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APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS DO ESTUDO 

Este estudo descreve e enquadra a atividade empreendedora no Mundo e 

em Portugal para, especificamente, compreender como desenvolver o 

empreendedorismo na região de Leiria. Partimos da ideia comum (e 

mostramos algumas evidências) que o empreendedorismo contribui para 

a geração de empregos e riqueza mas, também, para a inclusão social, o 

progresso tecnológico, social e cultural. Analisamos o panorama do 

empreendedorismo para identificar boas práticas de promoção da 

atividade empreendedora, das quais se possam inferir ações para a 

região. 

O estudo tem um caráter iminentemente descritivo. Desde logo 

descritivo da atividade empreendedora no Mundo, em Portugal e, em 

particular, na Região Centro, porque permite entender o macroambiente 

institucional em que os empreendedores atuam e em que novas 

empresas são geradas. É, assim, possível identificar um conjunto de 

fatores que influenciam o crescimento da atividade empreendedora. 

Também é descritivo da atividade empreendedora em Portugal e na 

Região de Leiria, observando, por exemplo, a natalidade e mortalidade 

das empresas – para entender a criação líquida de empresas –, e a 

distribuição setorial das novas empresas. Estas evidências são 

importantes como ponto de partida para identificar debilidades a partir 

das quais novas ações podem ser concebidas. 

Ainda com caráter descritivo é o estudo de benchmarking de 

ecossistemas empreendedores e das práticas implementadas por alguns 

dos principais agentes dos ecossistemas – em especial as universidades e 

as incubadoras. Procuram-se ações e boas práticas em casos 

internacionais que aparentam sucesso na prossecução dos objetivos de 

promoção do empreendedorismo. Também dedicamos uma seção ao 

empreendedorismo cultural, artístico e criativo.  

Identificar boas práticas, a nível regional e a nível de organizações 

específicas, permite compreender o que é necessário para estabelecer 

ações e modelos de coordenação de esforços que podem ser seguidos na 

Região de Leiria, quer ações integrando todos os agentes regionais, quer 

ações específicas de organizações individuais.  

O estudo de benchmarking envolveu identificar o enquadramento 

institucional e formas de interação entre os agentes que permitam 

acelerar o empreendedorismo. A identificação das boas práticas é 

sempre, e necessariamente, uma atividade complexa na medida que 

diferentes espaços têm diferentes quadros institucionais, diferentes 
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modelos mentais e culturais, diferentes agentes, diferentes trajetórias 

tecnológicas, culturais, sociais, económicas, etc., e de integração das 

diferentes organizações. Ou seja, a identificação das boas práticas não 

pode descurar as diferenças e idiossincrasias existentes nos países, 

regiões, organizações e indivíduos. Importa portanto salientar que não é 

simples a transposição das boas práticas entre regiões: não pretendemos 

ignorar as especificidades locais da Região de Leiria para aplicar 

“modelos de sucesso”. Pretende-se, com o estudo de benchmarking, 

identificar as ações, genericamente entendidas, e os modelos de 

interação – cooperação – entre os agentes nos casos estudados. 

Compreender os modelos de cooperação entre os agentes, mais do que 

implementar acriticamente, ou imitar, “modelos de sucesso”, permite 

desenvolver um plano regional de promoção do empreendedorismo 

ajustado à região. Também a salientar é que este é um processo contínuo 

e de longo prazo, não tendo resultados imediatos, como mostram os 

casos observados. 

Então, um dos objetivos deste estudo é identificar um conjunto de 

medidas para melhorar o apoio ativo ao empreendedorismo na Região de 

Leiria, em primeira instância, e no país. Identificamos e sumariamos 

ações, desenhadas por comparação com os casos internacionais 

identificados, para apoiar a atividade empreendedora desde a fase inicial 

de conceção da ideia de negócio até à implantação das novas empresas 

no mercado doméstico e internacional – especialmente na perspetiva da 

criação de novas empresas com potencial de alto crescimento (também 

designadas por empresas “gazelas”). 

Numa ótica mais restrita, as análises e dados recolhidos podem ser 

orientadores da atuação de organizações específicas. Por exemplo, para 

as instituições de ensino superior (talvez também de ensino primário e 

secundário), para as incubadoras, para os centros técnicos e tecnológicos, 

associações setoriais, redes informais de empresários e empreendedores 

e para todas as organizações que podem gerar ou acolher 

empreendedores.  

Várias conclusões ficam evidentes após este estudo: 

 São evidentes os progressos institucionais já realizados em 

Portugal e na região ao nível das infraestruturas (nomeadamente 

transportes e comunicação) e da desburocratização e 

simplificação de procedimentos. Reduziram-se, assim, os 

designados custos de contexto.  

 É evidente alguma mudança de cultura e mentalidade que se vai 

tornando mais propensa ao empreendedorismo como percurso 

profissional, com menores estigmas sociais. Ainda assim, há um 

gap substancial entre a vontade de ser empreendedor e a 

realização efetiva do empreendedorismo (constituição de novas 
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empresas) que necessita ser analisada. É provável que a mudança 

cultural se deva ao próprio contexto de um empreendedorismo 

motivado pela necessidade (por ausência de empregos). Este tipo 

de empreendedorismo por necessidade também pode estar na 

base da elevada mortalidade das novas empresas. 

 As evidências empíricas existentes para Portugal não são 

reveladoras do sucesso que seria esperado e as novas empresas 

têm elevada mortalidade, relativamente baixa contribuição para 

a riqueza nacional e fracos níveis de geração de emprego. Esta é 

evidência prima facie da necessidade de ajustar o modelo de 

ação/apoio ao empreendedorismo. 

 O desenvolvimento do empreendedorismo é pensado, 

atualmente, numa lógica de ecossistema. Isto significa que é 

necessário mais do que medidas pontuais mas sim uma atuação 

integrada de vários agentes. 

 O governo é um agente fundamental ao empreendedorismo, 

pelo que captar o governo é crucial. A utilização de fundos da 

União Europeia para promover o ecossistema é uma 

possibilidade mas requer a junção das várias organizações. Em 

todos os casos de benchmarking regional analisados o governo 

tem um papel fundamental e em diversas vertentes. 

 Uma atuação para a promoção do empreendedorismo exige 

reconhecer as suas especificidades. São especificidades ao nível 

do género do empreendedor, da área de atuação, das migrações. 

