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ENQUADRAMENTO

O Gabinete de Empreendedorismo e Emprego (GEE) é uma unidade funcional do IPP 

que visa criar e desenvolver uma cultura empreendedora 

que contribua para facilitar a transformação do conhecimento em ideias de negócio, 

bem como a divulgação de ideias e projetos inovadores com potencial para criar riqueza

e desenvolvimento regional, 

tornando os estudantes dinâmicos na procura de novas saídas profissionais e na criação 

do próprio emprego, 

para além de ajudar a proporcionar contactos, ofertas de emprego/estágio e apoio em 

candidaturas, entre outras ferramentas necessárias e 

na consequente inserção no mercado de trabalho. 

(art.º 13.º dos Estatutos do IPP)



ATIVIDADES
Das atividades realizadas pelo Gabinete de Empreendedorismo e Emprego 
do IPP, com a sua coordenação ou com a sua participação, destacam-se as 
seguintes:

• Ensino do Empreendedorismo

• ENOVE+ - Feira de Emprego e Empreendedorismo  

• Bolsa de Emprego

• Concurso Poliempreende

• Candidaturas

• BioBIP – Bioenergy and Business Incubator of Portalegre

• …
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8 edições já realizadas

- Portalegre (I e II)

- Elvas

- Sousel

- Campo Maior

- Nisa

- Alter do Chão

- Ponte de Sôr
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ENOVE+ - Feira de Emprego e Empreendedorismo  
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•
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Poliempreende

Poliempreende

- uma iniciativa conjunta, no âmbito do empreendedorismo, dos Institutos Politécnicos e de 

outras escolas de ensino superior politécnico a decorrer em cada ano letivo

Destinatários

• Estudantes de escolas dos IP, com inscrição em vigor;

• Diplomados de qualquer grau, por escolas dos IP;

• Docentes dos IP ou outros indivíduos, desde que integrando equipas constituídas por 

estudantes e/ou diplomados.



8

Candidaturas GEE
com colaboração da C3i

• APROVADAS:
• Projeto: Rede de Incubadoras de Base Tecnológica do Sistema 

Regional de Transferência de Tecnologia (SRTT) do Alentejo
• Projeto: PIN Polientrepreneurship International Network

• EM FASE DE APROVAÇÃO
• Projeto: EuroACE_lera – Campus del conocimiento jóven para el 

emprendimiento

• CANDIDATURAS NÃO APROVADAS
• Start Now
• Rede de FabLabs do Alentejo



BioBIP Bioenergy and Business Incubator of Portalegre
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• promovida pelo Instituto 
Politécnico de Portalegre (IPP), 

• enquadrada no Sistema Regional 
de Transferência de Tecnologia 
do Alentejo, 

• a sua implementação: 
• traduz-se na criação de uma 

estrutura de suporte a atividades 
de I&DT aplicada, 

• cujo conhecimento gerado é 
passível de transferência para o 
meio económico e social, 

• por via da criação de novas 
empresas, 

• prestação de serviços às atuais e 
• fortalecimento da relação entre o 

Politécnico e o tecido produtivo



Estrutura da BioBIP
• Incubadora de Empresas - BioBIP - In

Inclui os espaços para empresas, espaço de coworking, gabinetes, salas de reuniões e 
restantes espaços de serviços comuns
Apoio consoante estado de desenvolvimento das empresas e projetos
Modos de incubação: pré- incubação, incubação e desenvolvimento empresarial

• Centro de Bioenergia - BioBIP – Energia
Centro de experimentação semi-industrial, à escala piloto, com apoio laboratorial
Utilização de áreas na nave industrial ou de espaços destinados a incubação
Utilização dos recursos laboratoriais disponíveis no IPP

• FabLab - BioBIP fab.lab
Laboratório especializado na execução de protótipos 3D
para novos produtos a diversas escalas e utilizando diferentes materiais
disponibilização de apoio no desenho CAD, na modelação 3D e nos princípios de construção de 
protótipos - em fase de projeto, a aguardar resultado de candidatura para aquisição de equipamentos
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Regimes de incubação

• Incubação física - incubação de uma ideia de negócio ou de 
empresas, em qualquer das fases de incubação, utilizando os 
espaços físicos da “BioBIP – in”

• Incubação virtual - as empresas e/ou ideias de negócio têm 
acesso a todos os serviços que a incubadora disponibiliza, sem 
estarem instaladas fisicamente

• Possibilidade de mudança para regime de incubação física

• Incubadora services - utilização dos espaços e/ou serviços, por 
períodos de curta duração, inferiores a um mês.
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Candidaturas à BioBIP – in
Incubadora de ideias e negócios

Podem candidatar-se:

- titulares de ideias ou projetos - com elevado potencial de 
crescimento, preferencialmente inovadores e de base tecnológica

- micro/pequenas empresas - com elevado potencial de 
crescimento, preferencialmente inovadoras e de base tecnológica

- empresas existentes que queiram lançar novas unidades de 
negócio na região - com potencial de crescimento, também 
preferencialmente inovadoras e de base tecnológica
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BioBIP

16 empresas ou projetos em incubação

3 candidaturas em fase de análise

XI Semana da Gestão - ESGT - IPT 15



Empresas e projetos em incubação
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Informações e contactos:

www.biobip.pt

gee.ipportalegre.pt

gee@ipportalegre.pt
biobip@ipportalegre.pt
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