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PREFÁCIO 

 
Este documento inclui os Abstracts dos autores oradores participantes na 1ª Conferência 

Ibérica de Empreendedorismo, Ciem2011 em Cascais, nos dias 27 e 28 de outubro de 

2011, organizada pela EMPREEND-Associação Portuguesa de Empreendedorismo e 

pelo LE@D-Laboratório de Educação a Distância e E-Learning da Universidade Aberta, 

com o apoio da Câmara Municipal de Cascais, entre outras organizações. 

A Conferência Ibérica de Empreendedorismo (Ciem), visa otimizar sinergias entre os 

universos científico e empresarial com o desígnio de partilhar conhecimento, 

capacidades e experiências contribuindo para melhorar e alavancar as relações entre os 

pares que investigam na área do empreendedorismo e aqueles que no mercado global 

atuam através da inovação, da criatividade e de trabalho árduo tentam ultrapassar a crise 

apostando na dinamização da economia. 

Para além disso, a Ciem2011, visa o convívio, a partilha de experiências, a conjugação 

de esforços, a criação de parcerias entre universidades, associações e outras 

organizações, que em conjunto contribuem, motivam e estimulam a atividade 

empresarial dos atores ibéricos empreendedores. 

Por fim os nossos agradecimentos para todos os que colaboraram com a Ciem2011, 

conferencistas portugueses e espanhóis, comissões coordenadora, organizadora e 

científica, patrocinadores, parceiros, etc., que de múltiplas formas ajudaram e 

contribuíram para o êxito do evento. 

 

Maria do Rosário Almeida 

Maria José Sousa 
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ABERTURA 

 
“Cómo cambiar el Modelo de Negocio de una Empresa” 

JOSÉ MARÍA GÓMEZ GRAS 

Presidente Sección “Función Empresarial y Creación de Empresas” de la Asociación Científica de 

Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE – España) 

Universidad Miguel Hernández de Elche 

Departamento de Estudios Económicos y Financieros 

Edif. La Galia, Avenida de la Universidad s/n 03202- Elche 

ESPAÑA 

gras@umh.es    http://www.umh.es 

Abstract: - La conferencia pretende, básicamente en una situación de crisis como la actual, responder a la 

pregunta ¿qué diferencia a las empresas ganadoras de las perdedoras? Para ello se plantean las características de 

la función empresarial ante un entorno competitivo para mostrar la conveniencia de modificar el “modelo de 

negocio” de una empresa (concepto: Producto-Mercado-Tecnología), analizando las potenciales direcciones que 

podrían tomarse para transformar estratégicamente dicho “modelo de negocio” actual. Se utilizarán casos de 

empresas de éxito en los que analizar algunas cuestiones clave como las siguientes: 

 - ¿por qué y para qué está nuestra empresa en el mercado?; 

- ¿en qué tipo de negocio estamos y qué necesidades del consumidor satisfacemos?; 

- ¿por qué nuestros clientes compran nuestros productos?; 

- ¿cuáles son los principales mercados y a qué otros deberíamos dirigirnos?; 

- ¿qué es diferente en el sector comparado desde hace cinco o diez años?; 

- ¿cómo hemos evolucionado para responder a esos cambios?; y, asimismo, 

- ¿qué debería cambiar en la empresa para adecuarse al futuro? 

Sobre esta reflexión estratégica apoyada en ejemplos prácticos se cuestiona, como análisis provocador ante la 

coyuntura presente, cómo es posible que tengamos empresas y empresarios que prácticamente escapan a la crisis 

y con un horizonte todavía más prometedor. 

Key-Words: -Modelo de negocio, función empresarial, competitividad, análisis estratégico, 

transformación estratégica 
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Painel: Estímulos ao Empreendedorismo/Los Estímulos al 

Emprendedurismo 

 

El enfoque de capital intelectual como método para estimular el 

potencial emprendedor de base tecnológica 
 

CARLOS MERINO MORENO 

Departamento de Organización de Empresas 

Universidad Autónoma de Madrid 

Ctra. Colmenar, km 15, 28049 Madrid 

España 

carlos.merino@uam.es / carlos.merino@ica2.com  
 

Abstract: El capital intelectual resulta ser un método muy útil para apoyar a los emprendedores de base 

tecnológica sobre todo en el entendido de que su principal activo es el conocimiento científico y tecnológico que 

poseen. Desde esta consideración es básico para este tipo de emprendimiento el buscar fórmulas que permitan 

identificar la propuesta de valor de la compañía a través de esquemas diferentes a los contables o financieros en 

los que estas empresas no presentan generalmente unos resultados "atractivos".  

 

Partiendo de este argumento los métodos como el capital intelectual, que tratan de identificar y medir los activos 

intangibles que posee una organización, se antojan como herramientas clave para revelar el potencial de negocio, 

algo crítico para estos emprendedores cuyo nivel de garantías y confianza requiere un respaldo diferente, más 

ajustado a lo que representa emprender con un fuerte componente innovador.  

 

Por tanto, se busca profundizar en las “raíces” de la creación de valor tratando de analizar aspectos del capital 

humano, el capital estructural y relacional como ámbitos interrelacionados, pero diferenciados, donde ubicar 

ciertos puntos fuertes y áreas de mejora con los que robustecer el desarrollo del negocio. 

 

Muchas son las estrategias y servicios que se vienen desarrollando para este colectivo tan protagonista en las 

últimas fechas, pero pocas son las líneas de trabajo que ofrecen una visión amplia, sistémica de lo que supone 

tratar estratégicamente este tipo de empresas. De esta forma, la estimulación del potencial emprendedor de base 

tecnológica no es sólo una cuestión de tecnología, sino que deben atenderse, de forma integrada, todos los 

aspectos que permiten hacer de la propuesta de valor de la empresa un escenario robusto, diferenciador y en 

continuo dinamismo. 

 

En este sentido, la aplicación de los informes de capital intelectual como instrumento de apoyo a los 

emprendedores de base tecnológica ha sido desarrollado como enfoque de trabajo durante 3 años en la 

Comunidad de Madrid obteniéndose importantes resultados, sobre todo en esta tipología empresarial a la que se 

ha llegado a 60 proyectos. Las conclusiones y principales recomendaciones derivadas son parte fundamental de 

lo que puede representar el escenario del capital intelectual para el futuro de los servicios de apoyo a estos 

emprendedores. 

 

 

Key-Words: - emprendimiento, capital intelectual, conocimiento, activos intangibles, 

diagnostico, tercera misión de la Universidad 
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Entrepreneurial University: challenges and outlooks in supporting of 

new enterprises creation at Higher Education Institutions 

MIGUEL GONZÁLEZ-LOUREIRO 

Department of Business Organisation and Marketing 

University of Vigo 

Fac. of Social Sciences and Communication. Campus A Xunqueira, s/n. 36005 Pontevedra 

SPAIN 

mloureiro@uvigo.es     http://webs.uvigo.es/migonlou  

MARINA DABIC 

Department of International Economics 

University of Zagreb 

Faculty of Economics & Business. J. F. Kennedy Square 6. 10000 Zagreb 
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Abstract: - “In a moment when a lot of institutions have failed, universities cannot fail”. That was the hard, clear 

statement made by prof. Dr. António Nóvo (Chancellor of the University of Lisbon). His dissertation was about 

the future of professors at universities, held in the University of Vigo in July, 2011.  

The current economic challenges claim for a stronger support of Higher Education Institutions in the 

knowledge economy era. European public policies regarding Higher Education are highlighting the role of such 

institutions in the knowledge-based economies. As stated by European Commission (2003), the main goals for 

universities must be production, diffusion and knowledge transferring. Similar idea is stated by other authors, 

who define the main goals of a university today: teaching, researching and transferring (Gibbons et al., 1994; 

Bueno Campos, 2007). Those goals are closely related with the resources and capacities available in the 

innovative sub-system within any business system (González-Loureiro and Figueroa Dorrego, 2010) and they 

have several linkages with the triple-helix model developed by Etzkowitz and Leydesdorff (1996, 2000).  

The Bologna Declaration´s challenges for universities go beyond the simple statement of a European 

Higher Education Area. It suggests the path to achieve the excellence in the educational and, in a lesser extent, in 

the research function of a university (European Ministers of Education, 1999). Consequently, public sector starts 

developing systems to acquire and assure the quality of the universities. Nevertheless, those systems are too 

focused on evaluating the human capital (the researcher-professor) and they do not pay attention to other 

intangibles elements (e.g. relational capital).  

Moreover, the entrepreneurship function is not well-resolved by most universities today. It is not usually 

enunciated as a relevant goal of universities nor is it comprised in scorecards. It is stated that every time that a 

knowledge transfer or a conversion is done, the organisation´s value grows (Sveiby, 2001). Moreover, the most 

successful firms are those that do use their knowledge assets best and quickest than their competitors do (Bontis 

mailto:mloureiro@uvigo.es
http://webs.uvigo.es/migonlou
mailto:mdabic@efzg.hr
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et al., 1999) so, why universities cannot do the same? “What you measure is what you get” (Kaplan and Norton, 

1992: p. 71). Thus, while entrepreneurship performance was not measured in universities, professors will not 

move on that direction for achieving this goal efficiently.  

Public sector has specific, different needs than business system has (Sánchez and Elena, 2006). 

Therefore, it is suggested to take into account those differences in the development of institutional systems for 

supporting entrepreneurship. Particularly, they highlight that public sector organisations have multiple non-

financial objectives and goals, thus they must be managed by measuring and controlling adequate performance 

indicators (mainly, non-financial). Although universities are not profit-oriented organisations, they have been 

involved in the competition for performance in value-generating processes (Ca ibano and Sánchez, 200 ). They 

are been forced to search for greater efficiency and effectiveness schemes (Bueno Campos et al., 2006). 

Following Fazlagic (2005): «the measurement of Universities´ performance is essential if higher-education 

system is to continuously regenerate itself by the intelligent use of knowledge management». 

Thus, how must the entrepreneurship function be fitted in a university? Here arises the “entrepreneurial 

university” concept. Although there is not a wide consensus on what it means: at least eight similar even though 

different definitions can be found. In a recent survey we have developed in the public universities of Spain and 

Croatia (directed by prof. Dr. Marina Dabic from University of Zagreb), we have found several different 

opinions among faculty members. How can we deal with this if we are not talking about the same thing? Cultural 

factors and change-opposite attitudes seem to be the main barriers for moving towards an “entrepreneurial 

university” concept. However, when deepening in the research some other barriers are disclosed. Firstly, the lack 

of experience (thus, human capital) and inadequate links with business (relational capital) are the two main 

barriers. Secondly, a set of barriers related with the structural capital of universities are highlighted: 

inappropriate reward system, organisational structure and university government and the lack of funding. 

Surprisingly, clash with other goals (research, teaching, transferring) is not considered among the main barriers. 

Does it mean that any multiplier effect is hidden? The answer is related with where must be fitted the 

entrepreneurship function. 

Regarding missions and goals of a university, some researchers have reported some interactions among 

them. Ponomariov (2008) shows that academic quality of universities was negatively related to the interaction 

with firms. Therefore, high academic performance seems to reduce the likelihood of high performance in 

transferring, because researchers are too focused in create but not in transferring knowledge.  

In the short term, transferring is an increasing tends due to the Bologna´s process. However, it is 

expected that, in the long term, the academic prestige of a university will attract firms´ funds by transferring 

mechanisms (i.e., licenses, patents royalties, start-ups, spin-offs, and similar ones). Hicks et al. (2000) 

highlighted the relevant linkage between the excellence in science processes of a university and the transferring 

goal, because the top 1% cited papers in United States are the more cited in US patents. 

What suggestions can be done for fostering and boosting entrepreneurship at universities? 

Intellectual Capital management in organisations depends on adequate organisational structures and 

drivers linking structural, cultural aspects and organisational climate. All of them should lead to a more effective, 

efficient Intellectual Capital management at universities. The starting point used to be the Human Capital in 

organisations. Moreover, as stated by several authors, the interactions among the diverse elements in and outside 

the system are keys for the overall performance improvement. Universities, as research organisations, have an 

eminent regional impact (Nelson, 1993, Cooke et al., 1997). Therefore, Relational Capital seems to be a key 

dimension to be taken into account, through collaborative relations and closeness with regional 

agents -particularly, business system and cluster organisations-, but also bearing in mind international linkages. 
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It is highlighted the education and R&D as the basic factors in the growth process (Freeman and Soete, 

1997: p. 3). However, science is only one of a plurality of knowledge sources that can induce growth based on 

knowledge and innovation in enterprises, where Universities play a key role (Caraça et al., 2009). 