A atuação em todas as vertentes precisa reconhecer como as 

necessidades são diferenciadas, tal como são diferenciadas as 

necessidades do empreendedor nas várias fases de constituição, 

crescimento e implementação da nova empresa no mercado. 

 Tornar a região atrativa. O caso do Vale do Silício é taxativo em 

apontar a importância de promover a região e do influxo de 

comunidades migrantes (nacionais e sobretudo internacionais) 

para o dinamismo profissional, de conhecimento e de 

empreendedorismo. 

Assim, para acelerar o empreendedorismo na região é necessário 

contemplar os três elementos chave – ecossistema, estratégia e 

stakeholders – envolvendo-os nos objetivos de: 

 Acelerar o empreendedorismo e inovação para criar uma 

economia regional forte  

 Compreender os principais vetores chave de um ecossistema 

empreendedor 

 Avaliar os pontos fortes e fracos do ecossistema empreendedor 

da região  
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 Conceber uma estratégia de promoção e aceleração do 

empreendedorismo. Entre as ações estão: 

 Criar uma cultura e ambiente social (com ações nos 

media e de formação) incentivador do 

empreendedorismo  

 Desenvolver planos de ação para promoção da região e 

atrair talentos 

 Melhorar a infraestrutura existente, em quantidade e em 

qualidade 

 Criar modelos de apoio para o desenvolvimento das 

novas empresas  

 Criar e utilizar os veículos eletrónicos para apoiar os 

empreendedores 

 Integrar agentes públicos, associações e privados na 

promoção do empreendedorismo  

 Definir prioridades e desenhar um plano de ações de curto, 

médio e longo prazo para implementar a estratégia. Algumas 

ações envolvem:  

 Mudar atitudes e perceções quanto ao 

empreendedorismo na sociedade da região 

 Incentivar mais pessoas a dar o primeiro passo no 

empreendedorismo e criar uma empresa 

 Juntar uma equipa multidisciplinar e multi-organizacional 

para liderar o processo 

 Criar um sistema de apoio para facilitar ir da ideia à 

implementação no mercado 

 Desenvolver uma infraestrutura que promova o 

crescimento das novas empresas 

 Criar uma (ou várias) plataformas de internet online para 

disseminar informação, ligar pessoas, aceder a mentores 

e investidores 

 Criar uma plataforma de apoio à elaboração do plano de 

negócios 

 Buscar os recursos e envolver os stakeholders para implementar a 

estratégia de aceleração do empreendedorismo  

É evidente, após a conclusão deste estudo de benchmarking, que é 

necessário atualizar o modelo de promoção do empreendedorismo. As 

referências internacionais identificadas demonstram que a promoção do 

empreendedorismo necessita de um sistema de suporte sofisticado. Um 

vetor de ação será a atuação governamental (a diversos níveis) na 

promoção do empreendedorismo, mas também a atuação de diferentes 

agentes não-governamentais nas suas áreas de especialização. O desafio 

não é simples e os resultados dificilmente serão conseguidos a curto 
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prazo, mas a cooptação dos diferentes agentes públicos (agências 

governamentais e/ou municipais) necessita ser um dos polos de ação. 

Seguindo as referências internacionais, é necessário pensar a promoção 

do empreendedorismo num ecossistema empreendedor. O modelo atual 

para promoção e aceleração do empreendedorismo, como notam as 

análises de benchmarking, é baseado na integração e cooperação dos 

agentes públicos e privados. Assim, todas as entidades têm 

responsabilidades de liderança nas suas áreas de atuação. A criação de 

uma estrutura participada que coordena os esforços desenvolvidos 

regionalmente permitirá agregar esforços e juntar especializações. Um 

dos elementos motores da estratégia pode estar exatamente na 

promoção da região pela sua atratividade para as novas empresas. Este 

será, então, um espaço em que todos os agentes poderão beneficiar. 

Conceber e implementar a nível regional uma estratégia para acelerar o 

empreendedorismo é essencial para aumentar a criação de novas 

empresas e gerar riqueza e emprego e desenvolvimento social e cultural. 

Há barreiras – umas percebidas e outras reais e legais - para o fazer, mas 

é um desafio interessante e importante para o futuro da região. Para as 

agências e entidades regionais, a responsabilidade é definir o modelo de 

liderança do processo. Liderança para fazer acontecer e continuar as 

melhorias que têm sido realizadas enquanto se ultrapassam as fraquezas 

que ainda existem. 
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1. INTRODUÇÃO 

O empreendedorismo é um processo fortemente interdependente com 

as circunstâncias da economia e sociedade. Por um lado, a decisão de 

empreender e o tipo de empreendimento prosseguido são, pelo menos 

em parte, influenciados pelas condições da economia e sociedade. Por 

outro lado, o empreendedorismo tem impacto económico e social 

potencialmente benéfico. Deste modo, face às condicionantes 

económicas, financeiras e sociais atuais de Portugal (empobrecimento, 

endividamento, défice demográfico e envelhecimento da população, 

divergência dos padrões económicos dos parceiros europeus, entre 

outros), este estudo visa contribuir para acelerar, ou desenvolver, o 

empreendedorismo na Região de Leiria. A atividade empreendedora é 

basilar para a região porque:  

(1) cria riqueza e gera empregos, aumentando a diversidade do 

tecido económico regional e dando-lhe maior resiliência a ciclos de 

flutuações económicas;  

(2) gera novas ideias e inovações técnicas e tecnológica que 

promovem a capacidade competitiva e sofisticação das empresas;  

(3) aumenta a competição empresarial com efeitos positivos na 

modernização, competitividade, eficiência e inovação;  

(4) atrai populações nacionais e internacionais, aumentando o 

stock de talentos na região; 
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(5) é inclusiva de todas as populações (incluindo os 

desempregados, jovens, mulheres, minorias), permitindo-lhes 

realizar o seu potencial. A criação de emprego é uma preocupação 

dada a alta taxa de desemprego, e em particular para as camadas 

mais jovens da população – onde o desemprego jovem atinge 

dimensões preocupantes. 

