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ESTUDO DE BENCHMARKING INTERNACIONAL IRÁ APRESENTAR
BOAS PRÁTICAS DE INCUBAÇÃO

IEMinho celebra protocolo de colaboração
na China
O IEMinho esteve na China a conhecer casos de boas práticas de empreendedorismo,
a nível internacional. Esta é já a terceira deslocação que o IEMinho faz este ano
ao estrangeiro, procurando analisar e aprofundar o conhecimento de sistemas
internacionais de apoio ao empreendedorismo, que será agora compilado e
apresentado num estudo de benchmarking internacional.
Brasil, Rússia e China foram os três ecossistemas escolhidos, tendo em consideração
a maturidade e o reconhecimento internacional das suas políticas de promoção do
empreendedorismo. Nestes três países, os responsáveis do IEMinho contactaram
diretamente com incubadoras de base tecnológica e outras instituições de apoio e promoção
do empreendedorismo, tendo conhecido os resultados qualitativos e quantitativos que essas
políticas de promoção do empreendedorismo representam ao nível operacional. Com estas
visitas, o IEMinho pretende conseguir uma maior eficiência na promoção e no apoio ativo
ao empreendedorismo nacional.
Nesta última viajem, o IEMinho deslocou-se às cidades de Pequim e Tianjin, onde realizaram
reuniões de trabalho no EU SME Center Beijing, Tianjin Technology Entrepeurnership
Services, Tianjin Municipal Science and Tecnology Commission e na Tianjin Sister – City
Council for the Promotion of Enterprises. Nesta última entidade, foi celebrado um protocolo
de cooperação a diversos níveis, com o objetivo de facilitar, promover e reforçar as trocas
e relações empresariais entre os dois países.
O contacto com entidades internacionais de referência tem permitido entender quais as
apostas feitas noutros países, se os mesmos apostam numa formação e ensino intenso e
transversal ao longo dos anos sobre a temática do Empreendedorismo, gerando uma natural
apetência ao risco e criando um nato perfil empreendedor e aventureiro, sem receios e sem
medo de falhar; se apostam em linhas de apoio e programas de sensibilização apelativos,
que permitem que o empreendedor se sinta confiante dos passos a dar.
As ações de benchmarking em operacionalização definem como objetivo final a elaboração
de um Estudo de Benchmarking Internacional. Esse estudo dará a conhecer de que forma
é que a promoção do empreendedorismo de base tecnológica e a inovação tecnológica
estão a ser abordados e trabalhados internacionalmente, identificando boas práticas de
incubação conducentes a melhores resultados comprovados.
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Angolanos
visitam IEMinho
Esta semana, o IEMinho recebeu a visita do director geral do Instituto de Fomento Turístico
do Ministério de Hotelaria e Turismo de Angola, Eugênio K. Clemente. Além de conhecer
a incubadora e o seu funcionamento, o representante do governo angolano reuniu com as
empresas incubadas no IEMinho que atuam na área do Turismo.
Na reunião entre o coordenador do IEMinho, Rui Fernandes, e Eugênio K. Clemente foram
ainda abordadas formas de colaboração entre o IEMinho e o Instituto de Fomento Turístico
de Angola, de forma a potenciar futuras parcerias e protocolos de cooperação.
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