Here arises the institutional system for supporting entrepreneurship, following the learning lessons from 

the System of Innovation researches (Freeman, 1982; Freeman and Soete, 1997; Nelson, 1993; Lundvall, 1992, 

2010). There is a clear need for developing an institutional system for supporting entrepreneurship (ISSE) at an 

international scope: businesses and science are internationalised. Thus, the ISSE also should be internationalised: 

ideas, knowledge and funds have no borders. Nevertheless, universities develop their transferring activities at a 

regional scope. Thus, in such system, universities should play a key role, as knowledge organisations they are.  

What are the keys for developing such system? Todorovic et al. (2011) have found four keys: research 

mobilisation, unconventionality, industry collaboration and university policies. Research mobilisation deals with 

the new concept of enabling people to apply their sense-making, from the individual level towards groups, 

organisations or communities both inside and outside university. Unconventionality is referred to the different 

way (outside the traditional) in looking for new opportunities and for making research as useful and beneficial 

for stakeholders as possible. Industry collaboration refers to the engagement of every level and agent within the 

university with the related industry. University policies deal with having a bottom-up approach to policy 

development, especially being responsive to new ideas and innovative approaches from researchers, departments 

and faculties. 

Thus, the institutional system for supporting entrepreneurship is a set of agents working altogether with 

the aim of achieving success in new enterprises creation and survival. We are talking about valuable knowledge, 

skills or attitudes of a wide variety of agents (businesses, universities, students, researchers, public sector…). Of 

course, we are talking about financial (international) funds and intermediate agents attracting and capturing small 

funds for delivering where needed (business angels).  

But most of all, we are talking about a change in the strategic orientation of universities that is under 

development. Because universities know that “in a moment when a lot of institutions have failed, universities 

cannot fail”. 

Key-Words: entrepreneurial university, entrepreneurship, Higher Education Institutions, 

institutional system for supporting entrepreneurship 
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Abstract:  

A Rede Regional de Apoio ao Empreendedorismo no Alto Minho foi constituída para activar, dinamizar e 

sustentar, de forma integrada, uma plataforma mobilizadora de recursos, de pessoas, de agentes e de ideias, que 

promova o espírito e a cultura empreendedora na comunidade alto minhota, que inspire os seus empreendedores 

e que contribua para facilitar o processo de criação e acompanhamento de iniciativas de natureza empreendedora 

na região. 

A Rede tem como parceiros o Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), a Comunidade Intermunicipal 

do Alto Minho, que engloba os dez municípios do Alto Minho, a Incubo – Incubadora de Iniciativas 

Empresariais Inovadoras, o Conselho Empresarial dos Vales do Lima e Minho e o Instituto Português da 

Juventude. Para além destas entidades, a Rede tem o comprometimento de instituições de cariz empresarial, 

social, cultural e do ensino da região. 

Os objectivos estratégicos da REDE são: disseminar a cultura empreendedora em toda a comunidade do Alto 

Minho, com especial incidência na comunidade educativa, criando um Cluster de Educação para o 

Empreendedorismo que integre soluções diversificadas que cubram desde os níveis de ensino iniciais até à 

formação ao longo da vida; Fazer do Empreendedorismo um importante factor de inclusão, de capacitação e de 

inovação social, contribuindo para uma comunidade regional mais coesa e solidária, capaz de gerar e 

desenvolver respostas sustentáveis e ajustadas aos desafios de integração e de apoios sociais e profissionais 

existentes e esperados para este território; Reforçar o ambiente empreendedor e operacionalizar uma plataforma 

de serviços de apoio ao empreendedorismo, que cubra todo o território e abranja os principais domínios da 

criação de negócios, facilitando o acesso dos empreendedores a recursos críticos e apoiando de forma próxima as 

suas iniciativas, e por último, Potenciar o ecossistema empreendedor regional, reforçando as ligações entre as 

organizações que compõem a “triple helix” existente no território (Conhecimento / Base Empresarial / 

Administração e Agentes Locais), de forma a gerar eficazmente processos de inovação, de partilha de iniciativas 

e de difusão de conhecimento, que redundem num quadro de actuação favorável para os empreendedores. 

Os objectivos estratégicos entroncam nos em três domínios chave de intervenção: Educação para o 

Empreendedorismo, Empreendedorismo Social e Apoio aos Empreendedores. Para cada uma destas áreas está 

definida uma base de acção a desenvolver. Diferentes acções e projectos foram já implementados e aprovados, 

tendo em vista a capacitação dos agentes e a dinâmica do empreendedorismo em cada domínio identificado. 

Serão apresentadas, nesta comunicação, alguns exemplos de intervenção em diferentes tipologias e comunidades, 

tendo em vista o fomentar do empreendedorismo no alto Minho. 

Key-Words: - Empreendedorismo; Rede; Compromisso, Alto-Minho; Educação, Social, Apoio. 
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Abstract: - Actualmente es considerado que uno de los pilares del desarrollo económico de una sociedad es su 

capacidad de generar empresas y empleo estable y sostenible en el tiempo, es decir, su emprendedurismo. El 

funcionamiento de una empresa exige el uso de recursos. Estos pueden ser tangibles o intangibles. Los recursos 

tangibles son los más fáciles de identificar y evaluar. Incluyen los recursos financieros y los activos físicos 

identificados y valorados en los estados financieros de la empresa, cosa que no ocurre con los recursos 

intangibles. Para la mayoría de las empresas, estos últimos son más valiosos. La exclusión o la subvaloración de 

los recursos intangibles es una de las principales razones de la divergencia creciente entre las valoraciones de las 

empresas en balance ("valor contable") y sus valoraciones en el mercado de valores. La actividad del 

emprendedor como elemento fundamental del desarrollo económico de un territorio queda reforzada desde el 

enfoque de capital intelectual, es decir, considerando los activos intangibles existentes en la empresa y en el 

territorio y analizando al empresario como gestor de esos activos intangibles. Normalmente se suele considerar 

que dicho capital se presenta en tres componentes que se definen de acuerdo al sujeto donde radica dicho 

capital:  capital humano, capital estructural y capital relacional que radica en las relaciones externas 

El capital humano se refiere a los activos intangibles existentes en las personas que trabajan en una empresa. 

Las personas, aun siendo un recurso de la empresa puesto que incluye su experiencia y su esfuerzo para llevar a 

cabo la actividad, no aparecen en los balances de las empresas por la sencilla razón de que las personas no son 

propiedad de ellas; ofrecen sus servicios en virtud de contratos de trabajo. Eso hace que presente una distinción 

respecto a otros recursos intangibles que si pertenecen a la empresa, como los derechos de propiedad o las 

patentes. El capital estructural engloba los activos intangibles que pertenecen a la empresa, y que le permiten ser 

eficiente en su tarea diaria. Parafraseando a Bontis, incluyen los activos que los empleados no se llevan a casa al 

salir del trabajo (Bontis, 2001). Incluye aspectos organizativos y tecnológicos de la empresa. El capital 

relacional incluye todas las relaciones que la empresa tiene con el exterior y que esta gestiona o puede gestionar 

para desarrollar su tarea, de modo ms directo se encuentran las relaciones con clientes y con proveedores y con 

los competidores y otras empresas de la actividad, pero también se pueden incluir aquí otros aspectos de 

relaciones como puede ser la relación con las instituciones públicas, con el medio ambiente o con la población 

en general. 

El enfoque de capital intelectual permite analizar qué elementos del emprendedurismo son importantes para 

fomentar ese desarrollo social. El capital humano está en la base del emprendedurismo. Además la cultura de la 

zona, que forma parte del capital estructural territorial, influye de modo directo en los empresarios, en su cultura 

de empresa y en sus decisiones para emprender nuevos proyectos. Finalmente, los empresarios no son islas, que 

aparecen por una situación particular. Están en relación con sus colegas y vecinos y es a partir de la observación 

de las relaciones que tienen con ellos como descubren las oportunidades de negocio. Junto a ello, las relaciones 
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ya establecidas son las que dan la base de clientes y el apoyo para ir generando nuevas oportunidades de 

negocio. Por lo tanto una mayor existencia de capital relacional también genera un mayor emprendedurismo.  

También se produce un efecto redistributivo. Por una parte, las empresas de un conglomerado buscan generar 

más valor y repartirse ese incremento de valor entre todas ellas, de modo que todas ganen. En ese sentido se está 

ya distribuyendo la riqueza generada. Por otra parte, el crecimiento de las empresas genera empleo. Las rentas 

del trabajo es otra forma de distribuir el valor generado en el clúster y en consecuencia se está redistribuyendo 

en gran parte de la sociedad del territorio. Finalmente, el desarrollo económico está asociado a otros aspectos 

del capital intelectual puesto que la competitividad de las regiones se basa en sus recursos y capacidades y 

actualmente el principal recurso es el conocimiento, es decir, el capital intelectual. De la existencia de capital 

intelectual en un territorio se determinará su competitividad actual y futura. 

Por otra parte, existe una cierta retroalimentación en este proceso. El emprendedurismo necesita un marco 

institucional. Dicho marco se establece en el territorio en el que radian las empresas. La elección del sistema 

político y del marco institucional depende de los habitantes de ese territorio que, a su vez, están imbuidos de los 

resultados del proceso de desarrollo sustentable llevado a cabo dentro de él. Dicho proceso configura también 

una buena parte del capital intelectual del territorio que, como ya anunciamos previamente, configura gran parte 

del capital estructural y del capital relacional del emprendedurismo y, en parte, de su capital humano. En 

consecuencia se produce un círculo virtuoso de desarrollo local sustentable cuando el proceso de 

emprendedurismo se basa en una concepción ética orientada hacia el capital intelectual. 

En general, existe un proceso de relación entre el emprendedurismo y el desarrollo local sustentable de un 

territorio que, desde un enfoque de capital intelectual, resulta evidente, puesto que en la base del 

emprendedurismo hay un sustrato de capital intelectual necesario para que este se desarrolle. El 

emprendedurismo incluye la capacidad de asumir riesgos, el hecho de que siempre es innovador en algún 

sentido, que se tiene una capacidad de aprendizaje espontáneo acerca de las oportunidades que pueden brindar 

mayores satisfacciones a un individuo, la capacidad de gestión empresarial. Sus decisiones están integradas 

dentro de un marco institucional que lo condiciona. Ese sustrato es el que aporta savia nueva al capital 

intelectual del territorio, fomentando su desarrollo sustentable. 

 

Key-Words: Emprendedurismo, capital intelectual, desarrollo local, clústeres empresariales 
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Abstract: - Os principais agentes políticos, económicos, administrativos, sociais e mesmo os 

agentes educativos, falam de empreendedorismo, da sua importância e da necessidade de o 

promover.  

- Afinal o que é o empreendedorismo?  

- Porquê e para quê?  

- Como promovê-lo? 

Neste artigo propomo-nos encetar a tentativa de encontrar respostas contextualizadas às 

questões que se nos erguem logo à partida. Sentimos como imperiosa a necessidade de explorar 

o conceito de empreendedorismo, como forma de podermos problematizar a mega questão para 

a qual apontamos – o empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável. Teremos por base, as 

ideias que recolhemos de Drucker (1993), isto é, de que o empreendedorismo tem de ser 

considerado como o processo de fazer algo de novo e algo de diferente com o propósito de criar 

riqueza quer para o indivíduo quer para a sociedade, isto é, para a implementação de um 

desenvolvimento sustentável; e, porque o autor evocado fala de novidade e de diferença, 

ficamos cientes de que a inovação e a criatividade são parte integrante de uma atitude 

empreendedora. 

Abordando as razões e os propósitos da temática em causa, reconhecemos que temos de nos 

debruçar sobre a conjuntura actual. Ao confrontar-nos com o panorama hodierno, sentimos a 

necessidade de procurar uma saída para a situação; com efeito, os números do desemprego 

nacional e, em particular, o aumento acentuado do desemprego qualificado (jovens recém-

licenciados, quadros oriundos de falências ou reestruturações e deslocalizações de empresas) 

não nos deixam indiferentes. Ao questionarmo-nos sobre os motivos do contexto 

socioeconómico vigente, somos obrigados a perspectivar a evolução que tem vindo a desenhar-

se.  