Empreendedor, pesem os conceitos distintos do termo, significa neste 

estudo o indivíduo que cria e detém um novo negócio, uma nova 

empresa, em resposta a uma necessidade ou a uma oportunidade que 

identificou. Esta distinção entre oportunidade e necessidade na génese 

do empreendedorismo é central nos estudos atuais. O 

empreendedorismo por oportunidade assenta numa orientação para o 

mercado, enquanto o empreendedorismo por necessidade visa suprir 

necessidade do próprio empreendedor. Nos relatórios do Global 

Entrepreneurship Monitor esta distinção é vincada, e permite distinguir o 

empreendedorismo realizado nos países mais pobres 

(estereotipicamente apontado como empreendedorismo por 

necessidade) do empreendedorismo realizado nos países mais ricos 

(apontado como tendencialmente assente na oportunidade e na procura 

por satisfação e realização pessoal do empreendedor). 

 

Conceitos 

Para além de definir o que é empreendedor, importa também clarificar os 

conceitos principais sobre empreendedorismo. Para a condução deste estudo, 

considerámos: 

Empreendedorismo por oportunidade. Empreendedores identificam uma 

necessidade não satisfeita no mercado e criam uma empresa para a satisfazer.  

Empreendedorismo por necessidade. Empreendedores que necessitam ter a sua 

fonte de rendimento e criam a empresa como alternativa à falta de emprego 

por conta de outrem. 

Ecossistema empreendedor. Refere-se ao conjunto de organizações, entidades e 

indivíduos que suportam e promovem a atividade empreendedora numa região 

delimitada. Embora usualmente pensado a uma escala local ou regional, há 

agentes nacionais envolvidos no ecossistema, como o governo. 

Empresas estilo de vida. Empreendedores criam uma empresa numa área em 

que têm um interesse, conhecimento, ou talento especial. A identificação da 

oportunidade pode surgir de um hobby, da sua atividade profissional (por 

exemplo, uma oportunidade que o empregador atual não prossegue), de 

conversas ou da observação. Na essência, as novas empresas criadas não visam 

crescer muito, mas sim proporcionar ao empreendedor a sua atividade 

profissional. As empresas estilo de vida tendem a manter-se pequenas ao longo 

da sua existência. 

Empreendedorismo social. O empreendedor social identifica um problema social, 
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e aplica os princípios básicos de empreendedorismo a criar, organizar e gerir 

uma organização que resolve um problema a uma parte da população. 

Inovação. Empreendedores que geram a sua própria procura ao criar um novo 

produto ou serviço que incorpora uma inovação. Este elemento é comum nas 

novas empresas de base tecnológica, associadas a universidades (designadas 

por spin-offs universitárias ou académicas) e em resultado de trabalhos de 

investigação no ensino superior. A inovação pode ser tecnológica ou de 

produto/serviço, mas é comum assentar na conceção de um novo modelo de 

negócio. 

Empresas gazela. São empresas de rápido crescimento com alto potencial de 

rendibilidade e de criação de emprego. As empresas gazela contrastam assim 

com a maioria das novas empresas – que usualmente têm alta taxa de 

mortalidade nos cinco anos seguintes à sua constituição e são geradoras de 

poucos, ou mesmo nenhum, emprego. 

Mortalidade de empresas. Uma evidência é que as novas empresas têm um nível 

de insucesso bastante alto. As causas do insucesso são diversas, mas a 

mortalidade pode ser mitigada com uma estratégia adequada de suporte não 

apenas ao novo empreendedor mas, também, às novas empresas. 

Intenção empreendedora. É marcante que em Portugal uma percentagem alta 

da população manifeste o desejo de ter a sua empresa, mas apenas uma 

percentagem pequena realiza a intenção com a criação da sua empresa. 

 

Um estudo do empreendedorismo, seu desenvolvimento e aceleração, 

exige um entendimento global do quadro económico e institucional 

existente. Assim, fazemos uma análise do estado do empreendedorismo, 

e pelo menos alguns dos principais determinantes, para Portugal e para a 

região. As análises a um conjunto de “casos de sucesso” – análises de 

benchmarking - proporcionam o entendimento das ações necessárias, os 

agentes que as implementam e os modelos de governação das relações 

interorganizacionais a pôr em prática.  

As evidências dos casos de benchmarking são claras em apontar que, mais 

do que medidas pontuais e casuísticas, a promoção de um tipo de 

empreendedorismo realmente gerador de riqueza, desenvolvimento e 

emprego exige a criação de um Ecossistema empreendedor. Ou seja, os 

casos para benchmarking que identificamos – ao nível do país, da região 

ou da ação de organizações específicas – mostram que a promoção do 

empreendedorismo requer todos os agentes do ambiente institucional, 

atuando de forma integrada e tendo o empreendedorismo como um 

imperativo fundacional. A integração dos agentes dá-se nos seus 

domínios de especialização. Assim, o ecossistema é uma rede co-

especializada em que a infraestrutura física (talvez aquela onde em 

Portugal se depositou maior investimento) é apenas uma componente, a 

par com o acesso a financiamento, mentoria, educação, I&D, etc., que 

necessitam compor o ecossistema regional de promoção do 
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empreendedorismo. Todos os agentes existentes são agentes no 

ecossistema nas suas áreas de co-especialização. 

O foco deste estudo não é exatamente o empreendedor, na perspetiva 

tradicional do indivíduo, da sua assunção de riscos, da sua orientação 

empreendedora ou da análise simples das características individuais (ou 

traços de personalidade) não replicáveis. O fundamental é a capacidade 

dos indivíduos empreendedores de serem agentes de mudança, criando 

novas empresas, identificando e melhorando modelos de negócio, 

processos ou produtos. Mas, é relevante observar o indivíduo 

empreendedor e entender como levar os potenciais empreendedores a 

realizarem empreendedorismo. Ou seja, a efetivamente, constituírem as 

suas empresas. O empreendedor está no centro da ação.  

A qualificação para o empreendedorismo é um dos vetores de ação e 

onde entra um dos pilares do ecossistema - o ensino/formação (a escola e 

universidade). A qualificação envolve preparar nos aspetos mais técnicos 

de empreendedorismo e de gestão, formar os profissionais técnicos para 

trabalhar nas empresas, envolver os estudantes, professores e 

comunidade, mas também atuar para mudar a cultura, tornando-a mais 

propensa a aceitar melhor o risco e o progresso individual. Outros 

agentes estão nas estruturas físicas (como incubadoras e parques de 

ciência e tecnologia, por exemplo) que acolhem as novas empresas, e nas 

estruturas financeiras, provendo o capital necessário.  

A proposta, quando se planeia o ecossistema, é que o foco de ação não 

assente exclusivamente no indivíduo ou no financiamento do indivíduo, 

mas sim na criação do conjunto do ambiente – o ecossistema - para a 

geração de empreendedorismo e inovação. Ou seja, o empreendedor é 

um elo de uma rede complexa e abrangente - o ecossistema. 

