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 Com a participação da Universidade do Porto 

Projeto da RedEmprendia para celebrar 
empresas universitárias recebe cerca de um 
milhão de euros da UE 
 

• Projeto SOLA (Spin-Off Lean Acceleration) vai melhorar a formação do pessoal de 
incubadoras e parques científicos na Europa e América Latina 

• Participa a Universidade do Porto, juntamente com outras três universidades 
europeias e quatro da América Latina. 

 
13 de outubro de 2015. O projeto SOLA (Spin-Off Lean Acceleration) da RedEmprendia foi 
premiado com verbas num valor próximo de um milhão de euros, atribuídas no âmbito do 
programa Erasmus+ da União Europeia que visa o fortalecimento de iniciativas empresariais 
de grande impacto com origem na Universidade. O SOLA enquadra-se na estratégia da 
RedEmprendia -a qual conta para as suas atividades com o apoio do Banco Santander, 
através do Santander Universidades- de modo a promover a aceleração de startups e spin-
off no âmbito universitário europeu e da América Latina. 

O projeto SOLA visa, sob a liderança da RedEmprendia, melhorar as competências e 
habilidades do pessoal técnico de incubadoras e parques científicos para avançar com a 
identificação e consolidação de empresas de base científica e tecnológica. Será com base 
no financiamento da UE -que se eleva aos 924.892 euros- que serão implementados 
percursos formativos em quatro instituições de ensino superior latino-americanas e outras 
quatro europeias. 

Os módulos formativos irão tratar questões como a metodologia Lean Canvas, a redefinição 
estratégica de startups, a propriedade industrial e a certificação de qualidade, e a 
internacionalização de empresas. Esses conteúdos irão complementar as competências dos 
profissionais que aconselham e acompanham quem procura empreender desde a 
Universidade. 

No consórcio do projeto participa a Universidade do Porto juntamente com duas 
universidades espanholas -a Universidade Autónoma de Madrid e a Universidade de 
Santiago de Compostela- e a Universitá della Calabria (Italia). Da América Latina são duas 
universidades brasileiras -a Universidade Estadual de Campinas e a Universidade de São 
Paulo- e duas colombianas: a Universidade de Antioquia e a Universidade EAFIT a 
integrarem o projeto. 
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Sobre a RedEmprendia 

A RedEmprendia (www.redemprendia.org), constituída por 28 universidades de 8 países 
(Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, México, Perú e Portugal) e que conta com o 
Banco Santander e a Universia como parceiros estratégicos, é a rede universitária mais 
importante da Ibero-América em empreendedorismo e transferência de I&D.  

A rede desenvolve programas vocacionados para a criação e crescimento de empresas 
assentes nos resultados da investigação universitária, usando da experiência e inteligência 
coletiva dos seus sócios, e a sua capacidade de cooperação e inovação. Entre o ano da sua 
criação, em 2008, e o ano de 2014 mais de 600 empreendedores beneficiaram dos 
programas da RedEmprendia. 

O Banco Santander apoia as atividades da RedEmprendia através do Santander 
Universidades (www.santander.com/universidades). O Santander colabora há 18 anos com 
o âmbito académico através de uma iniciativa única no mundo que o diferencia dos 
restantes bancos e instituições financeiras. Tem assinados 1.200 acordos de parceria com 
instituições académicas de 20 países, e até 2018 terá atribuído verbas no valor de 1.700 
milhões de euros no apoio a projetos de ensino superior. 
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