 

No Documento de Trabalho da Comissão Consulta sobre a Futura Estratégia “UE 2020” – 

COM(2009)647 final, pode ler-se “O conhecimento é o motor do crescimento sustentável. Num 
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mundo em rápida mutação, a educação e a investigação, inovação e criatividade fazem a 

diferença” (p. 5). Reconhecemos que a inovação e o empreendedorismo constituem a resposta a 

esses desafios e são eles, sem dúvida, os catalizadores que permitirão alcançar o 

desenvolvimento sustentável que se procura, criando emprego e aumentado a competitividade e 

o crescimento económico e social. A educação tem um papel fundamental na formação de 

competências assim como no assumir de atitudes e na construção de uma cultura 

empreendedora. A educação em empreendedorismo é, por isso mesmo, crucial para a 

dinamização, que se pretende, de um espírito empreendedor e de uma cultura empreendedora. 

A promoção do empreendedorismo sempre foi importante; no entanto, na sociedade em que 

vivemos, nos dias de hoje e, em particular, na situação económica e social actual é uma 

necessidade inegável. O empreendedorismo é mesmo reconhecido pelos vários actores 

(políticos, económicos e mesmo educativos) da sociedade como o principal motor do 

desenvolvimento económico e social. Sentimos, pois, que passar à acção é a palavra de ordem; 

não podemos ficar apenas pela tomada de consciência do verdadeiro alcance do 

empreendedorismo – a conceptualização que ocupará, de seguida, a nossa atenção, nem tão 

pouco pelo questionamento dos motivos e propósitos que se delineiam assim como pela reflexão 

que esse questionamento venha a engendrar.  

Consideramos, pois, inevitável e importante problematizarmos a promoção do 

empreendedorismo, isto é, analisarmos a dimensão pragmática, compararmos formas diferentes 

de empreender, relacionar as estratégias e actividades pensadas com os contextos, explorar 

situações que permitam, efectivamente, contribuir para o desenvolvimento sustentável. 

A intenção é identificar a natureza da acção, que sentimos ser urgente desencadear de forma 

persistente e sistemática – a educação para o empreendedorismo –, sempre numa atitude de 

aprimoramento, numa perspectiva mais abrangente e consolidada. Em nossa opinião, a educação 

para o empreendedorismo cria, pela sua natureza e pela consolidação já conseguida, uma  

cultura educacional que percepciona o conhecimento numa dinâmica transformadora e 

evolutiva, em constantes adaptações e, por isso mesmo, inovadora, exigindo eficácia e eficiência 

na reconstrução dos saberes convocados, na sua reorganização e adequação, desencadeando 

uma nova concepção da aprendizagem que se pretende contextualizada, activa e activante, per 

se geradora de sustentabilidade.  

Tomaremos em atenção que a expansão que se vem registando, neste campo, nem sempre tem 

sido sustentada por bases teóricas solidamente estabelecidas. Esta é, portanto, uma das 

preocupações a ter sempre presente nas problematizações que se seguem. Sexton & Bowman, já 

em 1984, defendiam que a educação para o empreendedorismo tem de ser considerada como 

uma extensão do empreendedorismo per se. Se queremos que este domínio da educação seja 

aprimorado, consolidado, de certo modo, formalizado / institucionalizado, é essencial que sejam 

criados modelos teoréticos que sustentem a praxis que, defendemos, tem de ser incrementada; 

para isso, há que pensar as actividades educacionais a promover. 

Impõe-se, pois, reconhecer que os benefícios da educação em empreendedorismo não são 

apenas ao nível da vertente técnica (Gestão, Marketing, Tecnologias da Informação e 

Comunicação); importa que sejam equacionados, também, ao nível da vertente comportamental, 

nomeadamente, promovendo um conjunto de qualidades, atitudes e características 

empreendedoras pessoais ao mesmo tempo que são desenvolvidas as suas competências e 

consolidam o seu conhecimento. 

A necessidade de uma aposta clara em projectos integrados de promoção do empreendedorismo 

é algo aceite consensualmente. Inerente a essa necessidade, uma outra emerge: desenhar e 

implementar projectos que contribuam eficazmente para a promoção do empreendedorismo. 
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Acreditamos que tal deve ser feito nas escolas, já no ensino básico (1º, 2º, 3º ciclo), dando 

continuidade no secundário e profissional e também a nível do Ensino Superior. 

Apresentaremos ainda como exemplo prático e a título exemplificativo do nosso plano 

estratégico de promoção de uma cultura empreendedora, por nós concebida e implementada, 

apresentaremos o perfil do workshop empreendedorismo e inovação, que temos vindo a 

desenvolver junto de várias entidades – empresas, organizações e instituições do ensino 

secundário e superior. Contempla este workshop, entre outros, aspectos tais como os motivos e 

motivações do empreendedorismo. Para concluir, tal como nesse workshop, propomo-nos 

identificar os recursos disponíveis para o empreendedorismo bem como as diferentes etapas a 

percorrer até à startup. 

 

Key-Words: Empreendedorismo, desenvolvimento sustentável, cultura, Educação, competências 

empreendedoras 
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Abstract: - En los últimos años se ha hecho más patente que nunca la necesidad de que el  

sistema educativo integre en todas las etapas de formación de la persona el fomento del espíritu 

y la cultura emprendedora, como clave para el desarrollo de las competencias y habilidades que 

demanda el mercado laboral para sus profesionales. Las Universidades, respondiendo a su 

compromiso con el desarrollo socioeconómico de su entorno, han respondido a estas demandas 

creando diversas estructuras de apoyo a la cultura emprendedora y a la creación de nuevas 

empresas. La Universidad de Santiago de Compostela es, en este sentido, una de las 

universidades españolas pioneras en poner en marcha programas específicos con el objetivo de 

lograr la adecuada transferencia del conocimiento generado por la investigación a la sociedad, 

en muchos casos en forma de nuevas empresas. Su modelo de desarrollo de la cultura 

emprendedora es reconocido a nivel internacional y exportado a otras universidades, pues 

incluye todas las fases de la cadena de valor del emprendimiento y  ha sido uno de los 

principales elementos que le han hecho merecedora del sello de excelencia universitaria 

internacional. 

Adicionalmente y dentro de este plan integral de apoyo al emprendimiento han surgido 

proyectos específicamente dirigidos a lograr la mejora en la capacitación de los estudiantes de 

cara a su futura empleabilidad, y de sus destrezas y habilidades como emprendedores de nuevos 

negocios. Es en la conjunción de estos dos conceptos donde surge el concepto de 

“emprendibilidad” que fundamenta las acciones de la Cátedra  ancaja Jóvenes Emprendedores. 

Nuestro objetivo es trabajar por el desarrollo de las aptitudes y actitudes que definen una 

personalidad emprendedora, y que los ahora “estudiantes emprendedores” puedan convertirse 

en “emprendedores profesionales”, sea como contratados o como creadores de nuevas 

empresas. 

Key-Words: - Emprendimiento juvenil, programas formativos para el emprendedor, 

emprendimiento en la educación superior. 
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O Empreendedorismo é um factor fundamental para as Instituições do Ensino Superior. 

A dimensão do empreender não está assimilada na maioria das Instituições. A 

intervenção a este nível tem de ser estratégica para que a nossa realidade no ensino 

superior possa colocar no mercado de trabalho empreendedores, quer por conta de 

outrem quer por conta própria. Ela tem de ter em consideração a realidade que se vive 

no País quer no Ensino Superior. Assim esta comunicação vai tentar mostrar um 

conjunto de estratégias a desenvolver tendo por base a realidade empreendedora no 

Ensino e a realidade do país. Para o Ensino Superior vamos efectuar referência ao 

estudo do autor sobre Empreendedorismo e Motivações Empresariais no Ensino 

Superior, bem como as estatísticas do INE que nos mostram que a nossa população 

empresarial só possui 14% de empresários com o ensino superior em contraste com a se 

onde a média se encontra nos 24%. 

Palavras Chave: Empreendedorismo por conta de outrem, empreendedorismo por conta 

própria, motivações empresariais e ensino superior 
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Abstract:  

Nesta comunicação começamos por definir o que entendemos pelo conceito de 

empreendedorismo, geralmente associado à capacidade de criar e gerir empresas, aproveitar 

oportunidades, com vista a ter sucesso, gerar emprego, renda e riqueza, mas que pode também 

ser entendido, numa acepção mais ampla, como a capacidade intelectual para investigar e 

solucionar problemas, tomar decisões, ter iniciativa e orientação para a inovação. O 

empreendedorismo deve ser desenvolvido ao longo de toda a formação dos jovens e é muito 

valorizado no mundo do trabalho. (Liberato, 2009). 

Seguidamente, apresentaremos algumas reflexões sobre as recomendações da Comissão 

Europeia relativas ao empreendedorismo, comissão que pretende que este seja desenvolvido 

desde a escola primária até à universidade e que, tendo como base as melhores práticas 

observadas na Europa, elaborou recomendações para que a educação dos jovens possa ter um 

papel mais activo no desenvolvimento de uma cultura de empreendedorismo (Europa, 2006).  

Finalmente, apresentaremos três projectos desenvolvidos em três diferentes países cujos 

objectivos são o desenvolvimento de competências nos jovens inerentes ao desenvolvimento da 

referida cultura de empreendedorismo. 

Será ainda posta em evidência a necessidade de dar aos educadores uma sólida formação que 

lhes permita ajudar os jovens a desenvolver competências essenciais a uma prática de 

empreendedorismo. 

 Referências 

Europa- Summaries of EU legialation 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/n26111_e

n.htm, acedido em 15/08/2011)  

Liberato, António C T. (2009) Emprendedorismo na Escola Pública: despertando competências, 

promovendo a esperança! 

(http://www.oei.es/etp/empreendedorismo_escola_publica_teixeira.pdf, acedido em 17/08/2011)  

Key-Words: empreendedorismo, escola, comissão europeia, projeto, formação de educadores, 

reflexões 
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PILARES DA INTERVENÇÃO 

Vigília Estratégica Social no Empreendedorismo Social Territorial 

Metodologia da Vigília Estratégica Social: ciclo da vigília 

Sinergia da Inteligência do Marketing na Vigília Estratégica  Social 

OBJECTIVOS DA INTERVENÇÃO 

Definir os princípios e a metodologia necessária à aplicação de uma sistema de vigília 

estratégica Social. 

Desenvolver a capacidade de antecipação, de prospectiva, bem como a capacidade estratégica 

dos participantes, em termos de estratégia aplicada à inteligência do marketing geográfico-social 

na dinamização do Empreendedorismo Social. 

Estudar as condições de estruturação e funcionamento de um sistema de vigília. 

EXPECTATIVAS DA INTERVENÇÃO 

Numa orientação operacional, a Vigília Estratégica Social e a Inteligência do Marketing tem por 

finalidade de suscitar um espírito crítico na prospectiva e detecção dos sinais fracos, visando 

melhorar a capacidade de antecipação e de reacção da organização, bem como de adquirir as 

noções essenciais sobre o marketing social, no âmbito da organização gerir as suas relações com 

os consumidores e de desenhar a sua oferta de forma a optimizar a sua posição no universo 

social-económico. 

 

Key-Words: Estratégia; Vigília Inteligência; Marketing Territorial e Social 
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Abstract: - O principal objectivo deste paper é expor a importância do empreendedorismo 

social, que se traduz, para o caso em apreço, na implementação de inovações sociais. Tendo em 

consideração a actualidade demográfica e social nacional, onde se verifica uma alteração do 

padrão familiar e um aumento da população idosa, regra geral, doente e dependente. No entanto, 

o processo de envelhecimento pode estar associado a uma melhor qualidade de vida na velhice. 

Para isso, é necessário que as diferentes instituições do terceiro sector encontrem soluções 

adaptadas as necessidades dos diferentes idosos. É nesse sentido que analisamos o caso da 

Delegação de Valença da Cruz Vermelha Portuguesa que vem ao longo dos últimos anos a 

constituir uma carteira de serviços e soluções inovadoras centradas, maioritariamente no idoso.  