A análise de diversos ecossistemas empreendedores e de experiências 

existentes que denotam sucesso – ou estudo das melhores práticas - 

permite identificar uma plêiade de ações capazes de promover o 

empreendedorismo. De forma simplificada, apresentamos apenas 9 

vetores de ação: 

1. Mudança cultural. O empreendedorismo precisa ganhar maior 

saliência junto de uma audiência ampla da população e não apenas as 

camadas mais jovens. Nos media, por exemplo, com casos de sucesso 

amplamente divulgados e discutidos. Nas aulas – ensino primário, 

secundário e superior – com disciplinas e cursos para os estudantes e 

outras populações interessadas. 

2. Quebrar mitos. Qualquer um pode ser empreendedor e as ideias 

podem surgir em qualquer setor.  
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3. Burocracia. Reduzir ou eliminar as burocracias que coloquem 

entraves ao empreendedorismo.  

4. Financiamento. É necessário criar estruturas (capital de risco, 

investidores anjo, etc.) que apoiem financeiramente e deem suporte 

(de gestão, tecnologia, marketing e mercado, estratégia) aos novos 

empreendedores.  

5. Nas empresas. Promover o empreendedorismo nos trabalhadores e 

libertar o potencial de contribuírem criativamente para aumentar a 

eficiência.  

6. Mentoria. Proporcionar mentoria aos novos empreendedores, com 

empreendedores estabelecidos que ajudam com tempo, reflexão, 

aconselhamento/consultoria e mesmo capital inicial os novos 

empreendedores.  

7. Integração e troca de ideias. Promover os fluxos de ideias, 

tecnologias e conhecimentos pelo contacto e interação de 

trabalhadores, professores e cientistas. A comunidade emigrante 

pode ser fonte de ideias/conhecimentos, network e mercado. 

8. Promover a integração de todos os agentes regionais, com as 

complementaridades e mesmo sobreposições existentes, com 

estruturas físicas e plataformas virtuais. 

9. Modelo próprio. Identificar as competências e recursos distintivos da 

região onde promover o empreendedorismo. As regiões têm traços 

económicos e culturais específicos que são pouco permeáveis a 

transposições diretas de outros casos de sucesso nacionais e 

internacionais. 

 

 

1.1. ESTRUTURA DO ESTUDO 

Este estudo contempla sete partes, incluindo esta introdução. No 

segundo capítulo, descrevemos e discutimos alguns indicadores relativos 

ao empreendedorismo numa perspetiva internacional. Na terceira parte, 

descrevemos brevemente em que consiste e quais os pilares de um 

ecossistema empreendedor. Analisamos os agentes e a racionalidade de 

integração para a aceleração do empreendedorismo. A quarta parte é de 

benchmarking em que apresentamos uma seleção de casos para estudo. 

Além de observarmos regiões mais amplas, como o Vale do Silício, 

Buenos Aires, São Paulo, Barcelona e Helsínquia, também sintetizamos 

como os agentes se inserem no ecossistema analisando dinâmicas 

organizacionais específicas. Esta parte conclui com uma análise 

específica para o empreendedorismo cultural, artístico e criativo como 

exemplo da necessidade de haver uma adaptação no ecossistema às 

necessidades específicas do empreendedorismo que se pretende 
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desenvolver. Na quinta parte analisamos o empreendedorismo em 

Portugal e uma síntese aplicada à região. 

No sexto capítulo apresentamos o mapeamento de incubadoras, 

aceleradoras e Business Angels presentes na Região Centro, bem como 

um conjunto de casos de sucesso de empreendedorismo desta região. 

Finalmente, no capítulo final, apresentamos um conjunto de ações e 

recomendações em como acelerar o empreendedorismo na região, 

baseadas nos casos estudados. As recomendações exigem uma 

perspetiva abrangente de todo o ecossistema. Contudo, não poderiam vir 

em melhor altura para conduzir os indivíduos, as organizações regionais 

(políticas, económicas, educacionais, culturais, etc.),as empresas públicas 

e privadas, organizações com e sem fins lucrativos, e toda a sociedade 

civil na criação de uma mentalidade orientada para o empreendedorismo 

como uma das vertentes fundamentais ao desenvolvimento da região e 

sua população. 
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2. O EMPREENDEDORISMO: 

PERSPETIVA INTERNACIONAL 

A economia mundial atravessou nos últimos anos um período de 

recessão, seguido de um abrandamento da atividade económica em 

muitos dos países mais desenvolvidos. Os efeitos da crise foram 

substanciais, mesmo que em ritmos diferentes, um pouco por todo o 

mundo, resultando em maior desemprego e forte instabilidade 

financeira, com fortes repercussões na atividade empresarial. Este 

panorama gerou maior interesse por políticas de promoção do 

empreendedorismo.  

Há, para além do panorama comum a todo mundo, desafios específicos 

em diversos países. Nos países mais pobres, os desafios assentam em 

ultrapassar as restrições impostas por altos níveis de endividamento 

(público e externo) e por conseguir modernizar a sua estrutura 

institucional. Em muitos casos, estes países tem ainda instituições de 

mercado incipientes, a juntar a populações que auferem rendimentos 

extremamente baixos. O nível de pobreza em países africanos, centro e 

sul-americanos e asiáticos pode ser extremo, tal como o nível de 

desemprego entre a população (Tabela 2-1, com a percentagem da 

população em situação de pobreza e o nível de desemprego em alguns 

países). 
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Tabela 2-1. Pobreza e níveis de desemprego  

País 
Abaixo do limiar de 

pobreza (%) 
% da população 

com <1.25$ diários 
Taxa de 

desemprego 

 África do Sul 53,8 9,4 24,7 

 
Argentina ND 1,4 6,6 

 
Benim 36,2 51,6 1,0 

 
Brasil 8,9 3,8 6,7 

 
Camarões 39,9 27,6 3,8 

 
China ND 6,3 2,9 

 
Colômbia 30,6 5,6 8,9 

 
Djibouti ND 18,8 ND 

 
Equador 22,5 4,0 4,1 

 
Geórgia 14,8 14,1 14,6 

 
Índia 21,9 23,6 3,6 

 
Indonésia 11,3 16,2 6,2 

 
México 52,3 1,0 4,8 

 
Marrocos 8,9 2,6 9,2 

 
Moçambique 54,7 60,7 22,5 

 
Níger 48,9 40,8 ND 

 
Rep. Centro Africana 62,0 62,8 ND 

 
Senegal 46,7 34,1 10,4 

 
Sérvia 24,6 0,1 22,1 

 
Vietname 17,2 2,4 2,0 

Notas: com $1.25 dólar (PPC) por dia (%). A linha de pobreza é o nível mínimo de rendimento 

considerado necessário para o indivíduo ter um padrão de vida adequado num determinado país. No 

entanto, a linha de pobreza definida oficialmente é significativamente mais elevada nos países mais 

desenvolvidos que nos países menos desenvolvidos. Os dados referem-se ao ano mais recente em que 

estão disponíveis entre 2005 e 2014. Desemprego em % da população ativa. 

