BOLSA DO EMPREENDEDORISMO

PROJETO "TEJONEXUS"

Realizou-se no PACT um talk de divulgação da Bolsa do
Empreendedorismo. Esta iniciativa ocorrida no dia 15 de Fevereiro
foi promovida em parceria com a ADRAL – Agência de
Desenvolvimento Regional do Alentejo e o Centro de Informação
Europe Direct do Alentejo Central e Litoral, sendo um dos 19
Centros de Informação da União Europeia distribuídos pelo país. Os
CIED são uma iniciativa da Comissão Europeia que se destina a
promover a ponte de ligação entre a União Europeia, as suas
instituições e os cidadãos. A Bolsa do Empreendedorismo 2017 visa
promover em Portugal o empreendedorismo qualificado, apoiar
ideias que tragam novas soluções para o mercado e transmitir
informações sobre instrumentos europeus de apoio aos
empreendedores, às empresas e ao investimento.

O projeto "TejoNexus" foi a ideia vencedora do Concurso de Ideias,
Call for Alentejo, promovido pela Rede de Incubadoras do Alentejo.
A ideia venceora consiste numa plataforma onde os imigrantes
altamente qualificados conseguem encontrar potenciais
empregadores. Há milhares de imigrantes de leste da Europa, que
residem em Portugal, e principalmente no Alentejo. Estimativas
apontam para que o número de habitantes oriundos dos Países de
Leste da Europa seja superior a 50.000 habitantes dos quais uma
grande parte são altamente qualificados. Embora esses imigrantes
encontrem poucas oportunidades para entrar no mercado de
trabalho qualificado, a plataforma “TejoNexus” pretende ser um
auxílio a emigrantes e empresas no Alentejo bem como noutras
regiões no que toca ao recrutamento de recursos humanos.

VISITA DE ESTUDO DA ESCOLA
PROFISSIONAL DE ALVITO
No dia 6 de Fevereiro o PACT recebeu a visita de um grupo de jovens
alunos da Escola Profissional de Alvito. A visita realizou-se no âmbito
de uma iniciativa promovida pela instituição “Terras Dentro” que
teve como objetivo a capacitação juvenil para o
empreendedorismo, inovação, entre outras competências. Esta
oportunidade deu a conhecer este projeto inovador no Alentejo que
proporcionou um contato direto com as empresas e conhecer os
seus locais de atividade.

CICLO DE CONFERÊNCIAS NB EMPRESAS
O Novo Banco promoveu no PACT- Parque do Alentejo de Ciência e
Tecnologia a realização de uma conferência designada: "As Novas
Culturas e Tendências do Setor Agrícola". O evento ocorreu no dia
22 de Fevereiro e contou com a presença de um grupo de
prestigiados empresários e especialistas conhecedores da região.
Foram debatidas questões de relevo sobre a economia da Região do
Alentejo bem como o seu impacto no panorama económico
nacional, nomeadamente o investimento, a gestão de tesouraria, a
capitalização das empresas e ainda a importância do papel do
Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia e Universidade de Évora
no binómio empresas-instituições académicas, enquanto fator de
impulsionamento económico.

CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ENDOCRINOLOGIA,
DIABETES E METABOLISMO 2017
O PACT recebeu nas suas instalações durante os dias 11,12 e 13 de
Abril o Curso de Atualização em Endocrinologia, Diabetes e
Metabolismo 2017. O evento teve como objectivo incentivar a
formação dos Profissionais de Saúde, nomeadamente, Especialistas
de Medicina Geral e Familiar nas áreas de Endocrinologia, Diabetes
e Metabolismo.

www.in-pact.pt

geral@pcta.pt

DESAFIOS ALENTEJO 2020 - SETOR DO TURISMO,
RESTAURAÇÃO E HOTELARIA
A IDT Consulting enquanto empresa parceira do PACT, realizou no
passado dia 14 de Fevereiro no Palácio D. Manuel em Évora, uma
sessão dedicada aos desafios no setor do turismo, restauração e
hotelaria, com o objectivo de promover um debate numa das áreas
económicas mais importantes da região. A sessão teve como
palestrantes iniciais da tertúlia o Eng. Eduardo Lucas da Amieira
Marina, o Dr. Jorge Afonso do M´ar De AR Hotéis e o Dr. Eduardo
Luciano, Vereador da Câmara Municipal de Évora.
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Carta do Membro do Conselho de Administração

Apresentação do Website da Rede MOOVE

Para concretização da sua missão o Parque do Alentejo de
Ciência e Tecnologia necessitará de, antes de mais, alcançar
junto de todas as partes interessadas de toda a região o
reconhecimento inequívoco do seu propósito, a aceitação
generalizada do seu papel, o real e determinado apoio de todos
quantos afirmam pugnar pelo desenvolvimento económico e
social de toda a região.