A análise de tábuas de mortalidade sucessivas permite identificar os avanços no campo da 

esperança de vida. Portugal entre 2001 e 2009 evidencia a forte queda de fecundidade e o 

significativo aumento da esperança de vida. No período de 2001 a 2009, Portugal registou um 

crescimento continuado da população, segundo um ritmo fraco a tender para zero. Os ganhos 

alcançados em termos de esperança de vida induziram o aumento da idade média da população 

em cerca de 3,7 anos, que passou de 35,5 anos em 1991, para 38,1 anos em 2001 e para 40,0 

anos, em 2009, nos homens, e de 38,2 anos, 40,9 anos 42,9 anos nas mulheres. A população 

idosa, ou seja, igual ou superior a 65 anos, representava em 2001, cerca de 16,5%, reforçou essa 

posição aumentando continuamente até atingir os 17,9% em 2009, ou seja mais 0,3 p.p. do que 

no ano anterior ultrapassa a média estimada para UE25 (16,5%) referente ao mesmo ano. Dentro 

da população idosa, o crescimento é mais forte nos idosos mais velhos. 

O envelhecimento está bem visível na evolução do peso relativo da população com 75 ou mais 

anos, que subiu 6,9% em 2001 para 8,4%.em 2009. A população desta faixa etária representa 

praticamente metade da população idosa, definida como índice de longevidade (46,8% em 2009, 

valor que sobe para 49,6% nas mulheres contra 42,9% nos homens). A proporção dos mais 

idosos (80 ou mais anos) na população idosa eleva-se, em 2009 a 25,0% . Para finalizar verifica-

se que em 2001 por cada 100 jovens com menos de quinze anos havia cerca de 104 idosos, em 

2009 este rácio eleva-se para 118 idosos, o número de idosas ultrapassou largamente o número 

de jovens, com o indicador a fixar-se nos 141 (Carrilho & Patrício, 2009). As projecções 

disponíveis no INE, I.P. apontam para a uma diminuição da população e para a progressão do 

fenómeno do envelhecimento, mesmo na hipótese de os níveis de fecundidade aumentarem, 

hipótese que, no momento, não se confirma e de os saldos migratórios continuarem positivos.  
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O envelhecimento demográfico surge, assim, como um fenómeno irreversível resultante 

sobretudo dos baixos níveis de fecundidade dos quais o país parece não conseguir recuperar. 

Assim constatamos que o envelhecimento demográfico prevalecerá nos anos vindouros e este 

apresenta-se como um dos maiores desafios e oportunidades que a sociedade portuguesa 

enfrenta e para os quais tem de encontrar respostas de modo a garantir a coesão social. Nesta 

linha, a Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa pode ser entendido como um “Empreendedor 

Social” assumindo uma atitude que tem como missão central resolver um problema 

negligenciado da sociedade, desenvolver e aplicar uma solução de forma sustentável e 

capacitando os parceiros, clientes e/ou beneficiários.  

Nesse sentido, a Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa recentemente, após uma análise das 

carências na zona de urbana e rural de Valença e nos conselhos limítrofes de Monção e Vila 

Nova de Cerveira, ao nível dos Idosos identificaram claramente dois tipos de segmento de 

idosos não atendidos, em termos de soluções de mercado, estes apresentam características e 

necessidades perfeitamente diferenciadas: Idosos dependentes, isolados/sozinhos (sem família 

próxima que os possa cuidar) e inactivo e os Idosos independentes, a viver sozinhos na sua 

própria habitação ou com familiares que trabalham fora de casa. Após um levantamento da rede 

de apoio social de Valença e concelhos limítrofes (Vila Nova de Cerveira e Monção) verificou-

se um défice de infra-estruturas de apoio social, nomeadamente ao nível das soluções para 

crianças e Idosos.  

Esta levou a Delegação da Cruz Vermelha de Valença a desenvolver uma oferta social, 

claramente numa linha empreendedora que respondesse às necessidades de mercado detectadas 

respondendo com uma solução centrada na “procura” ou seja, uma solução centrado nas 

necessidades do “cliente”, desenvolvendo o projecto que denominou de “Casa do Repouso”.  

Esta solução de empreendedorismo social tem como principal objectivo, entre outros, permitir o 

envelhecimento activo (preconizado pela Organização Mundial de Saúde em 1997), que tem 

como objectivo base permitir aos idosos que permaneçam socialmente integrados e motivados, 

por um lado, e visa também combater o isolamento e a exclusão social. O projecto centra-se, 

inicialmente, na construção de uma infra-estrutura que contempla soluções ao nível de Lar de 

Idosos, Creche e alargamento do serviço de Apoio Domiciliário. A Casa de Repouso vai situar-

se num imóvel (em construção) na localidade da Senhora da Cabeça em Valença, com 

condições excelentes para o efeito. 

A iniciativa de criação de novas instalações e de novos serviços de apoio ao idoso da delegação 

da Cruz Vermelha Portuguesa representa um exemplo de capacidade de empreendedora social 

importante para uma região envelhecida. Esta consubstancia-se na criação dos serviços de Lar 

de Idosos com capacidade para 60 idosos sendo 20 quartos individuais e 20 duplos (todos com 

instalação sanitária privativa), de Serviço de Apoio Domiciliário que contemplará 60 idosos 

estando previsto as instalações da infra-estrutura serem compartilhadas, podendo a sala de 

actividades do espaço destinado aos idosos residentes (vulgo, Lar) servir de apoio a actividades 

conjuntas para os dois segmentos de mercado e uma a Creche terá lotação para 66 crianças, 1 

sala (berçário) com capacidade para 8 bebés, 3 salas para crianças dos 12 aos 24 meses (com 

lotação para 10 crianças cada), 2 salas para crianças dos 24 aos 36 meses (com capacidade para 

15 e 13 crianças cada, respectivamente). 

Key-Words: Inovação social, empreendedorismo social, demografia, Envelhecimento, 

Qualidade de Vida 
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Abstract:  

O empreendedorismo é o principal motor da inovação, da competitividade e do crescimento. 

Portugal é um dos países da União Europeia que regista um maior peso de empresas de pequena 

dimensão na sua economia. Agir de forma socialmente responsável é uma prática consolidada 

no mundo empresarial. Contudo, o desafio que hoje se apresenta é avançar-se em práticas 

inovadoras que visam maior desenvolvimento sustentável e inclusão social. A construção de 

uma actuação social mais empreendedora passa por um novo modelo de gestão permitindo 

novas oportunidades de negócio e uma maior participação de intervenção na comunidade. 

A modernização e a inovação organizacional são, consequentemente, áreas estratégicas de 

intervenção e representam factores decisivos para a competitividade das organizações, 

competitividade essa que, numa economia cada vez mais concorrencial e em evolução rápida e 

incerta, exige novos critérios de eficiência, qualidade e inovação.  

Isto leva-nos a sustentar, a procura de um novo paradigma de conceito de cultura organizacional 

face às novas “formas de gestão”, orientadas para a procura de uma “performance financeira”,  

ainda que, em articulação com a “performance social”. A performance organizacional deve 

aliar-se ao desenvolvimento de melhores recursos financeiros e maior preocupação social com a 

comunidade. Existem organizações que promovem e desenvolvem novas linhas empreendedoras 

e de inovação.  

Logo, a performance organizacional deve ser vista como um fenómeno dinâmico, integrado e 

promovido numa adequada “cultura empreendedora” em que os factores-chaves são: o sucesso, 

a capacidade de trabalhar arduamente, a criatividade e a capacidade de criar uma equipa de 

sucesso. No século XXI exige-se também, que as organizações que se comprometam com o 

desenvolvimento sustentado face aos seus diferentes stakeholders, considerando-se um 

investimento a curto e longo prazo e não um custo, a aposta em políticas e acções socialmente 

responsáveis.  

É neste contexto, que nos colocamos como observadores das novas exigências empresariais na 

conduta diária do nosso tecido empresarial que temos, em simultâneo, o privilégio de podermos 

contar com a colaboração de organizações de referência em Portugal, com boas práticas. 

Salienta-se assim, o real sentido à responsabilidade social, à ética empresarial versus serem 

socialmente responsáveis, à importância do empreendedorismo, da inovação e do 

desenvolvimento sustentável como eixos estratégicos de conduta diária para o sucesso.  

Vejamos algumas práticas inovadoras de responsabilidade social e empreendedorismo: 

 A RSO- Rede Nacional Responsabilidade Social assume como missão prioritária 

trabalhar as diferentes dimensões da responsabilidade social criando e tratando 

indicadores, realizando e divulgando estudos, promovendo formação e campanhas de 

mailto:rosario.fidalgo@cig.gov.pt
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informação e sensibilização. Como grande desafio, pretende promover a convergência e 

disseminação de conhecimentos e práticas de RSO, sendo que para o efeito prevê a 

disponibilização de ferramentas de diagnóstico, de planeamento, de implementação, de 

avaliação e de monitorização da Responsabilidade Social. Contribui ainda de forma 

significativa e real para a implementação de políticas e práticas sustentadas na gestão 

das organizações, independentemente do ramo de actividade, dimensão ou localização. 

Contempla um grupo de trabalho designado de “Empreendedorismo Responsável” cujo 

objectivo é impulsionar a inovação na sustentabilidade dos negócios geridos por 

mulheres e por homens, partilhar boas práticas empreendedoras e divulgar linhas de 

financiamento. 

 A Rede Europeia WES – The European Network to Promote Women’s 

Entrepreneurship, tem por finalidade apresentar actividades desenvolvidas pelos 

governos nacionais e/ou regionais na União Europeia, no Espaço Económico (EEE) e 

nos países candidatos à adesão com o objectivo de promover o espírito empresarial das 

mulheres. Esta Rede WES constitui uma oportunidade para os Estados-Membros 

trocarem informações e experiências, transmitirem os dados mais recentes da Comissão 

Europeia e do Parlamento Europeu, facultarem informações sobre o trabalho 

desenvolvido por diferentes participantes dos Estados-Membros, nomeadamente, 

programas de financiamento e projectos boas práticas no empreendedorismo feminino.  

 

Considerações finais  

Há também que aprender com o ao passado, por exemplo, ao invés do que sucedeu na maioria 

dos países da OCDE, onde a crise se traduziu na estagnação das actividades económicas e na 

retracção do emprego, em Portugal durante os anos de 70, não se registou qualquer perda no 

volume dos postos de trabalho. Há que assinalar uma característica positiva da estrutura de 

emprego, ou seja uma maior autonomia das mulheres enquanto empregadoras, empresárias e 

trabalhadoras independentes. 

As soluções para um recomeço de uma nova vida profissional são designadamente, as políticas 

de incentivo ao empreendedorismo e ao microcrédito. Enquadram-se como respostas 

alternativas ao desemprego, encorajando as pessoas a criarem o seu próprio emprego e a 

estimularem o desenvolvimento económico e social, dinamizando com os diferentes actores do 

desenvolvimento local. 

As crises não devem ser usadas como desculpas para criar ainda maiores desigualdades ou 

minar os direitos adquiridos dos cidadãos e das cidadãs, por exemplo a falta de segurança social, 

as condições inadequadas de trabalho, a exploração e o abuso, incluindo o assédio sexual e a 

ausência da voz e representação. As mulheres vêm as suas condições agravadas por causa das 

responsabilidades adicionais do seu papel reprodutivo e da falta de acesso aos recursos e 

serviços a preços acessíveis. A igualdade de género é uma questão de justiça social e está 

ancorada numa abordagem tanto de direitos como de eficiência económica. 

Pensar global, agir local é o lema do século XXI em que todos os cidadãos e cidadãs podem 

fazer a diferença, em que a responsabilidade está em cada um de nós, responsabilidade 

individual, empresarial, social, é sempre responsabilidade. 

 

Key-Words: Responsabilidade Social, Empreendedorismo, Empreendedorismo Feminino, 

Empreendedorismo Social, Empreendedorismo Responsável, Cidadania, Estratégia 

Empreendedora, Práticas Inovadoras, Responsabilidade Social Corporativa 
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Abstract 

“Ter ideias para mudar o Mundo” é um sinal inovador que humildemente oferece uma visão de 

como poderemos na nossa comunidade escolar ou em casa, treinar as crianças contra o 

conformismo, a apatia e na procura de uma sociedade apta para os desafios globais do futuro. O 

livro verde da União Europeia lança o desafio aos estados membros para criarem sociedades 

mais empreendedoras, dizendo: 

“Para realizar os objectivos da estratégia de Lisboa, entretanto relançada, a Europa tem de 

privilegiar o conhecimento e a inovação. A promoção de uma cultura mais empreendedora, a 

inculcar nos jovens desde o ensino escolar, constitui uma parte significativa deste esforço.” 