Fonte: ONU (2015). Human Development Report 2015. 
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Carência de emprego e instabilidade laboral 

A precariedade é uma tendência crescente em todo o mundo. De acordo com a 

Organização Internacional do Trabalho, os contratos de trabalho temporários e a 

instabilidade laboral são a norma no mundo: apenas um quarto dos 

trabalhadores do mundo tem um contrato estável (sem termo). Os restantes 

trabalham sob contratos temporários ou em modos ainda mais precários, como 

trabalho doméstico não remunerado, ou trabalho informal. Esta tendência 

apenas se inverte nos países de alto rendimento, em que cerca de três quartos da 

força laboral tem um vínculo estável (Figura 2-1). 

Figura 2-1. Empregos 

   

Fonte: McCarthy, N. (2015). Only 1 In 4 Workers Worldwide Have A Secure Job. 
https://www.statista.com/chart/3491/distribution-of-employment-status/ 

Talvez o principal desafio nestes países seja a geração de empregos para 

uma grande camada da população que ou não tem emprego (ou outra 

fonte de rendimento) ou se estabelece informalmente no mercado. 

Nos países mais ricos, mais desenvolvidos institucionalmente, os desafios 

são outros: altas taxas de envelhecimento da população, pressão 

financeira sobre os mecanismos de segurança social, estagnação 

económica e crise financeira que é acompanhada por políticas restritivas 

(ou de austeridade), empobrecem a população e precarizam o emprego. 

Nestes países, os principais desafios incluem gerar um acréscimo 

consistente de riqueza para sustentar um sistema de segurança social, 

incluir os mais jovens no mercado laboral e continuar a reestruturação 

económica para competir internacionalmente. 

Em ambos os casos, de países mais ricos e mais pobres, a geração de 

riqueza e emprego estarão no centro das atenções das políticas públicas. 

E, em ambos os casos, a promoção do empreendedorismo – mesmo que 

este possa ter natureza diferente (ver a respeito as experiências com o 

microcrédito como gerador de rendimento e riqueza em países mais 

pobres) – é uma solução a considerar. 

Qual o volume de empregos necessário e como gerá-lo? Em 2016 a taxa 

de desemprego na União Europeia rondava os 8,6% da população ativa, 

embora as diferenças nacionais sejam marcantes, com cerca de 24,5% de 

https://www.statista.com/chart/3491/distribution-of-employment-status/
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taxa de desemprego na Grécia, quase 20% em Espanha, 7% na Suécia e 

apenas 4% na República Checa (dados do Eurostat). Na União Europeia, 

entre as camadas mais jovens – desemprego jovem – o panorama é mais 

gravoso (como ilustra a Figura 2-2) com cerca de 4,5 milhões de jovens 

desempregados. Em toda a União Europeia é necessário criar 26 milhões 

de empregos (20 milhões apenas na zona Euro), mas estes são apenas 

uma pequena fração dos 200 milhões necessários em todo o mundo. Para 

uma criação de empregos mais substancial é necessário promover a 

criação de novas empresas em setores inovadores que sejam capazes de 

gerar empresas de alto crescimento (ou empresas gazela). 

As evidências casuísticas apontam que as empresas de alto crescimento 

(gazelas) surgem a explorar inovações tecnológicas e novos modelos de 

negócio, conseguindo confrontar a concorrência com novos produtos, 

serviços ou modelos de negócio. São exemplos internacionalmente bem 

conhecidos a Uber, o Facebook, a Spotify, a Google, e um conjunto 

amplo de empresas que criaram aplicativos para telecomunicações e 

telemóveis. No entanto, as empresas gazelas podem ser encontradas em 

todos os setores de atividade e um estudo da CCDRC de 2014 identificou 

46 empresas gazela nos municípios da Região Centro em setores como o 

comércio, construção e transportes.  

 
Figura 2-2. Desemprego jovem na Europa 

 
Nota: Desempregados com idade inferior a 25 anos. (dados de março de 2015) 

Fonte: Eurostat (2016). 
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As evidências também apontam para os jovens empreendedores como 

agentes cruciais na solução para o emprego e riqueza. Notavelmente, 

pela sua capacidade de operar no mundo digital. Para potenciar a ação 

dos jovens três elementos parecem ser fundamentais: (1) promoção do  

empreendedorismo criativo e tecnológico, (2) promoção do 

empreendedorismo jovem, e (3) mudança cultural, para fomentar a 

opção de carreira “ser empreendedor” como legítima, viável e 

socialmente reconhecida, não apenas como uma solução temporária 

para um estado de ausência de emprego por conta de outrem.  

 

 

2.1. EMPREENDEDORISMO NO MUNDO 

Uma perspetiva geral do empreendedorismo em diversos países do 

mundo (ver Figura 2-3) é ilustrativa da grande diversidade de níveis de 

empreendedorismo. Embora aparentemente contraintuitivo, é nos países 

menos desenvolvidos (como o Senegal, Equador, Líbano) que uma maior 

percentagem da população empreende – nestes casos, que se auto-

emprega – resultando num grande número de indivíduos envolvidos na 

criação de novas empresas. Em contraste, nos países mais desenvolvidos 

da Europa (por exemplo Alemanha, Itália, Noruega), nos EUA, Japão ou  

Austrália, o nível de empreendedorismo é consideravelmente menor – ou 

seja, há menos empreendedores. 