O Website da rede MOOVE - Alentejo Incubators Network - da qual
faz parte o PACT em juntamente com as entidades ADRAL, ANJE,
IPBEJA, IPPORTALEGRE e NERE foi apresentado no dia 5 de Maio na
Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de
Portalegre. Esta rede tem como objectivo a dinamização do tecido
empresarial de base tecnológica e a criação de uma rede de
empreendedorismo na região através da ajuda ao desenvolvimento
das empresas, assim como da cultura empreendedora dos recursos
humanos do Alentejo.

Nestes “todas” e “todos”, não serão atendíveis exclusões, nem
omissões, independentemente da sua natureza, pública ou
privada, ou do âmbito geográfico da sua atuação ou
implantação: local, sub-regional, regional, nacional ou
internacional. Conquanto, se procure e se aceite, naturalmente,
o particular relevo que possam assumir as instituições de ensino
superior e as empresas, sendo entidades que, por definição, em
parceria e em simultâneo, são promotoras, geradoras, difusoras
e utilizadoras de conhecimento.
Será este último - o conhecimento, enquanto elemento
agregador da ciência e tecnologia -, originariamente, o elemento
nuclear da ação do Parque, que, assumindo-se como “do
Alentejo”, sublinhe-se: “de todo o Alentejo”, terá na totalidade
da região o seu elemento distintivo: conhecimento com origem
no Alentejo, conhecimento para aplicação e desenvolvimento
do Alentejo.
Fazê-lo com empenho e determinação, com inteiro rigor e
seriedade, baseados em verdadeiras parcerias, assegurando a
sua sustentabilidade e buscando uma orientação estratégica
que permita alcançar um significativo impacto, são as marcas
que todos, os que, na atualidade, têm o
privilégio de integrar a equipa
responsável pela condução do PACT,
sempre procuraremos vincar.

Artur Romão
(Vogal do Conselho de
Administração)

Encontro Nacional de FABLAB
No passado dia 26 de Maio, o PACT acolheu o Encontro Nacional de
FABLAB. Este encontro promovido pela ADRAL, entre as entidades
detentoras de laboratórios de prototipagem, mais conhecidos por
FABLAB, de todo o país. A iniciativa serviu para reunir uma
comunidade de “MAKERS” com espirito criativo capaz de executar
diversas tarefas abrangidas pela “Fabricação Digital”, dando a
conhecer à comunidade local este novo conceito de inovação.

Visitas de Estudo ao PACT
BIG SMART CITIES ÉVORA
No dia 16 de Maio decorreu uma das mais prestigiadas competições
de empreendedorismo no PACT. A segunda edição do Big Smart
Cities, promovido pela Vodafone em parceria com a Ericsson,
procura as melhores ideias de negócio de base tecnológica no
âmbito das smart cities que pretendam melhorar a vida dos
cidadãos. As duas ideias vencedoras da segunda edição do Big Smart
Cities em Évora, que se apuraram para a grande final nacional,
foram “Tibu” e “Sesta”.

No passado dia 1 de Junho realizou-se a 1ª atividade Peddy-paper
desenvolvida pelo PACT em parceria com a ÉvoraTech e com o
NERE. Esta actividade foi criada no âmbito de uma visita de estudo
realizada pelos alunos do Curso de Educação e Comunicação
Multimédia do Instituto Politécnico de Beja cujo objectivo focava-se
no empreendedorismo. Ainda neste sentido, novamente no dia 8 de
Junho o PACT voltou a receber nas suas instalações a visita de um
grupo de jovens alunos, desta vez, da Escola Profissional de Alvito.
A visita permitiu aos alunos conhecer entidades promotoras da
inovação na região, bem como, estabelecer um contato direto com
algumas empresas membros do Parque