Comissão Europeia, 2005 

A união de esforços do Grupo Nabeiro é o melhor caldo de cultura para a germinação deste 

manual. A sua filosofia empresarial única em termos de responsabilidade social alicerçada em 

princípios como o conhecimento, a experiência, a confiança, a ética, o espírito de missão, a 

sustentabilidade e a eco eficiência cruzada com uma visão global de futuro pró activa, convicta 

de uma sociedade mais justa, caracterizam o seu ADN e o seu percurso empreendedor. 

A parceria entre o GN, com base no CEAN (com valência de Pré escolar e ATL ) com a sua 

filosofia pedagógica vocacionada para o empreendedorismo e a Empreendedorex (entidade 

formadora – Espanha) veio fortalecer e enriquecer a nossa dinâmica. Após uma formação de 6 

meses com os técnicos do CEAN (equipa multidisciplinar) foram semanalmente aplicadas as 

áreas do conhecimento 

empreendedor aos grupos etários de crianças do CEAN . Esta aplicação baseou-se em três 

níveis: Grupo 1 - Crianças dos 3 aos 6 anos; Grupo 2 – Crianças dos 7 aos 8 anos; Grupo 3 - 

Crianças dos 9 aos 12 anos. Para cada grupo foi criada uma equipa multidisciplinar que se 

concentrou na adaptação das áreas do conhecimento empreendedor para a respectiva faixa 

etária. Desta adaptação metodológica, validada semanalmente por toda a equipa do CEAN e 

pela equipa externa de formadores, nasceram as propostas que se encontram neste manual e que 

nos permitem, de forma sequencial, equilibrada e lógica treinar um espírito empreendedor em 

qualquer área do saber (segundo as aspirações, vontades e ideias das crianças). 

Cada proposta foi validade, também, com base na aplicação com os grupos, tendo sido 

melhoradas com contributos dos mesmos. As crianças dos grupos do CEAN são fundamentais, 

o alvo para o sucesso deste documento e para elas o nosso agradecimento pelo contributo. 

mailto:carlospepe@sapo.pt
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Ao longo do treino das crianças em competências empreendedoras, foram também criando os 

seus projectos, o que permitiu aferir a qualidade desta proposta metodológica como 

potenciadora de projectos baseados nas ideias das crianças. É nesta lógica que este manual 

surge, agora, disseminado pela comunidade escolar nacional. O CEAN promove, também, 

trocas de experiências pedagógicas a este nível com a comunidade escolar da Estremadura 

Espanhola. Este facto ajuda a clarificar uma visão Europeísta, onde os seus problemas e 

realidades geográficas são similares e os pontos fortes e fracos de ambos os lados podem servir 

de guias para um melhor desempenho futuro. 

“Em suma, este documento reúne, um sonho do Comendador Rui Nabeiro, em que 

assentam os pilares do manual e da filosofia empreendedora do CEAN; uma resposta 

inovadora aos desafios da nossa sociedade e uma revolução escolar baseada nos sonhos, 

ideias e projectos das crianças.” 

 

Palavras – Chave 

Dinâmica pedagógica inovadora na abordagem do empreendedorismo com crianças dos 3 aos 

12 anos. 
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Rua Almerindo Lessa, 1300-633 Lisboa Portugal  
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Abstract: 

O Empreendedorismo tem vindo a receber uma ampla atenção por parte dos governantes e dos 

agentes económicos um pouco por todo o mundo, atendendo aos benefícios que apresenta para o 

desenvolvimento económico e social da sociedade. Considerado por proeminentes pensadores 

como um dos mais importantes motores de desenvolvimento do século XXI (e.g. Sexton & 

Landstrom, 2000), o empreendedorismo é hoje responsável pela geração de uma proporção 

significativa da riqueza e do emprego criados a nível mundial (Palma & Cunha, 2006; Palma, 

Cunha & Lopes, 2009).  

Durante a primeira década deste novo século, Portugal tem erigido um esforço significativo no 

incentivo ao empreendedorismo. Desde 2004, que a taxa de Actividade Empreendedora Total
1
 

(comparação entre as estatísticas de 2004, 2007 e 2010 do Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM)) tem vindo a crescer, comparativamente à média dos países Europeus, fruto de um 

conjunto de políticas de fomento ao empreendedorismo (e.g. criação de incubadoras de 

empresas, concessão do micro-crédito ou da desburocratização administrativa, através da 

criação do portal “Empresa na Hora”. No entanto, as estatísticas (GEM 2007 e 2010) têm 

demonstrado que, em Portugal, a taxa de descontinuidade dos negócios emergentes se situa 

acima da média Europeia – com todas as desvantagens que tal constatação representa para os 

empreendedores (que perdem o seu negócio), os colaboradores (que perdem o seu emprego) ou 

os investidores (como as incubadoras ou os Business Angels, que não obtêm o retorno de todo o 

dinheiro investido) (Palma, 2011).  

Este cenário vem exigir um redireccionamento do foco do empreendedorismo, da criação para o 

crescimento: mais importante do que criar empresas é criar empresas que sejam capazes de 

crescer, prosperar e gerar mais-valias para o mercado ao longo do tempo. Neste sentido, o 

empreendedorismo deixa de ser considerado um momento relativamente pontual no tempo – 

                                                           
1
 Índice correspondente à proporção da população adulta (18-64 anos) que participa activamente num 

processo de start-up ou na gestão de um novo negócio. 
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que culmina com a criação da empresa – para ser entendido como um processo que se desenrola 

no tempo ao longo de 3 fases sequenciais: 1) fase da concepção da ideia de negócio; 2) fase da 

criação da empresa propriamente dita, que se prolonga ao longo dos primeiros 24 meses da vida 

da empresa; e 3) fase da gestão e do crescimento da empresa propriamente dita (Palma, 2011).  

Tendo o processo empreendedor como pano de fundo, e com vista a impulsionar o 

empreendedorismo em Portugal, importa compreender quais os conhecimentos e as 

competências mais determinantes em cada uma destas fases. Um olhar atento aos currículos dos 

muitos cursos de empreendedorismo existentes em Portugal revela uma grande riqueza no que 

toca aos conhecimentos de gestão de uma pequena empresa – conhecimentos diversos nas áreas 

da gestão, do marketing, do direito da empresa ou da contabilidade. No entanto, e tal como 

revelado pelas estatísticas (GEM 2007 e 2010), os empreendedores montam os seus próprios 

negócios e, à mínima dificuldade, encerram a actividade. Em Portugal esta realidade revela-se 

ainda mais dramática, quando as estatísticas apontam para as limitações existentes entre os 

empreendedores Portugueses em relação às competências comportamentais empreendedoras, 

como a auto-confiança ou o medo de falhar (GEM 2007 e 2010). Na realidade, estes cursos 

existentes preparam muito bem os seus alunos sobre “o que é o empreendedorismo”, 

apresentando-se limitados na preparação dos alunos para ”serem empreendedores”. E, como 

tantas vezes proferido por Peter Drucker, o empreendedorismo é, essencialmente, um estilo de 

vida!  

Neste enquadramento, a presente comunicação visa apresentar e discutir as competências 

comportamentais empreendedoras que intervêm ao longo das 3 fases do processo empreendedor 

e que se revelam determinantes para o crescimento dos novos negócios. Competências como a 

auto-confiança, a propensão para o risco, o networking, a resistência à frustração ou a “entrega” 

serão alvo de análise e discussão ao longo da presente comunicação, abordando-se a sua 

importância, principais resultados e formas de desenvolvimento. A comunicação termina com a 

discussão das principais implicações para a prática do empreendedorismo em Portugal.    

Key-Words: empreendedorismo, fases do processo empreendedor, criação de novos negócios, 

crescimento de novos negócios, empreendedor, competências técnicas, competências 

comportamentais  
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Abstract:  

Opiniones y reflexiones presentadas de manera sistemática sobre las líneas maestras que 

deberían de enmarcar el apoyo a los emprendedores de todo tipo en una época como la actual de 

crisis global económica y financiera.  

Intentaré desmitificar la idea de que el problema del paro se podría arreglar, como están 

proponiendo algunos políticos en España actualmente, apoyando a los emprendedores y por 

tanto ayudar a crear nuevas empresas. 

Asimismo revisaré de manera crítica el concepto típico del emprendedor, intentando ampliar el 

ámbito del análisis y distinguir distintos tipos de emprendedores, de tipos de empresas creadas y 

por tanto de las distintas  necesidades de cada uno de ellos. 

Por último identificaré los protagonistas que considero claves para la mejora de la competividad 

de las economías utilizando como palanca el apoyo a los emprendedores, así como las políticas 

públicas más habituales que se están utilizando para apoyar a la creación de empresas. 

Realizaré todo estas reflexiones desde un punto de vista personal y no institucional. 

 

Key-Words: emprendedores / políticas públicas / crisis económica / business angels 
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Abstract: - Com frequência se fala em empreendedorismo como se o que estivesse em causa fosse 

um jogo de risco, uma demonstração de ousadia ou uma forma de vida. Empreendedorismo pode ser 

tudo isto mas é muito mais, mas não será duradouro se não assentar num conjunto de princípios e 

em formas de actuação que o tornem sustentável. 

E sustentável porquê? 

 Para proporcionar crescimento económico viável em oportunidades de mercado abertas 

• Para devolver ao pilar Social as oportunidades de crescimento que tive pessoalmente: 

• “Ensinando a pescar em vez de dando o peixe”: transferência de know-how e melhores 

práticas de gestão 

• Criando  emprego sólido 

• Servindo de exemplo e abrindo caminhos que outros podem decidir trilhar 

• Para cuidar do Planeta e dos Recursos escassos, contribuindo para que a nossa procura conjunta 

de recursos naturais seja inferior à oferta 

 

Assente na experiência acumulada ao longo de quase 30 anos de vida profissional, iniciei há dois 

anos o desenvolvimento de vários projectos, todos eles tendo em comum características que 

permitem o seu enquadramento na designação de sustentáveis.  

Desde a recuperação de uma infraestrutura relacionada com o turismo de natureza na Serra da 

Estrela (Skiparque), até á produção de bolos tradicionais também da Serra da Estrela (marca Sabores 

Altaneiros) ou ousando questionar o individualismo existente e promovendo a criação de rebanhos 

comunitários, até à criação de uma empresa de prestação de serviços de apoio domiciliário 

(designada Apoio mais) ou ainda apostando no apoio à melhor gestão de Recursos Humanos em 

PMEs (através da empresa Fórmula do Talento), os projectos estão uns em fase de arranque outros 

já em fase de afirmação. 

Sabendo das dificuldades que todos os dias temos que enfrentar, o empreendedor terá sempre que ter 

presente que “não é por as coisas serem difíceis que não temos ousadia. É por não termos ousadia 

que as coisas nos parecem difíceis”  

 

      Key-Words: - sustentável, ousadia, crescimento, experiência 
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Abstract: 

Nos dias de hoje, a União Europeia impõe que as empresas adoptem posições competitivas 

reforçadas, de forma a responder às alterações do mercado e, de certo modo, para conseguirem 

sobreviver no meio envolvente onde operam. A necessidade contínua de melhoria e de constante 

aumento de competitividade é, hoje, um importante desafio que se coloca às empresas. Por esta 

razão, pode afirmar-se que dificilmente as empresas conseguem actuar isoladamente 

enfrentando alterações constantes da procura e sair vencedoras.  

Este ambiente complexo, turbulento e em constante mudança, em que as empresas operam, 

intensificou-se consideravelmente. Assim, o empreendedorismo é visto como um processo no 

qual os empresários procuram oportunidades sem considerar os recursos que têm sob controlo 

(Stevenson e Jarillo, 1990). O reconhecimento de oportunidades inclui actividades tais como, a 

exploração da envolvente externa para novos mercados, necessidades não satisfeitas, problemas 

existentes nos processos de trabalho, bem como novas ideias de produtos.  

