
Futuro 
A complexidade dos mercados e dos negócios exige 

competências multidisciplinares. Neste contexto os 

projetos apresentados podem ser submetidos por 

alunos das diferentes áreas do conhecimento. 

Empreender constitui um desafio para todo e qual-

quer estudante, não apenas pelos desafios colocados 

do mercado de trabalho, mas também pela expetativa 

que a sociedade deposita nos novos empreendedo-

res. 

O Conselho Consultivo apoiará os potenciais 

empreendedores na análise e exploração das suas 

ideias. 

Para uma ideia de negócio, 
um parceiro privilegiado.  
Bem-vindo, Empreendedor! 

Contigo para acelerar o 
negócio, reduzir o risco 
e captar financiadores. 

Empreende! 

Contactos 

Universidade Portucalense 
NET-UPT 

email net-upt@upt.pt 
T + 351 225 572 607 / M + 351 961 345 435 

Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 541/619 
4200-072 Porto 



Apresentação 
O Empreendedorismo é um dos focos do projeto 

educativo da Universidade Portucalense e, ao lon-

go dos últimos anos, têm sido desenvolvidas várias 

ações de forma a torná-lo em realidade. 

A primeira iniciativa criada neste âmbito foi o NET-

UPT, Núcleo de Empresas Tecnológicas da UPT, 

que visa criar uma rede de empresas tecnológicas 

criadas por alunos da Universidade Portucalense e 

tem como objetivo promover a criação de peque-

nas ou microempresas de base tecnológica, 

apoiando-as nos dois primeiros anos de vida.  

Pretende-se futuramente alargar esta iniciativa a 

outro tipo de empresas de forma a envolver todos 

os alunos da Universidade Portucalense tendo 

como objetivo promover a criação de pequenas ou 

microempresas apoiando-as nos dois primeiros 

anos de vida. Estas empresas serão sempre fruto 

de projetos inovadores propostos anualmente e 

sujeitas a um processo de avaliação. 

As candidaturas de apresentação dos projetos têm 

início no mês de janeiro de cada ano civil e o 

resultado será dado a conhecer no final do mês de 

Fevereiro. A abertura das candidaturas será divul-

gada anualmente por toda a comunidade UPT, 

estudantes e antigos estudantes  
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O QUE FAZ UM INFORMÁTICO? 

Apresentação 

O Empreendedorismo é um dos focos do projeto edu-

cativo da Universidade Portucalense, sendo o Núcleo 

de Empresas e Tecnologia resultado dessa ambição.  

O objetivo é incentivar estudantes e alumni da univer-

sidade para a criação de pequenas ou microempresas. 

Estas empresas serão resultado de ideias e projetos 

inovadores, sujeitas a um processo de avaliação, e as 

vencedoras serão acolhidas na universidade nos dois 

primeiros anos de vida. 

Como candidatar-se? 

Comissão de Avaliação 

A Universidade Portucalense proporcionará: 

 Aconselhamento por parte dos membros do Conselho 

Consultivo, em particular pelo tutor nomeado para cada 

um dos projetos; 

 Espaço mobilado para trabalho em regime de 

“coworking”; 

 Acesso a salas de reuniões, mediante marcação prévia 

e disponibilidade, e encaminhamento de pessoas e 

mensagens (telefónico e pessoal); 

 Segurança e vigilância das instalações; 

 Limpeza geral das instalações; 

 Acesso à internet; 

 Acesso ao auditório 201 mediante marcação prévia e 

disponibilidade; 

 Acesso a impressoras (limitado a 10 000 cópias anuais 

a preto e branco); 

 Acesso aos recursos de informação disponíveis na 

Conselho Consultivo 
 

O Conselho Consultivo dará o apoio necessário no lan-

çamento dos projetos, promovendo “workshops” temáti-

cos, facilitando o acesso a investidores e dando o apoio 

técnico necessário. 

Membros 

 Ana Teresa Ferreira, Docente na UPT 

 Eva Dias Costa, Docente na UPT 

 Hugo Costa, Agente de Empreendedorismo 

 Jorge Marques, Docente da UPT 

 João Miguel Lopes, Docente da UPT e Consultor de Mar-
keting 

 Júlio Faceira, Docente da UPT e Administrador da XZ Con-
sultores 

 Miguel Magalhães, Docente da UPT e Gestor de Empresas 

 Nuno Cerejeira Namora, Advogado 

 Pedro Santos, Administrador da Onebiz 

 Ricardo Costa, Docente e “Software Developper” na UPT 

A Comissão de Avaliação é composta por um membro 

da Reitoria, dois docentes da UPT  e dois represen-

tantes de empresas externas. 

A admissão pressupõe a apresentação de uma ideia de 

negócio inovadora, desenvolvida por um atual ou antigo 

estudante da UPT, ou por um grupo, que demonstre 

capacidade de execução do projeto. 

O processo de candidatura formaliza-se através do 

envio da proposta, por correio eletrónico com pedido de 

confirmação de receção, para o endereço  

net-upt@upt.pt. A proposta deve estar de acordo com 

as indicações que constam no regulamento. 

A avaliação das candidaturas rege-se pelos critérios 

definidos no regulamento existente para o efeito e dis-

ponível em www.upt.pt/NET-UPT. 

Calendário 
Os prazos para a apresentação de candidaturas e para a 

divulgação de resultados são definidos, anualmente, em 

edital. 

Serviços 

mailto:net-upt@upt.pt
http://www.upt.pt/NET-UPT

