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Programa de aceleração 
de empresas Born from 
Knowledge apresentado no IPN
111 Iniciativa é dirigi-

da a quem pretende trans-
formar ideias em negócios 
vendáveis, seguindo as 
melhores práticas inter-
nacionais.

O Instituto Pedro Nunes 
acolhe hoje, pelas 10H00, 
no auditório do Edif ício 
D, o evento de apresenta-
ção do Born from Know-
ledge – Rise (BfK Rise), um 
programa de aceleração 
em ciência e tecnologia 
da Agência Nacional de 
Inovação. As candidatu-
ras para a Edição Centro 
(Coimbra) estão abertas 
até 21 de fevereiro de 2020 
e podem ser feitas em ht-
tps://www.f6s.com/bfkrise/
apply.

O BfK Rise é dirigido a 
quem pretende transfor-
mar ideias em negócios 
vendáveis, seguindo as 
melhores práticas inter-
nacionais. Ao longo de três 
meses, o BfK Rise oferece 
aos participantes acompa-
nhamento e capacitação 

intensivos com projetos de 
base científi ca e tecnológi-
ca com o objetivo de faci-
litar a transferência deste 
conhecimento/tecnologia 
para o mercado.

Com a expectativa de 
apoiar 24 grupos de in-
vestigação, o BfK Rise vai 
ser realizado em Coim-
bra, mas também no Por-
to e em Évora durante o 
primeiro semestre de 
2020. Serão realizados 
três bootcamps, de um 
dia cada, com mentoria 
de especialistas de diver-
sas áreas que contribui-
rão para que os fi nalistas 
desenvolvam planos de 

negócio, avaliem o poten-
cial de negócio dos seus 
projetos e tenham uma 
noção real de como os 
tornar vendáveis.

O Born from Knowledge 
é um programa da Agên-
cia Nacional de Inovação 
promovido no âmbito do 
SIAC – Iniciativa de Trans-
ferência de Conhecimen-
to, cofinanciada pelo 
COMPETE 2020, através 
do Portugal 2020 e do 
Fundo Europeu de De-
senvolvimento Regional.

Os interessados podem 
obter mais informações 
em http://bfk.ani.pt/pt/ini-
ciativas/bfk-rise/.
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