II Encontro EUROACELERA
Évora, 12 de junho de 2018

EUROACELERA,

CAMPUS
EMPREENDEDOR
TRANSFRONTEIRIÇO

Projeto de cooperação transfronteiriça,cofinanciado pelo
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através
do Programa INTERREG V-A Espanha-Portugal (POCTEP) 20142020, que promove o desenvolvimento das zonas fronteiriças
de
Espanha
e
Portugal.

Este projeto visa estabelecer uma comunidade Euroace para o

empreendedorismo e a aceleração de projetos empresariais
baseados no conhecimento, com apoio prioritário à população
entre os 18 e os 35 anos, estudantes e licenciados, quadros
superiores,
assim
como
jovens
investigadores.
O projeto EUROACELERA pretende impulsionar a criação de
empresas em resultado da formação de projetos com
potencial comercial, bem como de linhas de trabalho que
aproveitam os domínios científicos e tecnológicos préexistentes e que são mais influentes para responder aos
desafios competitivos das regiões participantes. Além disso,
prestará especial atenção ao fosso entre os sexos, à ruralidade
e à dispersão territorial no empreendedorismo jovem.

SÓCIOS
O projecto EUROACELERA conta com 14 parceiros das regiões da Extremadura, Centro e Alentejo, dos quais 9 são entidades
espanholas e 5 são de Portugal.
Da parte da Extremadura participam: Extremadura Avante, la Dirección General de Empresa y Competitividad de la Junta de
Extremadura, Fundecyt-PCTEX, la Dirección General de Formación Profesional y Universidad de la Junta de Extremadura, el
Instituto de la Juventud de Extremadura, el Instituto de la Mujer de Extremadura, la Asociación de Jóvenes Emprendedores y
Empresarios de Extremadura, y dos empresas privadas extremeñas: Inversiones Sunhunter y Conector IDE.
No lado português, o consórcio conta com a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), o Instituto Politécnico de Leiria,
o Instituto Politécnico de Portalegre, o Instituto Pedro Nunes e a Universidade de Évora.
O custo total do projeto EUROACELERA, cujo período de execução é de 01/10/2017 até 30/06/2019, é de 2.171.218,33 euros,
sendo o total da ajuda FEDER de 1.628.413,74 euros.

II Encontro EUROACELERA
Evento que visa sensibilizar, informar e formar estudantes
do ensino superior e formação profissional, dando-lhes
conhecimento dos recursos disponíveis na Rede Euroace
(rede formada por parceiros do projeto), dotá-los de
conhecimentos e competências empresariais, colocar em
contato com professores e alunos talentosos para inspirar
ações

empreendedoras,

bem

como

formação

em

empreendedorismo transfronteiriço.
•

Data: 12 junho 2018

•

Local: Universidade de Évora

•

Metodologia: Desing Thinking (prototipado)

•

Destinatários: 120 alunos e docentes do Ensino
Superior (Zona Euroace), que estejam a desenvolver
projetos

de

desenvolvimento.

negócio

com

potencial

de

Conteúdos
•

Fundamentos da oficina de prototipação: Características e fundamentos básicos da prototipagem Introdução à metodologia de criação
de produtos de Design Thinking. Familiarização com materiais inovadores.

•

Oficina de prototipagem: desenvolvimento de um protótipo do projeto proposto.

•

Networking: Durante a refeição, este espaço será dinamizado para gerar sinergias entre os participantes.

•

Comunicação: Cada grupo de participantes fará uma comunicação pública do trabalho feito durante a manhã para o resto dos
participantes do evento. Cada grupo contará a sua ideia num tempo máximo de 2 minutos.

Programa

(hora portuguesa)

•

11.00 Receção dos participantes

•

11.30 Boas-vindas + Euroace_lera

•

12.00 Fundamentos da prototipagem

•

13.30 Almoço Networking

•

15:00 Prototipagem

•

16:30 Comunicação de projetos

•

18:00 Encerramento