As diferenças internacionais no nível de empreendedorismo necessitam 

ser analisadas atendendo ao que realmente significam. Nos países menos 

desenvolvidos, o empreendedorismo tem uma componente de 

necessidade – a necessidade de gerar o seu próprio rendimento – por 

ausência de grandes empresas que proporcionem empregos estáveis em 

número suficiente. Nos países de mais baixo rendimento, há carências 

mais ou menos profundas na infraestrutura e na oferta de produtos e 

serviços e os empregos são poucos e com baixos salários. O resultado é o 

Figura 2-3. Nível de empreendedorismo 

 

Nota: Taxa de atividade empreendedora é a percentagem da população entre os 18 
e os 64 anos que são empreendedores em fase inicial ou proprietários de uma nova 
empresa. Fonte: com dados de Global Entrepreneurship Monitor, 2016 
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empreendedorismo mais informal; por exemplo, comércio de rua de bens 

e serviços. A maioria destes empreendedores não gera empregos 

adicionais e nem são registados formalmente, nem pagam impostos 

sobre a sua atividade. Certamente que nestes países também há casos 

pontuais de empresas que têm elevada incorporação de tecnologia (por 

exemplo, a multinacional construtora de aviões Embraer Brasileira). 

Nos países mais desenvolvidos, as grandes empresas empregam 

trabalhadores qualificados e garantem altos padrões de rendimento. 

Assim, o empreendedorismo tende a ter um caráter profundamente 

distinto e maior propensão para o empreendedorismo por oportunidade 

e o empreendedor ser mais qualificado. Efetivamente, nos países mais 

desenvolvidos, por exemplo do norte Europeu, o próprio perfil dos 

empreendedores é marcadamente distinto e não é incomum o 

empreendedorismo resultar da procura de satisfação e realização 

pessoal. É um empreendedorismo mais assente nos serviços de alto 

valor, como as artes, engenharia, tecnologia e consultoria. É um 

empreendedorismo formalmente constituído em empresas registadas e 

tende a gerar empregos, para além da equipa fundadora. 

 Em todo o caso, os dados mostram que há uma relação positiva entre o 

nível de empreendedorismo e a riqueza nacional (Figura 2-4), ainda que 

seja incerta a relação de causalidade. Embora os dados mostrem que os 

países mais desenvolvidos têm melhores sistemas institucionais e que o 

índice de empreendedorismo (GEI) explique 58% da variação no PIB per 

capita, há vários outros elementos que influenciam o PIB como a dotação 

de recursos do país e diversos elementos de localização e da atividade e 

especialização económica. 

 

Figura 2-4. Relação de empreendedorismo com 
riqueza (PIB per capita) 

 
Fonte: Dados GEI score de Global Entrepreneurship Index 2016 e PIB per capita 

(PPC) de Banco Mundial – World Development Indicators. 
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O empreendedorismo além de efeitos positivos sobre a riqueza nacional, 

tem outros benefícios, nomeadamente o de promover a competitividade 

(Figura 2-5), o progresso tecnológico (Figura 2-6), o melhor desempenho 

ambiental (Figura 2-7), a maior equidade na distribuição de rendimento 

(Figura 2-8) e mesmo a paz (Figura 2-9). Ou seja, além de efeitos 

económicos, tem potenciais efeitos sociais substanciais. 

 

Figura 2-5. Empreendedorismo e competitividade nacional 

 
Fonte: Dados GEI score de Global Entrepreneurship Index 2016 e 
GCR score de Global Competitveness Ranking 2016. 

 

 

Figura 2-6. Empreendedorismo e evolução digital 

 
Fonte: Dados GEI score de Global Entrepreneurship Index 2016 e 
Evolução Digital de Digital Evolution Index. 
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Figura 2-7. Empreendedorismo e performance ambiental 

 
Fonte: Dados GEI score de Global Entrepreneurship Index 2016 e 
Performance ambiental de Environmental Performance Index. 

 
 

 

 

Figura 2-8. Empreendedorismo e equidade de 
distribuição de rendimentos  

 

Fonte: Dados GEI score de Global Entrepreneurship Index 2016 e 
Índice GINI de World Development Indicators. 
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Figura 2-9. Empreendedorismo e paz 

 

Fonte: Dados GEI score de Global Entrepreneurship Index 2016 e 
Paz de Global Peace Index 2016. 

 

 

 

 

2.2. AMBIENTE INSTITUCIONAL 

É relevante entender se e como o ambiente institucional dos países é um 

facilitador ou, ao contrário, inibidor, do empreendedorismo. O ambiente 

institucional define-se como o conjunto das instituições - isto é 

mecanismos e estruturas que organizam o comportamento e ação dos 

cidadãos - dos países e abrangem desde a cultura nacional, ao sistema 

educativo, de saúde, judicial, etc (ver Figura 2-10). A maior eficiência e 

eficácia institucional dos países facilitam o empreendedorismo pela 

redução dos custos de transação, dos riscos, arbitrariedades e das 

incertezas. Em essência, instituições desenvolvidas reduzem os custos de 

contexto, reduzem as incertezas, aumentam a confiança e facilitam a 

instalação de novas empresas. O quadro institucional é fundamental para 

a promoção do empreendedorismo.  

Elementos particularmente relevantes em ambientes institucionais 

eficazes são a atuação dos capitais de risco e o apoio dos ecossistemas a 

novas empresas inovadoras que se tornarão gazelas. A taxa de insucesso 

de empresas inovadoras é elevada mas as novas empresas que 

sobrevivem à sua infância e crescem compensam as taxas de insucesso. 
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Contudo, as gazelas não necessitam apenas de apoio direto; necessitam, 

também, de todo um quadro institucional propício, com acesso a 

infraestrutura, tecnologias, conhecimento, serviços de apoio e 

consultoria, trabalhadores qualificados e um quadro regulador e legal de 

suporte. 

Para avaliar a facilidade de empreender dentro do quadro institucional, 

podemos usar os indicadores dos relatórios “Global Competitiveness 

Report” ou “Doing Business”. Desenvolvidos pelo Fórum Económico 

Mundial e Banco Mundial, respetivamente. Estes avaliam um conjunto de 

indicadores sobre a facilidade de constituir uma nova empresa. Por 

exemplo, as dificuldades associadas à criação de uma nova empresa são, 

pelo menos em parte, captadas no número de dias (e procedimentos) 

necessários para criar uma nova empresa (Tabela 2-2). Os dados da 

tabela refletem a modernização, simplificação, desburocratização e 

relativa simplicidade e rapidez de constituir uma empresa em Portugal, 

mesmo comparativamente aos países parceiros da União Europeia. 

