
Introdução

A nova realidade da Universidade de Lisboa (ULisboa), 
decorrente da fusão entre a Universidade Técnica de Lisboa 
(UTL) e a Universidade de Lisboa (UL), e a agregação de 
conhecimento que dela resulta reforça a sua capacidade de 
motivar e promover o empreendedorismo jovem junto da 
comunidade de alunos. 

O empreendedorismo tem-se afirmado junto da população 
estudantil como um desafio e oportunidade na prossecução 
das suas carreiras após o fim do ciclo de estudos. Como 
forma de incentivar e apoiar os alunos a gerir a sua própria 
carreira e ajudá-los a dar os primeiros passos naquela que 
poderá ser a sua empresa, a ULisboa tem previsto um 
conjunto de iniciativas que se iniciam com o lançamento 
do Meet Your Match@ULisboa (MYM@ULisboa) ’13 
Bootcamp.

O MYM@ULisboa’13 é uma iniciativa predecessora do  
concurso de empreendedorismo que a Universidade de  
Lisboa irá lançar no início de 2014. Com o MYM@ULisboa’13 
a Universidade pretende incentivar a criação de equipas de 
trabalho multidisciplinares que possam concorrer a outras 
iniciativas, como o concurso de empreendedorismo, que 
lhes permitam concretizar a vontade de lançar a sua própria 
empresa.

Os Parceiros

Para organizar esta iniciativa a ULisboa contou com a  
colaboração da ULmais, Clube de Empreendedores 
fundado por alunos da Universidade de Lisboa, e da 
associação João Sem Medo Center for Entrepreneurship.

O UL+ é o clube de empreendedorismo da Universidade 
de Lisboa, fundado por estudantes universitários, que  
tem como missão, promover o empreendedorismo na 
Universidade de Lisboa, e interligar estudantes de  
diferentes áreas.  O Clube já organizou algumas iniciativas, 
como talks, eventos de networking e um programa 
de aceleração, o 3 Day Start-up Lisboa, trazendo  
empreendedores e investidores às Escolas da ULisboa.

A João Sem Medo é uma comunidade de pessoas  
empreendedoras com a missão de “derrubar todos os 
muros” ao acto de empreender, sejam materiais ou 
psicológicos. A associação presta serviços variados à 
comunidade de empreendedores como contabilidade, 
serviços jurídicos, propriedade industrial, marketing, 
comunicação, etc. Entre os variados serviços que presta, 
a associação, aposta ainda na organização de workshops,
conferências, pitch days talks, mentoring, entre outros.

Funcionamento

O MYM@ULisboa ’13 é um programa de aceleração de 
equipas com duração de 16 horas, distribuídas por 3 dias. 

Durante os três dias os participantes terão acesso a um  
conjunto de ferramentas práticas para, em equipa, poderem 
desenvolver uma ideia inicial de negócio.

Não é obrigatório que os participantes já tenham uma equipa 
previamente constituída, pelo contrário, este programa 
pretende estimular a criação de equipas multidisciplinares.

No final do programa os participantes terão ainda a 
oportunidade de apresentar o trabalho desenvolvido ao 

longo dos três dias e receber feedback de investidores 
sobre as suas ideias.

Destinatários 

Estudantes de 1º, 2º ou 3º ciclo.

Local

Instituto para a Investigação Interdisciplinar
Av. Prof. Gama Pinto 2,  
1649-003 LISBOA

Inscrição Online www.otic.utl.pt

Programa

19 novembro 20 novembro 21 novembro

das 16h às 22h das 16h às 22h das 16h às 20h

Introdução ao Pitch 
(workshop)

Business Model 
Canvas (workshop)

Lean Start-up 
(workshop)

Apresentação de 
Ideias

Desenvolvimento 
do Modelo de 
Negócio

Pitch Final

Constituição de 
Equipas Preparação do Pitch Networking

Mais Informações

Eduarda Camilo
eduarda.camilo@reitoria.ulisboa.pt 
Tel.: 210 443 560
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