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A Secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, Maria de Fátima
Fonseca, presidiu à cerimónia que assinalou o 5.º aniversário da StartUp Torres Novas e que
decorreu no dia 20 de outubro, nos jardins do Convento do Carmo.

Ao longo do dia, com entrada livre, teve lugar um conjunto de atividades dedicadas a
empreendedores e aos que queiram conhecer mais sobre o mundo empresarial e como
alavancar os seus negócios. Desde um workshop de marketing pelo Instituto Politécnico de
Tomar passando por intervenções de representantes de alguns comércios ali em
desenvolvimento ou em plena expansão, relatando as suas experiências e percursos. Por
último, foi abordado o tema «O que está por detrás dos números» em jeito de balanço do dia-adia da StartUp Torres Novas ao longo do tempo, do acompanhamento que ali é prestado às
potenciais ou recém-constituídas empresas e do crescimento verificado.

A Startup Torres Novas tem vindo a afirmar-se como um exemplo de empreendedorismo, fora
dos grandes centros urbanos, com apoio prestado desde a ideia de negócio até à sua
implementação, em áreas de negócio tão diversificadas como cultura, tecnologia, saúde,
turismo, retalho ou agricultura. É uma aposta do município com o objetivo de apoiar a criação
de novas ideias de negócio na região. Durante estes primeiros cinco anos de vida, já foram
avaliadas 226 ideias de negócio, das quais incubaram 95, e foram ministrados 84 workshops,
frequentados por 1260 formandos.
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Os discursos de encerramento couberam a Maria de Fátima Fonseca, Secretária de Estado da
Inovação e da Modernização Administrativa e Pedro Ferreira, presidente da Câmara Municipal
de Torres Novas tendo ambos destacado os fatores que levam ao sucesso das incubadoras de
empresas, os números que não deixam dúvidas quanto à percentagem desse sucesso em
Torres Novas e a atenção especial que deve ser dada a cada ideia empreendedora que
surja. Seguiu-se uma visita às instalações e conversa com os empresários que ali têm instalado
o seu negócio.

No final cantaram-se os parabéns e brindou-se ao sucesso da StartUp Torres Novas, na
convicção de que continuará a crescer nos próximos anos.
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