O empreendedorismo é um termo/conceito que começou a ser importante nos finais dos anos 

80. Desde então, uma crescente literatura ajudou as empresas a entenderem o processo 

organizacional que facilita o comportamento empresarial. O estudo da iniciativa empresarial 

envolve a distinção entre dois tipos de processo: um baseado na função do empresário e outro 

que analisa o comportamento empresarial de empresas existentes. Embora no passado o 

fenómeno do empreendedorismo se tenha centrado neste primeiro tipo de processo, ou seja, 

focavam as características e o comportamento dos empresários e analisavam a criação de novas 

organizações, actualmente e no futuro, são necessárias iniciativas que incidam em empresas já 

existentes.  

A presente comunicação realçar este segundo tipo de processo, concentrando-se na iniciativa 

empresarial ao nível corporativo. Segundo esta perspectiva, apesar da não existência de um 

termo e conceito único de orientação empreendedora, a noção deste fenómeno empresarial foi 

definida por Miller e Friesen (1983), que o caracterizou com base em três dimensões: inovação, 

proactividade e assunção de riscos. Estas dimensões foram adoptadas por muitos estudos 

subsequentes (e.g., Lumpkin e Dess, 1996; Tarabishy et al., 2005). No entanto, uma outra 

dimensão relacionada com a capacidade empreendedora colectiva para inovar e criar, como um 

facilitador potencial de orientação empresarial, encontra-se ausente na maioria dos estudos. 

Middel (2008) concluiu que a capacidade colectiva (colective capability) também constitui um 
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requisito importante para que uma empresa colabore eficazmente com parceiros externos e, 

assim, consiga absorver as competências benéficas das outras empresas aumentando o nível de 

conhecimento e melhorando as suas características inovadoras. 

Segundo Antoncic (2007), as empresas são consideradas empreeendedoras caso estabeleçam 

alianças e mostrem ser inovadoras, pró-activas e ter capacidade de auto-renovação constante. 

Como referido por Gundry e Kickul (2007), o empreendedorismo tende a exigir a cooperação e 

a colaboração entre várias partes. Desta forma, as alianças podem ajudar as grandes e pequenas 

empresas a serem mais empreendedoras. 

Como resposta ao crescente aparecimento dos novos desafios e de forma a adoptar uma cultura 

empreendedora no seio das empresas, hoje e no futuro, a adopção de alianças surge como 

alternativa de resposta a estes desafios, através do reforço de recursos de diversa natureza. Neste 

contexto, uma aliança define-se como um arranjo organizacional, através do qual duas ou mais 

empresas, que actuam isoladamente, conseguem superar as suas limitações. 

Um número crescente de empresas depende da formação de alianças para aceder aos recursos 

necessários para atingir os seus objectivos estratégicos. As alianças são usadas  de forma a 

preencher as lacunas de recursos nas empresas, bem como meios de acesso a novos recursos, 

tendo como finalidade criar ou entrar em novos negócios. As alianças entre empresas 

possibilitam a integração de recursos estratégicos fundamentais e de outros negócios, de modo 

que as empresas cada vez mais empreendedoras consigam atingir os seus objectivos. Estas 

empresas têm facilidade em identificar e explorar oportunidades com parceiros que possuem 

recursos e capacidades complementares, tendo assim vantagem sobre aquelas que não 

conseguem fazê-lo. Por detrás das alianças, existe o objectivo de se alcançar ou partilhar 

recursos valiosos quando estes não podem ser obtidos através de trocas de mercado ou por meio 

de fusões ou aquisições. 

A decisão em formar alianças é uma estratégia que possibilita as empresas aceder a recursos e 

competências e, por conseguinte, esta decisão pode ser vista como uma forma de 

“empreendedorismo colaborativo”. O conceito de colaboração (formação de alianças) encontra-

se particularmente envolvido com o fenómeno de empreendedorismo colaborativo, que resulta 

em algo de novo pela partilha de conhecimentos e informações e outros recursos. Como referem 

Yan e Sorenson (2003), o processo de colaboração é uma das dimensões que mais contribuem 

para o empreendedorismo colaborativo. 

O empreendedorismo colaborativo envolve um conjunto de empresas que desenvolvem uma 

estratégia que lhes permite a inovação contínua, através das respectivas capacidades 

colaborativas. Este processo colaborativo desenvolve-se a partir de alianças entre duas ou mais 

partes, todas com o objectivo em alcançar resultados benéficos. Neste estudo, o foco vai ser o 

empreendedorismo colaborativo que pode ser definido como uma estratégia que envolve a 

implementação de conhecimentos e informações vindos do exterior, no interior da empresa. 

Para que este tipo de processo empresarial se verifique, é fundamental que os gestores e todos 

os colaboradores de uma empresa modifiquem as suas atitudes e sigam as características do 

empreendedorismo colaborativo (Wunderer, 2001). No entanto, não é necessário que todos os 

colaboradores tenham competências para o empreendedorismo, é apenas essencial que esses 

indivíduos sejam detectados de forma a poderem ser bem orientados. 
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Nesta comunicação pretende-se estabelecer um interface entre duas áreas importantes da gestão: 

o empreendedorismo e a gestão estratégica. Mais precisamente, o que se pretende é mostrar até 

que ponto a decisão em formar alianças pode contribuir para o desenvolvimento de actividades 

empreendedoras colaborativas, isto é, como esta decisão pode ser encarada como uma 

perspectiva de empreendedorismo colaborativo. 

Key-Words: - Empreendedorismo colaborativo, Alianças entre empresas, Orientação 

Empreendedora, Inovação. 
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Abstract: -  

Nesta apresentação, iremos apresentar o modelo de gestão de uma empresa a operar totalmente assente no 

conceito e princípios do empreendedorismo. 

Não se arvorando como o modelo perfeito, como o desenvolvimento ao longo dos tempos e diversas 

experiências, de sucesso e insucesso, esta empresa consegue, actualmente, conciliar os objectivos nobres do 

Empreendedorismo, com a dificuldade – típica – dos empreendedores, na gestão do negócio, e ainda o respectivo 

enquadramento legal. Acresce, como característica do modelo de gestão, uma redução significativa de custos e 

riscos para os empreendedores. 

A Value Networks é uma empresa que incuba e faz gerar um conjunto de negócios, sem que, para tal, haja 

necessidade de criar novas empresas – nomeadamente numa fase inicial. Para tal, cada “empreendimento” é uma 

marca registada, gerida no interior de uma empresa. Esta é uma medida que, poupa muito em termos de custos 

globais ao empreendedor, reduzindo o seu risco inicial, incentivando a sua iniciativa. No entanto, e por outro 

lado, aumenta os riscos para a Value Networks, uma vez que é responsável por todos os negócios. 

O Modelo de Gestão da Value Networks, pode ser decomposto em três grandes vectores. 

1. Gestão global: Competências e responsabilidades de gestão da Empresa, e supervisão e controle de todos os 

Empreendedores. Para cada empreendedor, há um sponsor partner que apoia o empreendedor, fazendo parte 

da sua gestão, por forma a, por um lado, potenciar o seu desenvolvimento, por outro, garantir a sua 

conformidade com os princípios estabelecidos. 

2. Áreas de Suporte ao Empreendedor: Serviços prestados aos empreendedores, que garantem a sua operação e 

cumprimento das formalidades necessárias, deixando toda a massa crítica do empreendedor, focada no seu 

core business. Gestão e Controle de Custos, Gestão de Recursos Humanos, Sistemas e Operações. 

3. Os Empreendedores: Cada um dos negócios, a operar sob uma marca e um business plan proposto e 

aprovado pela Value Networks. 

Para cada Empreendedor/Marca/Empresa existe um modelo de financiamento que, embora cumprindo os 

princípios globais da Value Networks, estará de acordo com o business plan aprovado. 

As vantagens são várias, seja ao nível da aceleração inicial de constituição do negócio, seja ao nível do potencial 

de clientes, seja ainda ao nível da complementaridade eventual de oferta perante cada cliente/projecto. 

 

Key-Words: - Empreender, Eficácia, Valores, Competências, Financiamento, Gestão 
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Abstract: El objetivo de esta ponencia es aportar una reflexión sobre el potencial de 

emprendimiento a partir de la innovación biotecnológica como  una fuente de 

oportunidad de nuevos negocios que, a través de la creación de empresas o el desarrollo 

interno, incrementen la competitividad de las empresas y de los territorios en las que 

operan. En este trabajo se incide especialmente en su aplicación a un sector estratégico 

en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal como es la alimentación, en el cual estos 

territorios mantienen posiciones de liderazgo. 

Se comentan casos de éxito y, particularmente a través del Proyecto Bioemprende 

financiado con fondos europeos y liderado por el Bic-Galicia, se describe el proceso y 

las actividades realizadas para la identificación de oportunidades de negocio 

biotecnológicos en alimentación. Particularmente se ha aplicado a la cadena de valor 

(extracción/producción, transformación y comercialización) en las actividades del vino, 

la carne, los lácteos y los productos del mar. 

Key-Word: Innovación biotecnológica, biotecnología, oportunidades de negocio, 

emprendimiento, estrategia, competitividad empresarial,  desarrollo territorial. 
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Abstract 

 

Nos dias de hoje a Gestão de Projectos está associada aos mais variados sectores empresariais, sendo que a 

existência de normas e certificações também são várias. 

Nos processos de empreendedorismo e mais em concreto no processo de criação de um negócio teremos sempre 

em consideração alguns aspectos que se tornam críticos para o sucesso dos mesmos. Assim tendo uma ideia de 

negócio teremos que estruturar com uma configuração clara e eficaz para o promotor e para o investidor, sendo 

que a chamada “impaciência criativa” poderá ser um dos factores de insucesso. Assim o passo de formalização 

da proposta é com certeza um dos passos mais importantes, para que a ideia se torne o mais realista possível. Em 

suma, o promotor deverá identificar todos os seus objectivos e todos os meios necessários para os conseguir 

concretizar. O estudo legal, comercial e financeiro terão que acompanhar qualquer projecto. 

 

Key-words: Empreendedorismo, Projecto, Gestão. 

 

Dar forma a uma ideia que não esteja sistematizada, onde passa pela identificação das necessidades do 

consumidor face ao serviço ou produto ou simplesmente como chegamos ao consumidor, identificando para tal 

os canais de distribuição, é o grande desafio do empreendedor/promotor. 

 

Uma gestão de projecto eficaz, permite com clareza mapear e acompanhar o desenvolvimento de todas 

actividades que foram anteriormente mapeadas na concepção da ideia de negócio. A gestão de projecto de 

acordo com o PMI (Project Management Institute), é um esforço temporário para criar algo, que no nosso caso 

seria um produto, ou serviço. Como tal e sendo ele temporário, tem início e fim definidos antes do início de sua 

execução. Dada a essência de incertezas e indefinições, próprias da actividade de projecto, a sua segmentação em 

etapas ou fases é um recurso prático e elementar para melhorar a capacidade de gestão e aumentar também a taxa 

de sucesso do projecto.  

Os benefícios de uma boa metodologia de gestão de projetos poderão ser organizados no tempo conforme a 

maturidade da própria metodologia utilizada:  

 Curto prazo: assegura que os envolvidos sigam a lógica de fases e actividades; diminui o risco de não 

executar uma actividade; facilita a identificação de novas necessidades; reduz os esforços no controle e 

gestão do projecto. 

 Médio prazo: forma o histórico de actividades para servir de base para estimativas futuras; suporta a 

tomada de decisão de avançar ou não no projecto; garante uma boa gestão de risco e permite utilizar o 

resultado do projecto para benchmarking com outras empresas, ideias ou mesmo projectos. 

 Longo prazo: reduz a probabilidade de ocorrência de incidentes; aumenta o nível de satisfação dos 

clientes; garante melhoria contínua em futuros projectos e permite demonstrar um maior retorno do 

investimento realizado. 

 

Numa gestão de projecto poderemos identificar também quais os processos necessários para a implementação de 

uma metodologia, que se resume a três grandes fases, são elas: 
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 Fase 1: é efectuado uma identificação das necessidades, em que são realizadas reuniões entre os 

interessados e os envolvidos no projecto, para gerar um maior entendimento dos processos existentes, 

assim como dos riscos identificados.  

 Fase 2: nesta fase surge a análise e desenvolvimento, em que são realizadas actividades de mapeamento 

e análise dos processos, para identificar os principais pontos de controlo e a documentação necessária. 

