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O lan çamento do livro sobre estratégias de Educação do Empreendedorismo contará com a
presença do Comendador Rui Nabeiro
Na próxima segunda-feira, dia 12 de Setembro, o Barco do Empreendedorismo recebe o lançamento da obra “Empreendedorismo
e Motivações Empresariais no Ensino Superior”, autoria de Pedro Parreira, Francisco Costa Pereira e Nuno Vieira e Brito, com
prefácios de Rui Nabeiro e do presidente do CCISP, Sobrinho Teixeira. O livro é u m m a n u a l d e “educação d o
empreendedorismo”, no âmbito do Ensino Superior de cariz politécnico.

Os autores realizaram uma investigação que envolveu cerca de 6500 alunos do Ensino Superior Politécnico, com o objectivo de avaliar o papel que ensino superior
desempenha na capacidade empreendedora dos alunos. Foram igualmente abordados os concursos de ideias como o “Poliempreende” e a sua importância no
desenvolvimento regional, bem como na criação de novas empresas por jovens altamente qualificados.
A obra para além de desvendar muitas destas questões, pretende uma reflexão sobre políticas e estratégias de “educação do empreendedorismo”, procurando
apresentar uma proposta de agenda da temática para o ensino superior.
O lançamento terá lugar pelas 14h30, a bordo do Cruzeiro Ópera, em pleno rio Tejo, e contará com a presença do Comendador Rui Nabeiro e do Presidente do
Instituto Politécnico de Lisboa, Professor Doutor Luís Manuel Vicente Ferreira, bem como o representante da Sílabo, Manuel Robalo.
O evento apoiado pelo empresário Rui Nabeiro está integrado na iniciativa “Barco do Empreendedorismo”, que pretende ser um espaço onde cerca de 100 alunos e
professores do ensino politécnico, participantes da oitava edição do concurso de ideias Poliempreende, coordenada pelo Instituto Politécnico de Lisboa, vão apresentar
ideias inovadoras para negócios.
O embarque dos participantes no cruzeiro irá decorrer na Doca de Alcântara do Estaleiro Naval Rocha Conde D’Óbidos, no dia 12, segunda-feira, pelas 11h30.

Os Autores
Pedro Parreira é professor adjunto na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Doutor em Gestão especialidade Organização e Desenvolvimento de Recursos
Humanos pelo ISCTE, Mestre em Comportamento Organizacional pelo ISPA e Licenciado em enfermagem de Reabilita o pela ESEnfC. Lecciona várias unidades
curriculares na licenciatura pós-licenciatura e mestrados em várias áreas da Enfermagem. É coordenador do Gabinete de Empreendedorismo da ESEnfC e do
Poliempreende. Apresentou mais de uma centena de comunicações nacionais e internacionais, tendo publicado o livro “Organizações; Fusões e Aquisições: o papel
central da liderança intermédia na gestão do choque de culturas” para além de múltiplos artigos em revistas nacionais e internacionais. Exerceu consultoria para o
Ministério da Saúde de Angola.
Francisco Costa Pereira é professor coordenador no Instituto Politécnico de Lisboa, Doutor em Sociologia pela Université de Provence e em Psicologia Organizacional
pelo ISCTE, Mestre em Comportamento Organizacional pelo ISPA e Licenciado em Psicologia Clínica pelo ISPA.
É responsável pelo ensino do empreendedorismo na Escola Superior de Comunicação Social. Coordenador do Poliempreende no Instituto Politécnico de Lisboa e
coordenador nacional do 8.º Poliempreende. Tem v rios livros publicados sendo um deles, a Representação Social do Empresário: factores de criação de empresas.
Tem múltiplas comunicações nacionais e internacionais, bem como publicações em revistas nacionais e internacionais.
Nuno Brito é professor adjunto no Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Doutor em Ciências Veterinárias pela UTAD, em Produção Animal pelo Center for
Advanced Mediterranean Agronomic Studies e Licenciado em Medicina Veterinária pela Escola Superior de Medicina Veterinária da Universidade Técnica Lisboa.
Tem vários livros publicados. Para além de múltiplas comunicações nacionais e internacionais, bem como publicações em revistas nacionais e internacionais. É,
actualmente, Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e coordenador do Poliempreende na instituição.

