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que abrange mais de 900 alunos. Ideias 
de negócio geradas pelos estudantes nos 
setores dos cursos: 1) atividade física e 
estilos de vida saudáveis; 2) desporto 
condição física e saúde; 3) desporto de 
natureza e turismo ativo; 4) gestão das 
organizações desportivas, e; 5) treino 
desportivo.
Existência de um Gabinete de 
Empregabilidade e Empreendedorismo 
que promove as parcerias com as 
entidades empregadoras da área 
do desporto, para a criação de 
oportunidades de lançamento de 
negócios, estágios e emprego.
Cooperação próxima realizada com 
o Centro de Negócios e Inovação 
de Rio Maior, unidade da empresa 
municipal DESMOR, EM, SA, que 
dispõe de um programa de apoio ao 
empreendedorismo e uma incubadora 
de empresas.
Realização de pitchs por equipas e 
estudantes destinados à validação de 
ideias de negócio por professores da 
área, profissionais e empresários.
Realização anual de workshops de 
formação, conferências, oficinas e 
palestras motivacionais e inspiradoras 
destinadas a estudantes e professores.
Organização anual do concurso de 
ideias de negócio SportUp Challenge 
e Pitch Performance Night Training, 
no âmbito do evento Links4Future em 
que equipas de estudantes apresentam 
as ideias de negócio perante um júri 
externo com o objetivo de fornecer 
feedback e selecionar as melhores 
ideias de negócio para a final da fase 
Regional do Concurso Poliempreende. 
Apoio à melhoria dos planos de negócio 
visando a participação das equipas 
selecionadas para a final da fase 

Regional do Concurso Poliempreende.
Incentivos, na final da fase Regional 
do Concurso Poliempreende que 
concedem prémios para as 3 primeiras 
equipas de estudantes no valor total 
anual de 4.500€.
Apoio à participação da equipa no 
Concurso Poliempreende Nacional que 
visa, através de um concurso de ideias e 
de planos de negócios, avaliar e premiar 
projetos desenvolvidos e apresentados 
por estudantes, diplomados ou 
docentes.
Oferta pelo Instituto Politécnico de 
Santarém de um programa de promoção 
e apoio ao empreendedorismo 
denominado “Start-IPS”, destinado aos 
alunos da instituição que promove e 
facilita a incorporação de competências 
empreendedoras. 

Por fim, a avaliação destas políticas e 
atividades que a ESDRM vem realizando 
pode encontrar evidência em dois 
elementos. O primeiro, na criação de 
negócios na área do desporto pelos 
recém-diplomados, promovendo a 
criação do próprio emprego. O segundo, 
na relevante taxa de empregabilidade 
dos diplomados pela ESDRM, conforme 
vem sendo documentado ao longo dos 
anos pela Direção Geral do Ensino 
Superior (DGES).
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ESCOLA SUPERIOR DE DESPORTO 
DE RIO MAIOR INVESTE NO 
EMPREENDEDORISMO

A Escola Superior de Desporto de 
Rio Maior (ESDRM) na última década 
tem vindo a apostar de forma séria 
na promoção do empreendedorismo. 
O objetivo é fomentar uma cultura 
empreendedora que impulsione o 
desenvolvimento de competências por 
parte dos estudantes, estimulando o 
empreendedorismo e proporcionando, 
para além das convencionais saídas 
profissionais por conta de outrem, a 
criação do próprio emprego.
O Centro para o Empreendedorismo 
e Pequenas e Médias Empresas da 
OCDE (Organisation for Economic 
Co-operation and Development) 
decorrente de vários estudos 
comparativos realizados na Europa e 
nos Estados Unidos da América, definiu 
de uma forma clara as ações que 
constituem boas práticas que devem 
ser implementadas nas instituições 
do ensino superior para estimular e 
desenvolver o empreendedorismo nos 
estudantes (OECD, 2010).
Os estudos da OCDE identificaram o 
importante papel das políticas públicas 
no apoio ao empreendedorismo nas 
universidades nas seguintes seis áreas: 
1) Estratégia; 2) Recursos; 
3) Infraestrutura de apoio; 4) Educação 
para o empreendedorismo; 5) Apoio 
inicial, e; 6) Avaliação.
Na ESDRM as principais atividades 
realizadas pelos professores, 
gabinetes de apoio e estudantes que 
mostram relevância no domínio do 
empreendedorismo são:
Oferta curricular obrigatória em plano 
de estudos de pelo menos uma unidade 
curricular dedicada em específico 
ao tema do empreendedorismo no 
desporto nos 5 cursos de licenciatura 


