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O Tec Labs promove esta quarta-feira, 15 de fevereiro, um dia de portas abertas para o 
qual convidou todos os parceiros do ecossistema empreendedor nacional com o intuito 
de dar conhecer as novidades reservadas para 2017, assim como o trabalho desenvolvido 
pelas cerca de 30 empresas e startups incubadas.

Durante a manhã e após a apresentação do Centro de Inovação de Ciências, sito no 
Campo Grande, realiza-se uma tour pela incubadora. O acontecimento termina à tarde, 
após o almoço de networking com street food.

Rogério Gaspar, pró-reitor da ULisboa, Duarte Cordeiro, vice-presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa (CML) e Paulo Soeiro de Carvalho, diretor municipal de Economia 
e Inovação da CML, são algumas das personalidades presentes no evento, que inclui 
várias atividades promovidas pelas empresas incubadas e ainda uma apresentação do 
Made of Lisboa.

Para Jorge Maia Alves, subdiretor de Ciências, o Tec Labs Day “materializa a necessidade 
sentida pela equipa de divulgar junto dos pares o trabalho feito num período de 
reorganização interna, durante o qual foi dada uma especial atenção à criação de 
mecanismos de estímulo à comunidade de Ciências visando potenciar a criação de 
valor a partir da excelente atividade de I&D aqui desenvolvida”, constituindo ainda uma 
oportunidade para potenciar a visibilidade das empresas incubadas.

O Tec Labs apoia há cerca de 30 anos a valorização económica e a transferência do 
conhecimento gerado na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Nos últimos 
anos encetou uma nova estratégia impulsionando a área do empreendedorismo de base 
científica e tecnológica. Em 2016 foi distinguido com o 2.º Prémio Nacional na categoria 
de promoção do espírito de empreendedorismo dos Prémios Europeus de Promoção 
Empresarial.
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Informações:
Rita Tomé, gestora de comunicação do Tec Labs - Centro de Inovação de Ciências
Tel: 217 500 006 ext: 20119 | Email: rita.tome@teclabs.pt
Cartaz disponível na dropbox.
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