 Fase 3: e por fim vem a fase de implementação, como acontece com actividades de documentação dos 

processos aprovados e finalização da documentação para o apresentação do projeto, possibilitando uma 

maior visão sobre dos mesmos e gerando um registo das actividades realizadas 

 

Uma boa gestão de projectos deverá então contemplar alguns aspectos essenciais para a apresentação do mesmo 

ao investidor. O projecto ou dossier deverá conter como conteúdo os seguintes itens considerados 

indispensáveis: 

Um resumo atractivo 

Deverá conseguir traduzir, numa página no máximo, o projecto, de modo que o avaliador conseguia perceber 

rapidamente do que está envolvido e que acima de tudo tenha vontade de analisar o conteúdo do dossier. A 

realização deste resumo deverá ir ao encontro da linguagem que o leitor conseguirá perceber. Será certamente o 

cartão de visita da ideia agora transformada num projecto de investimento na criação de um novo negócio. 

Curriculum Vitae dos promotores 

Deve neste ponto clarificar quais as mais valias de cada um dos promotores, e em particular qual a experiência 

profissional de cada um. 

A apresentação e a forma de apresentá-lo 

Aqui deverá explicar as suas motivações para a concretização da ideia num negócio, e demonstrar o quanto 

empenhado está na sua concretização. 

Componente Económica 

Aqui deverá, em conjunto com a apresentação do serviço ou produto, apresentar estudos de mercado efectuados, 

as características da procura, as condições ambientais genéricas em que a empresa irá operar. Deverá apresentar 

também neste estudo uma análise política, económica, social e tecnológica onde o serviço ou produto vai ficar 

inserido, para que consigamos chegar à estratégia de negócio 

Componente Financeira 

Os elementos essenciais à análise financeira do projecto deverá ter em consideração o seguinte: 

 Os investimentos necessários; 

 O plano financeiro inicial; 

 Demonstração de resultados previsionais, no mínimo dos três anos seguintes; 

 Plano de tesouraria; 

 Apresentação da rentabilidade esperada, com a análise do beak-even point; 

 Um plano de financiamento no mínimo a três anos; 

 E por fim anuidades de crédito, caso existam financiamentos a médio e longo prazo. 

Componente Legal 

Aqui deveremos apresentar o regime jurídico do projecto, que também irá explicar, e de alguma forma justificar, 

o trajecto que o negócio irá percorrer, incluindo a repartição do capital. 

 

Por fim poderemos afirmar que a utilização de uma metodologia de gestão de projectos é apenas o início para 

grande parte das ideias concretizadas em negócios que desejam auferir maiores resultados, neste caso que a ideia 

seja aceite pelo investidor e que tenhamos um noção clara entre os promotores de qual o caminho a percorrer. 
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Abstract:  

 

A actual crise financeira e económica fez com que, a partir de 2008, o número de 

desempregados tenha vindo a crescer de forma sustentada em Portugal. Para além de um 

aumento quantitativo, verificaram-se alterações nas características do desemprego, sendo de 

destacar o aumento do desemprego masculino (aproximando a distribuição entre os géneros) e o 

crescimento relativo do desemprego de menor duração.  

 

O nível médio de habilitações dos desempregados tem subido, bem como a sua idade. Segundo 

as estatísticas disponíveis1, a taxa de desemprego no final do primeiro semestre de 2011 fixou-

se em 12,1%. Para 2012 prevê-se uma subida deste valor que poderá vir a ultrapassar os 13%. É 

ainda de referir que as medidas previstas no memorando de entendimento assinado com a 

“troika” se traduzirão em cortes na duração e valor do subsídio de desemprego. 

 

Neste contexto, é expectável que venha a aumentar o peso relativo das iniciativas 

empreendedoras induzidas pela necessidade (por oposição à criação de empresas estimulada 

pela detecção de uma oportunidade de negócio). 

 

Tipicamente, grande parte dos negócios motivados pela perda de emprego (sobretudo se 

involuntária) ou pela incapacidade para (re)entrar no mercado de trabalho apresentam 

características muito próprias em termos de dimensão e sector de actividade, predominando as 

micro-empresas de comércio ou serviços. 

 

Contudo, as motivações subjacentes à criação do próprio emprego, as expectativas e condições 

de partida variam de forma significativa consoante o perfil do empreendedor em questão. 

Embora não se pretenda fazer qualquer generalização (difícil, dada a escassez de dados 

disponíveis) pode-se afirmar que alguns estudos já realizados e o conhecimento acumulado “no 

terreno” sugerem que os empreendedores com menores habilitações e com percursos 

profissionais (e pessoais) mais instáveis privilegiam o trabalho por conta de outrem, avançando 

com o seu próprio negócio apenas quando vêem esgotada a primeira alternativa. 

 

À medida que as habilitações, a formação profissional acumulada e a experiência detida 

aumentam, uma situação de desemprego representa, para muitos empreendedores, a 

oportunidade de concretizar um sonho antigo e mudar de vida. Nestes casos, os recursos 

mobilizados para a criação do negócio tendem a ser mais diversificados e extensos, o que 

melhora as condições de sobrevivência potencial da empresa. Também é habitual encontrar 

maior inovação nos negócios criados por este grupo, o que vem reforçar a sua sustentabilidade 

potencial a médio prazo. 

 

Uma reflexão sobre os constrangimentos e dificuldades com que se depara alguém que 

desenvolve um projecto empresarial em resposta a uma situação de desemprego terá, pois, que 
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ter em conta as particularidades das diferentes situações. Nesta abordagem será considerado um 

conjunto de variáveis que, fazendo parte do ambiente próximo do empreendedor, serão 

porventura mais determinantes no sucesso da futura empresa do que a própria conjuntura 

macroeconómica. Por outras palavras, argumenta-se que caso não sejam satisfatoriamente 

cumpridos alguns requisitos iniciais, dificilmente uma empresa com estas características terá 

sucesso (mesmo que o ambiente externo seja particularmente favorável). 

 

Key-words: Empreendedorismo, Criação de empresas, Desemprego, Criação do próprio 

emprego, Portugal 
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Abstract:  

 

Como se efetua o processo de Internacionalização de um pequeno projeto empreendedor em Portugal? Quais os 

apoios existentes? Quais os desafios inerentes à Internacionalização de projetos? 

 

Nesta comunicação propomo-nos aprofundar todas estas temáticas, utilizando como exemplo prático a 

internacionalização da NWC – Network Concept. 

A NWC – Network Concept foi uma organização nascida no IST – Instituto Superior Técnico e incubada na 

Incubadora de Empresas do Taguspark. No ano de 2010 surgiu a possibilidade de exportar um dos seus 

principais produtos, a plataforma Kelius, para o Brasil e é neste contexto que o fundador da NWC, Eng. André 

Serpa Santos, solicita à Incubadora de Empresas do Taguspark e à AITEC Oeiras a verificação dos mecanismos 

de apoio disponíveis para diminuir os riscos associados à Internacionalização da sua empresa. 

 

Estará Portugal devidamente preparado e organizado para apoiar pequenas organizações empreendedoras nos 

seus desígnios exportadores? 

 

Key-Words: - Empreendedorismo  Internacionalização  Exportação  Caso-Prático Relações 

Internacionais  Brasil 
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Abstract:  

Em vários países da União Europeia, e em particular em países como o Reino Unido ou a 

Suécia, o mercado de Capital de Risco encontra-se fortemente desenvolvido, criando boas 

oportunidades para os empreendedores que recorrem a esta fonte de financiamento. 

 

O Capital de Risco em Portugal tem vindo a registar uma evolução positiva nos últimos anos, 

não obstante o seu ainda reduzido peso enquanto fonte de financiamento de projectos 

empresariais. Para este crescimento contribuiu de forma muito positiva a reforma legislativa 

efectuada em 2007, com a publicação do Dec. Lei n.º 375/2007 de 8/Nov e da Lei 67-A/2007 de 

31/Dez. Portugal passou então a estar acima da média comunitária, no que respeita ao 

enquadramento fiscal e legal da actividade de Capital de Risco, segundo um estudo da European 

Private Equity and Venture Capital Association (EVCA), realizado em 2008, sobre o 

enquadramento fiscal e legal na Europa. 

 

Mais recentemente registou-se um forte aumento do valor total dos fundos sob gestão em 

Portugal, passando os mesmos a representar, cumulativamente, cerca de 2% do PIB nacional. 

Em paralelo, o Estado, através dos Programas COMPETE e POR Lisboa, integrados no QREN 

e com co-financiamento da União Europeia via FEDER, lançou um programa de 270 milhões de 

euros que visa o reforço da actividade de Capital de Risco em Portugal, com particular ênfase na 

dinamização do apoio à inovação e internacionalização, à actividade de Corporate Venture, e a 

projectos de investimento associados às fases Pré-Seed e Estágio Inicial. 

 

Este novo contexto começa a dar os seus primeiros frutos, traduzindo-se numa maior procura do 

Capital de Risco por parte dos empreendedores, situação a que não é alheia a menor 

disponibilidade de crédito bancário, que obrigou os empreendedores a procurarem novas formas 

de financiamento e a aceitarem mecanismos que descobrem agora ser mais alinhados com os 

seus projectos, até pela dimensão de risco que se dispõem a suportar, claramente superior à de 

outras fontes de financiamento. 

 

Os empreendedores encontram no Capital de Risco um parceiro que, ao contrário da Banca, 

assume um maior risco, apoiando o seu projecto, não só ao nível financeiro mas também através 

da sua rede de contactos e do aconselhamento que pode prestar, particularmente se estivermos a 

falar de Fundos de Capital de Risco sectoriais ou de Sociedades de Capital de Risco 
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exclusivamente dedicadas a segmentos de mercado específicos. Parece-nos, assim, acertada a 

decisão do Estado de reforçar a actividade de Capital de Risco em Portugal, por um lado através 

da via legislativa e por outro por via de incentivos à criação de novos Fundos de Capital de 

Risco. São medidas estruturantes com efeitos claros no reforço do apoio à actividade dos 

empreendedores nacionais e que vão demonstrar os benefícios a médio prazo. 

 

Estamos, portanto, perante um momento favorável ao Capital de Risco, seja pelo reforço do seu 

peso relativo, seja pelas iniciativas estatais em curso, que se conjuga com uma maior abertura 

por parte dos empreendedores nacionais. 

 

Aproveitar esta oportunidade é uma obrigação de todos e a divulgação mais alargada deste tema 

junto da comunidade empresarial e da comunidade académica é uma das acções a reforçar para 

assegurar um melhor e maior papel do Capital de Risco em Portugal, em particular no apoio ao 

empreendedorismo nacional. 

 

Key-Words: Capital de Risco, Empreendedorismo, Portugal 
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A prática comum dos profissionais da saúde, no caso de defeitos ósseos, consiste em utilizar enxertos de osso do 

próprio paciente, de outro paciente, ou de cadáver. Estes tratamentos com alguma eficácia requerem, pelo menos, 

uma segunda operação ao paciente, aumentando a dor pós-operatório e o risco de rejeição, com incremento de 

custos para as entidades públicas ou privadas. Apresenta ainda diversos cuidados a nível de rasteiro de análises, 

de forma a evitar qualquer tipo de contágio de doença. A falta de osso disponível no mercado é um problema 

grave que os profissionais da saúde encontram no seu dia a dia. A falta de osso no mercado mundial justifica a 

aposta da Medbone – Medical Devices no desenvolvimento e comercialização de substitutos ósseos sintéticos, à 

base de fosfatos de cálcio, com propriedades semelhantes ao osso natural.  

A Medbone® – Medical Devices Ltd desenvolve desde 2008 dispositivos médicos para a cirurgia ortopédica e 

dentária, recorrendo a tecnologias inovadoras, para o mercado nacional e internacional. A sua missão consiste 

em fabricar produtos de elevada qualidade, permitindo aos profissionais na área da saúde ter ferramentas 

inovadoras para contribuir para a melhoria das condições de vida dos pacientes. Os produtos desenvolvidos são 

biomateriais reabsorvíveis baseados em fosfatos de cálcio, nomeadamente hidroxiapatite (HAp) e trifostato de 

cálcio (TCP). Estes produtos estão disponíveis em forma de grânulos, blocos, cilindros, cunhas e em forma 

injectável. Os produtos fabricados possuem propriedades semelhantes ao osso natural, possibilitando uma melhor 

qualidade de vida às pessoas. A estrutura porosa do substituto ósseo sintético, é rapidamente osteointegrada 

devido à composição química semelhante à fase mineral do osso humano e à porosidade inter -conectada 

permitindo uma vascularização total do implante. A utilização de substitutos sintéticos da Medbone – Medical 

Devices é uma mais valia, uma vez que os problemas mencionados anteriormente poderão ser eliminados. Existe 

uma procura efectiva e crescente de substitutos ósseos com propriedades semelhantes às do osso natural de modo 

a melhorar as condições de vida dos pacientes. 

