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Portugal acolheu discussão sobre futuro das startups e dos unicórnios  

    

Lisboa, 21 de junho 2021 

 

EU Next Generation Innovators Summit decorreu esta segunda-feira 

O futuro das startups da União Europeia (UE) e as perspetivas dos líderes de empresas 
Unicórnio dominaram a EU Next Generation Innovators Summit, o evento que encerrou 
com chave de ouro a agenda da Presidência Portuguesa do Conselho da UE (PPUE) 
dedicada ao empreendedorismo. 

Depois das iniciativas Assembleia Digital, na qual foi apresentada a estratégia e índice de 
excelência para o empreendedorismo e tecnologia na UE, o Startup Nations Standard, 
assim como a nova estrutura europeia de empreendedorismo - 
a EuropeStartup Nations Alliance -, e Leading the Digital Decade, que incluiu a inauguração 
do cabo EllaLink e a Declaração de Lisboa, Portugal acolheu hoje uma discussão 
fundamental e estruturante sobre ecossistemas. 

Em formato de conferência virtual, com as participações do Ministro de Estado, da 
Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira e da Comissária Europeia para a 
Inovação, MariyaGabriel, a EU Next Generation Innovators Summit possibilitou a análise 
dos diagnósticos feitos sobre o ecossistema no espaço dos 27. 

Para colocar a Europa na liderança do empreendedorismo e como um continente 
reconhecido nesta área têm sido desenvolvidas diversas iniciativas, como a assinatura da 
declaração dos “Startup Nations Standards”, um índice de excelência e um conjunto de 
boas práticas em política pública, que visam captar e reter startups, fazendo deste tipo de 
empresas tecnológicas um dos principais motores para a recuperação económica da UE. 

O evento desta manhã foi um momento de discussão e auscultação, que juntou, por um 
lado, um grupo de associações nacionais dos vários Estados Membros da área de 
empreendedorismo e, por outro, um conjunto de unicórnios europeus. Os responsáveis 
indicaram aos decisores políticos qual consideram ser o caminho e áreas de atuação 
necessárias para que o ecossistema de empreendedorismo europeu se torne mais forte e 
competitivo, com especial enfoque em soluções tecnológicas inovativas, na autonomia 
digital da UE, numa economia verde e sustentável e no acesso a financiamento e a talento.  

 



 
Participaram também o Secretário de Estado para a Transição Digital, André de Aragão 
Azevedo, o Secretário de Estado esloveno para a Tecnologia, Simon Zaic, e o Secretário de 
Estado francês para a Transição Digital, Cédric O.  

“Sendo o ecossistema empreendedor um claro indutor de crescimento económico e chave 
para a recuperação da Europa, Portugal, durante a sua Presidência do Conselho da UE, 
apostou no desenvolvimento desta agenda, de forma a que o espaço comunitário possa 
convergir com as outras regiões líderes”, afirmou o Ministro Pedro Siza Vieira. 

Para o Ministro, “a declaração dos “Startup NationsStandards” é um significativo passo 
para o objetivo de fazer crescer a operação e a presença das startups, ao incluir temas 
fundamentais como o talento, financiamento e políticas e que garantem que a Europa seja 
um mercado cada vez mais unificado”. 

Por seu lado, a Comissária Gabriel declarou que: “com estes relatórios do EU Unicorns 
Group e Innovation Ecosystems Leaders Group, e o amplo consenso encontrado hoje na EU 
Next Generation Innovators Summit, a agenda começa a ficar mais clara sobre como 
construir um ecossistema de inovação pan-europeia, que não deixa ninguém para trás e 
com foco em startups com soluções baseadas em Tecnologia Avançada / Disruptiva. Estou 
muito agradecida pela disponibilidade desta comunidade de inovadores para nos ajudar a 
mover agulha por toda a Europa”. 
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