo
programa de investimento da Portugal Ventures
dirigido às empresas e aos empreendedores dos
setores mais tradicionais da economia nacional,
com o objetivo de promover spin-offs
empresariais e aumentar a capacidade de
inovação das PMEs com vista a dar resposta aos
desafios da indústria nacional e torná-la mais
global e competitiva.
Fundo Fundación Repsol Entrepreneurs candidaturas até 15 de novembro

Parceiros

O Fundo Fundación Repsol Entrepreneurs
promove o desenvolvimento de projetos
empresariais com vista a contribuir para a
melhoria do uso eficiente de energia e recursos
naturais mediante uma convocatória de
apresentação e seleção de projetos.
O período de submissão das candidaturas tem
início a 29 de Julho e decorre até 15 de
Novembro 2014.
A participação é aberta a micro e pequenas
empresas e as propostas podem ser submetidas
na língua espanhola ou inglesa.
STARTHealth@ULisboa promove negócios na
área da saúde e bem-estar
O STARTHealth@ULisboa é um programa de
aceleração de negócios orientado para projetos
na área da saúde e bem-estar que oferece uma
aprendizagem hands on, criando um ambiente
imersivo e próximo do real, onde os participantes
possam sentir as pressões e incertezas comuns
num processo de montagem de uma startup.



A Empreend colabora ativamente nas reuniões
das redes:

http://www.rsopt.com

É parceira ativa no Projeto EU2020
http://oportunidade2020.eu/?page_id=225
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