 

 

Figura 2-10. Elementos do ambiente institucional 

 

Fonte: própria. 
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Tabela 2-2. Facilidade de criar uma nova empresa  

País 
Número de 

procedimentos 
Dias Custo* 

Capital social 
mínimo* 

Global 
competitveness 

 Alemanha 9 10,5 1,8 33,9 5,5 

 Angola 8 36 22,5 18,9 - 

 Argentina 14 25 9,7 2,3 3,8 

 Brasil 11 83 3,8 0 4,1 

 
Chile 7 5,5 0,7 0 4,6 

 China 11 31,4 0,7 0 4,9 

 Colômbia 8 11 7,5 0 4,3 

 Croácia 7 12 3,3 26,6 4,1 

 Equador 12 50,5 22 0 4,1 

 Espanha 7 14 5,2 13,4 4,6 

 Estónia 3 3,5 1,3 17,3 4,7 

 EUA 6 5,6 1,1 0 5,6 

 Finlândia 3 14 1 6,8 5,5 

 França 5 4 0,8 0 5,1 

 Grécia 5 13 2,2 0 4,0 

 Holanda 4 4 4,6 0 5,5 

 Índia 12,9 29 13,5 0 4,3 

 Indonésia 13 47,8 19,9 31 4,5 

 Irlanda 4 6 0,2 0 5,1 

 Itália 5 5,5 13,8 0 4,5 

 Líbano 6 15 34 33,2 3,8 

 Malásia 3 4 6,7 0 5,2 

 México 6 6,3 17,9 0 4,3 

 Noruega 4 4 0,9 4,8 5,4 

 Portugal 3 2,5 2,2 0 4,5 

 Reino Unido 4 4,5 0,1 0 5,4 

 Senegal 4 6 63,7 4,8 3,7 

 Vietname 10 20 4,9 0 4,3 

Nota: * Em % do rendimento per capita do país; Global competitveness na escala de 1 a 7. 

Fontes: Doing Business (http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/starting-a-business); e Global 
Competitiveness Index 2016. 

http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/starting-a-business
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A eficiência institucional acompanha a liberdade económica e de 

estabelecimento privado. Existe uma relação positiva entre o grau de 

liberdade económica e o empreendedorismo (Figura 2-11). Esta é uma 

indicação que progressos de simplificação e desburocratização 

incentivam a iniciativa individual, permitindo assim níveis maiores de 

empreendedorismo. 

 

Figura 2-11. Relação de empreendedorismo com 
liberdade económica 

 

Fonte: Dados GEI score de Global Entrepreneurship Index 2016 e 
Liberdade económica de Index of Economic Freedom 2016. 

 

Em matéria de gerar empreendedores, a qualidade é mais relevante que 

a quantidade. Ou seja, não basta gerar novas empresas, mas é necessário 

que estas empresas tenham potencial para gerar riqueza, emprego, 

modernização e sofisticação tecnológica. Para suportar estes 

empreendedores, o país, ou região, precisa ter um sistema institucional 

ativo e eficaz – que designamos por ecossistema empreendedor. O 

conjunto dos agentes no ecossistema promovem o empreendedorismo 

identificando as oportunidades, identificando os indivíduos, provendo 

conhecimento e financiamento, e acompanhando a evolução da nova 

empresa até à sua implantação bem-sucedida no mercado nacional e 

mesmo internacional. 

 

14 pilares do empreendedorismo 

O relatório Global Entrepreneurship Index 2016 (GEI), desenvolvido pelos 

professores Zoltán Ács, László Szerb e Erkko Autio, identificou 14 pilares do 

empreendedorismo. No conjunto, estes pilares são utilizados para construir o 

índice de empreendedorismo.  

O GEI contém 3 blocos – (1) Atitudes empreendedoras, (pilares 1 a 5) (2) 

Habilidades empreendedoras (pilares 6 a 9), e (3) Aspirações empreendedoras 

(pilares 10 a 14) – que se sustentam em 14 pilares. Os pilares incluem uma 

dimensão mais individual e uma dimensão mais institucional. Descrevemos, 
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brevemente, os pilares em seguida. 

Pilar 1. Perceção de oportunidades – capta a perceção da população sobre a 

existência de oportunidades para o empreendedorismo. Esta perceção inclui 

aspetos como a dimensão do mercado doméstico, ou o nível de urbanização, 

que influenciam a identificação pela população de situações que podem 

explorar no local onde vivem. 

Pilar 2: Competências para start-up – refere-se às competências do potencial 

empreendedor para iniciar uma nova empresa, através da perceção que a 

população tem sobre a sua capacidade para iniciar um negócio. Nos países mais 

desenvolvidos as competências são adquiridas por meio de formação e 

escolaridade – o que realça a importância da formação (talvez mais 

marcadamente a de nível superior) para o empreendedorismo. Em contraste, 

nos países mais pobres a perceção de competência é, muitas vezes, associada 

não apenas à simplicidade dos negócios em que a população empreendedora se 

envolve mas, também, às suas experiências prévias (também elas em pequenas 

empresas, pouco sofisticadas).  

Os níveis de escolaridade têm vindo a aumentar nos países mais desenvolvidos 

o que é um sinal de competências adquiridas, mas importa entender o nível de 

qualificação em áreas cruciais para o empreendedorismo e, notavelmente, as 

competências nas diferentes disciplinas de gestão e operações. 

Pilar 3: Aceitação de risco – também designada por aversão à incerteza e 

ambiguidade reflete uma das características da cultura nacional e individual -

prende-se com o medo de falhar, em especial na opção de carreira profissional 

que os indivíduos prosseguem e desejam. Quanto menor a aceitação de risco 

mais a população prefere uma vida profissional estável e “por conta de outrem”. 

A perceção de risco e o medo de falhar inibem o indivíduo de se envolver na 

criação de uma nova empresa.  

Pilar 4: Criação de rede (ou networking) – refere-se à importância dos 

relacionamentos para o sucesso da nova empresa. A rede dos empreendedores 

pode ser vista como um canal para aceder a uma variedade de recursos físicos e 

equipamentos, de conhecimento, de capital, e de oportunidades de negócio. As 

redes podem ser mais estreitas e restritas (ou redes de laços fortes) ou mais 

amplas e diversas (redes de laços fracos). As novas tecnologias de informação e 

comunicação permitem alargar a rede de contactos e de oportunidades à escala 

mundial ao aproximar de potenciais fornecedores e clientes.  