A Medbone encontra-se constantemente a expandir o leque de aplicações, dando respostas às crescentes 

necessidades dos profissionais da saúde, através do desenvolvimento de novos dispositivos médicos, apostando 

numa inovação constantes com o apoio do seu departamento I&D, com propriedade industrial protegida. 

A Medbone é uma empresa certificada pela ISO 9001 e pela ISO 13485. 

 

Palavras Chave: Dispositivos Médicos, Biomateriais, Osso Sintético, Regeneração Óssea  
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Abstract:  

Nowadays, most part of electric energy production is based on fossil fuels combustion, which 

leads to economic and environmental disastrous. Also, the renewable means are not being 

effective, because they are generating electric energy far from the consumption places, and 

worst, they don’t generate energy when it is necessary, but only when the resources are 

available. 

 

In cities, the places where our societies consume more energy, there are people and vehicles 

moving everywhere, and every time they moves, the release kinetic energy to the pavement, 

which is not being used for anything. This energy can be captured and transformed! 

 

Waynergy consists on a new electromagnetic system to apply on the pavement that captures the 

kinetic energy released by both people and vehicles motion and convert it into electric energy.  

The main features of this technology are its high generation and low cost compared with actual 

solutions available on the market, the possibility of apply the system under or above the 

pavement, on indoor or outdoor spaces, and also the possibility of consume the energy where 

and when it is generated, or store it, according with the customer and place needs. 

 

With this technology, Waydip is developing three main products: (1) a solution to apply under 

roads, in places where vehicles have to slow down, such as tolls, motorways exists, roundabout 

entrances, gas station entrances, among others; (2) a solution to apply on speed bumps; (3) a 

solution to apply on building floors, to apply on shopping malls, airports, subway stations, 

among others. 

 

To capture customers attention, Waydip is testing this solution with different pilot plants, and 

the results will be ready in the next six months. After that, the development of these three 

products will be ready and they will be introduced on the global markets.  

 

Key-Words: Waynergy, energy harvesting, kinetic energy, people motion, vehicle motion. 
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Abstract: - Num contexto de profunda mudança e transformação económica e social, a evolução tecnológica 

marca o ritmo acelerado dos nossos dias e o acesso à informação é feito ao minuto. Temos por isso a necessidade 

de desenhar novas formas de comunicação, de construção de objectos e de espaços. Aliamos à tecnologia, a 

criatividade, a imagem e a juventude. É neste contexto que surge hoje o design. Com o objectivo de servir a 

comunidade em geral, o design está presente na saúde, educação, cultura, desporto, negócios, espaços públicos, 

espaços privados, sempre com a finalidade de produzir e projectar o bem-estar individual e colectivo.  

Com uma geração de jovens designers, acabados de formar nas escolas da especialidade e com profundas 

dificuldades no mundo profissional, surge a necessidade de abrir o seu leque de opções para outras áreas de 

trabalho e percursos profissionais diversificados, servindo-se para tal da aprendizagem que fizeram 

anteriormente. É assim que nos últimos anos têm vindo a surgir áreas inovadoras como o “design service”, onde 

o designer pode desenhar serviços em instituições e empresas. 

Pretendemos analisar a criatividade, associada ao design e o impacto deste registo disciplinar na sociedade 

contemporânea. Através de uma questão mais específica, propomo-nos descrever qual a importância do design e 

a sua relação com a dimensão ensino-aprendizagem como meio de incentivar o empreendedorismo e a inovação 

no percurso de carreira dos indivíduos; e assim compreender a importância do design nos dias de hoje, da sua 

interacção com as ciências sociais e com as questões em torno do “design social”, emergente nesta última 

década, nos Estados Unidos, Japão e Europa. 

Esta apresentação pretende fornecer uma visão sobre como o estabelecimento de uma ligação directa com alunos 

de design de um estabelecimento de ensino superior, com uma relação directa no mercado de trabalho, pode 

aferir a dimensão e o impacto do design e das questões sociais no desempenho profissional destes indivíduos no 

mercado de trabalho, poderá trazer resultados frutíferos no empreendedorismo e prática projectual de design. 

De um modo mais alargado pretende-se alcançar não só o meio académico e científico, mas também alcançar a 

comunidade em geral, por forma a despertar novas consciências e possibilidades de empreendedorismo, que 

angarie eventuais objectos de estudo e troca de conhecimento. 

O empreendedorismo pelo design, significa que não é suficiente apenas para ter uma nova ideia de negócio ou 

oportunidade, que é necessário usar o design como ferramenta para que essa oportunidade seja eficazmente 

implementada. 

As pessoas que são criativas tendem a enfatizar a novidade de uma ideia, mas a novidade tende muitas vezes a 

ser considerada um risco elevado para os avaliadores externos. Deste modo será melhor enfatizarmos os 

benefícios das novas oportunidades/ ideias, através do uso do design como ferramenta de gestão, ao invés da 

novidade deslumbrante que possam trazer. 

 

Key-Words: - Design, Empreendedorismo, Jovens, Formação, Mercado de trabalho, Criatividade 
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Abstract:  

Theoretical approaches in the context of innovation, like “Triple Helix, places the density of 

relationships between university, industry and government in the center of the innovative 

process. The model stresses the importance of Universities in innovation, since a crucial part of 

R&D is carried out by these institutions. Portuguese Universities have formalized in the last 

years an active strategy towards the implementation of an effective linkage between University 

and Enteprises. Sustained and encouraged by national public initiatives, and constituted by 

trained and qualified human resources, universities have implemented or supported specific 

units directed to the education, promotion, and support of entrepreneurship as well as to the 

transfer and comercial approach to knowledge and technology through the spin-offs created in 

the academy. Additionally, from specific regional gaps some universities have also developed 

programs, financial mechanisms and incubation structures aiming to increase tech-based start-

ups and spin-offs. In many cases, these policies have been consolidated inside the formal 

structures of the universities in 2009, from the definition of the new Legal Regime for Higher 

Education Institutions (RJIES) proposed by the Ministry of Science, Technology and Higher 

Education (MCTES). At a regional level, the University of Algarve has anticipated national 

policies and specific programs created to support knowledge based entrepreneurship (like 

NEOTEC) and technology transfer (like OTIC), by developing in 2003 an internal structure 

focused on these topics. Created from a partnership between the University of Algarve 

(Research), CCDR Algarve (Government - Regional Authority for Planning and Coordination) 

and ANJE Algarve and NERA (Industry) as an answer to identified problems in the region 

(distance between research and enterprises and adverse environment to innovation), the Algarve 

Regional Centre for Innovation (CRIA) has developed a crucial role in promoting innovation 

and entrepreneurship. Now, as a formal unit of the University of Algarve, the Division of 

Entrepreneurship and Technology Transfer it is a key player in the development and 

implementation of a regional innovation policy. The planning and implementation of 

sustainable initiatives based on national and regional policies, and materialized on specific 

programs directed to the promotion of Intellectual Property Rights mechanisms, 

Entrepreneurship Support, Technology Transfer and Commercialization, and Science and 

Technology Infrastructures, have resulted in an increase of patents with potential commercial 

value registered in the University, in new and innovative start-ups and spin-offs competing in 

international markets at competing prices and employing qualified human resources, and to new 

R&D partnerships with exiting companies. The outcome of the actions of these agents is a more 

innovative, competitive and entrepreneurial economy, where the policies and goals of the 

different economic agents (University/Industry/Government) are aligned, reducing the gap 

between research and market. 

 

Key-Words: Innovation, Entrepreneurship, Technology transfer, Regional Development 
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Abstract:  

A crise imobiliária que se verifica em Portugal desde 2007, e agravada nos últimos dois anos, 

criou uma situação de excesso de oferta no mercado. Em 2010, só na Área Metropolitana de 

Lisboa existiam cerca de 80.000 imóveis usados à venda, dos quais foram vendidos apenas 

9.551, o que representa apenas 12% da oferta vendida. Por outro lado, o tempo médio de venda 

de uma casa aumentou de 7 meses em 2008 para 17 meses em 2010. (Fonte: APEMI 2010). 

 

O excesso de oferta no mercado imobiliário levou a Home Staging Factory a inovar a forma 

como se trabalha este sector e a apresentar soluções novas e criativas. 

 

Segundo um estudo efectuado online, em Março de 2011, a oferta imobiliária é avaliada 

negativamente. Os potenciais compradores têm dificuldades em encontrar uma casa que os 

satisfaça. No geral, consideram as casas pouco atractivas, mal decoradas, com má visualização, 

pouco cuidadas e desinteressantes. 

 

Após constatação da negativa avaliação das casas, surgiu a ideia de revolucionar o mercado 

imobiliário, e implementar, em Portugal, o home staging. Este conceito, que significa 

literalmente «encenação da casa», baseia-se na arte de organizar criativamente o mobiliário e 

objectos decorativos, de modo a que as suas melhores características sobressaiam e os pontos 

fracos passem despercebidos. A ideia é criar um ambiente e uma organização visual que 

promovam a venda. 

Este conceito nasceu nos E.U.A durante a crise imobiliária dos anos 70 e tem como objectivo 

trabalhar a casa do ponto de vista do comprador, ou seja, tornar o imóvel atractivo para a 

maioria de potenciais compradores. Segundo as estatísticas internacionais, com um 

investimento de 1% a 2% consegue-se uma valorização de 8% a 15%, rentabilizando assim 

largamente o capital investido. Actualmente, nos E.U.A, Canadá, Reino Unido, França e 

Escandinávia, o home staging é uma etapa indispensável na venda imobiliária. 

 

A Home Staging Factory quer popularizar este conceito em Portugal, para ajudar agentes 

imobiliários e proprietários a vender os seus imóveis mais rapidamente e ao melhor preço. 

Despersonalizar o espaço, reorganizar o mobiliário, criar uma atmosfera casa-modelo são 

algumas das técnicas de valorização imobiliária, para ajudar o potencial comprador a projectar-

se nas casas que visita e acelerar o processo de venda. 

 

A Home Staging Factory junta profissionais de design de interiores com profissionais de 

marketing para tornar os espaços imobiliários mais atractivos, mais inspiradores e mais valiosos 

para os compradores. Porque, apesar de ser uma compra de alto envolvimento e um processo 

racionalizado, a compra de um imóvel é uma decisão muito mais emocional do que se pensa.  
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Por mais argumentos positivos que o comprador tenha, se a casa não lhe agradar 

emocionalmente, dificilmente tomará a decisão de compra. 

A ideia central da Home Staging Factory é «ajudar quem vende, agradando a quem compra», 

pois para vender é preciso primeiro seduzir. 

 

Key-Words: Home staging, valorização imobiliária, mercado imobiliário, casa-modelo, casa-

aberta  
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Abstract:  

O Trilhos do Algarve é um projeto que procura documentar trilhos, percursos e caminhadas por 

zonas de Património histórico existentes ou criar os seus próprios percursos, partilhando esta 

paixão pela Natureza e exercício físico em segurança. 

Parcerias: Sic/Impresa TayTV 

 

Key-Words: Trilhos do Algarve, Mapas percursos Algarve, percursos pedestres Algarve, 

caminhadas Algarve, passeios pedestres Algarve, natureza Algarve, btt Algarve, património 

Algarve 
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Abstract:  

 

DNA Cascais is a Local Government Agency whose main goal is to promote entrepreneurship 

and new business ideas in general. 

To achieve that goal we developed the Entrepreneurship Ecosystem in Cascais, composed by the 

following programs: Entrepreneur Schools; Business Ideas Contests; Incubation Centre; 

Entrepreneurship Training and Mentoring; Business Plan and Risk Mitigation Supporting 

Services; Financing and Investors procurement and partnerships. 

Till know we support more than 130 new projects and ideas, 50 of them placed in the incubation 

centre, and involved more than 5.000 students and 176 teachers in the school program. 

We received two distinctions from the EU (EEA 2010 and EEA 2011). The DNA Cascais model 

is also recognized by the IAPMEI as a good practice in developing entrepreneurship. 
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