
 

 

 

 

Mais de 600 jovens empreendedores em julho 

Universidade de Coimbra selecionada para 
organizar o Explorer Day 2019  
 
Lisboa, 24 de maio de 2019. A Universidade de Coimbra (UC) foi selecionada para a 
organização da edição 2019 do Explorer Day. O evento que reúne anualmente mais de 600 
jovens que participam no programa de aceleração de ideias de negócios Explorer, é 
coordenado pelo Centro Internacional de Empreendedorismo do Santander e apoiado pelo 
Santander Universidades. 
 
Coimbra sucede assim a Burgos como palco do Explorer Day, que terá lugar no Convento São 
Francisco, no dia 10 de julho de 2019, consolidando internacionalmente o nome da 
Universidade na área do empreendedorismo. 
 
Nos primeiros cinco meses de 2019, mais de mil jovens participaram no Explorer, um 
programa de aceleração de ideias de negócio que inclui formação presencial e online, 
tutoria, desafios, prémios monetários e viagens a Silicon Valley, realizado em mais de 50 
Explorer Spaces espalhados por Espanha, Portugal e Argentina. 
 
O Explorer Day é o evento que permite reunir os participantes dos 54 Explorer Spaces para 
partilharem experiências, realizarem desafios, assistirem a palestras, fazerem o pitch das 
suas ideias de negócio e habilitarem-se a uma viagem de uma semana a Silicon Valley. 
 
“Foi com enorme prazer que recebemos a notícia de que a organização do Explorer Day 
2019 foi entregue à Universidade de Coimbra. Esta atribuição reflete a nossa capacidade de 
atração e realização de grandes eventos, e resulta da nossa política de estímulo ao 
empreendedorismo e inovação. É também representativa da sólida parceria com o 
Santander Universidades que tem permitido a implementação de iniciativas inovadoras na 
promoção do empreendedorismo jovem”, afirmou Amílcar Falcão, reitor da UC. 
 
O Santander, através do programa Santander Universidades, assume o compromisso de 
promover as melhores práticas na resposta aos desafios da sociedade portuguesa, sendo já 
uma referência a nível nacional no que diz respeito à promoção do Ensino Superior, 
colaborando atualmente com 53 instituições do Ensino Superior. O Banco investe 
anualmente mais de €7 milhões na área de Responsabilidade Social e Corporativa. 
 
O Banco Santander, a empresa que mais investe no apoio à educação no mundo (Relatório 
Varkey/UNESCO–Fortune 500), mantém mais de 1.100 acordos de colaboração com Co
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universidades e instituições académicas de 21 países através do Santander Universidades e, 
através da rede Universia, agrupa mais de 1.300 instituições académicas ibero-americanas. 
 
Para mais informações ou para se inscrever:  
http://day.explorerbyx.org/  
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