Pilar 5: Efeito cultural – é um ingrediente essencial que se prende com a 

perceção da população sobre valor e reconhecimento da atividade 

empreendedora. Por exemplo, sociedades mais coletivistas, que são as que 

colocam o grupo e os interesses do grupo acima dos interesses individuais, 

previsivelmente serão menos propícias ao empreendedorismo individual. 

Pilar 6: Start-up por oportunidade – A motivação do empreendedor é um sinal 

de qualidade. Os empreendedores por oportunidade tendem a estar mais bem 

preparados, ter competências superiores e ter maior rendimento do que os 

empreendedores por necessidade. 
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Pilar 7: Absorção de tecnologia – refere-se à capacidade das empresas 

absorverem as inovações tecnológicas. As TIC e os SI são cruciais no 

desenvolvimento económico, em especial para empresas inovadoras de alto 

crescimento. Assim, a capacidade das empresas absorverem e utilizarem a 

tecnologia produzida pelos sistemas científicos (doméstico e mundial) é 

determinante para o surgimento de empresas gazela. 

Pilar 8: Capital humano – indica a “qualidade” dos recursos humanos 

disponíveis. Em especial novas empresas tecnológicas ou baseadas em 

inovação requerem uma equipa academicamente qualificada. O sistema 

educacional é primordial para o país deter recursos humanos de qualidade. 

Empreendedores com educação de nível superior mais provavelmente iniciam 

empresas tecnológicas e inovadoras. 

Pilar 9: Competição – examina a competição existente na indústria e como a 

nova empresa difere e pode competir com as empresas já instaladas. A 

existência de grandes grupos de empresas, o nível de concentração nas 

indústrias, legislação anti-trust, etc., determinam as dificuldades que as novas 

empresas terão para fazer crescer o seu negócio. 

Pilar 10: Inovação de produto – novos produtos surgem em todos os países, e os 

países em desenvolvimento conseguem inovar no processo oferecendo 

produtos similares a preços mais baixos que nos países mais desenvolvidos. Os 

investimentos em I&D são essenciais para aumentar a probabilidade de novos 

produtos ou recombinações de produtos existentes serem gerados. 

Pilar 11: Inovação de processos – Empresas com alto potencial de crescimento 

usam ou criam novas tecnologias. O Sistema nacional pode promover a geração 

de novas tecnologias e conhecimentos e a sua utilização pelas empresas. Os 

investimentos em I&D das empresas e do governo são fundamentais para o 

crescimento futuro. 

Pilar 12: Alto crescimento – Promover a criação de empresas gazelas – ou 

empresas com potencial de alto crescimento. Exige sofisticação tecnológica e 

de estratégia. A estratégia significa que a empresa tem (ou desenvolve) uma 

estratégia distintiva, com inovação de processo, produto ou modelo de negócio 

que permite um posicionamento distinto. 

Pilar 13: Internacionalização – A expansão para os mercados externos é um 

vetor de crescimento das empresas – seja por meio de exportação ou de modos 

mais sofisticados como alianças estratégicas ou investimentos greenfield. 

Internacionalizar exige competências adicionais às de empresas que apenas 

fornecem ao mercado doméstico. O grau de abertura do país (menos restrições 

ao movimento de bens, capitais e pessoas) aumenta o potencial de 

internacionalização de novas empresas.  

Pilar 14: Capital de risco – a existência de capital de risco para financiar e/ou 

investir nas novas empresas é uma pré-condição crucial para a maioria dos 

empreendedores que não dispõem eles próprios dos recursos financeiros 

exigidos numa nova empresa. Esta condição é tão mais saliente quanto o novo 

empreendimento requeira esforços em inovação e desenvolvimento de 

produtos e processos. O investimento de fontes informais (família e amigos dos 
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empreendedores) é comum em países mais pobres e para pequenos 

investimentos. A solução de Muhammad Yunus., o micro-crédito, viabilizou 

pequenos negócios em especial nas zonas rurais de países mais pobres, em 

diversos países (há, por exemplo, algum paralelismo com o financiamento 

proporcionado pelo IEFP aos desempregados). Contudo, os capitais de risco são 

fundamentais para projetos empreendedores mais expressivos e que 

dificilmente são financiados pela banca tradicional ou por soluções de micro-

crédito  

Fonte: Adaptado de Global Entrepreneurship Index 2016. 

 

  



   

Entidade Consultora:                                                                   Cofinanciado por:  

  

28 

 

3. O ECOSSISTEMA 

EMPREENDEDOR 

As mutações no panorama económico internacional – com a crise 

económica e financeira, a maior integração regional, a competição das 

empresas de economias emergentes, a maior liberalização dos fluxos 

internacionais de bens, serviços, capital, informação e trabalho, e as 

mudanças tecnológicas que alteram as bases de competição em muitas 

indústrias – têm repercussões sobre as economias nacionais. 

Este panorama tem sido acompanhado por maior interesse no 

empreendedorismo e em como os países podem promover e acelerar o 

empreendedorismo como forma de, promovendo a criação de empresas, 

alavancar a criação de novos empregos, novos conhecimentos e 

inovações capazes de gerar emprego, induzir crescimento económico e 

atenuar os problemas sociais.  

As iniciativas para aumentar os níveis de empreendedorismo e o seu 

sucesso têm sido realizadas a vários níveis. Governos, regiões e 

organizações têm multiplicado os esforços em iniciativas de 

educação/qualificação, incubação, aceleração do empreendedorismo, e 

políticas públicas diversas, para incentivar e promover o 

empreendedorismo. Algumas facetas dessas atuações são a 

educação/formação mais inclusiva de programas de empreendedorismo, 

a criação de uma rede de infraestruturas físicas (onde se incluem as 

incubadoras e parques tecnológicos), facilitação (com a criação da 
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“Empresa na hora”), a concessão de apoios financeiros à criação de 

empresas, e, genericamente, a melhoria do sistema institucional para 

criar um ambiente mais favorável à atividade empreendedora. A 

investigação académica em empreendedorismo tem aumentado 

substancialmente, pelo menos em parte acompanhando o interesse da 

sociedade e da comunidade académica; multiplicam-se o número de 

revistas científicas e de programas de estudo aos vários níveis, desde 

licenciaturas a mestrados e doutoramentos, além de cursos de curta 

duração e especialização. 

Todavia, apesar dos esforços, os resultados das diferentes ações que têm 

decorrido um pouco por todo o mundo têm sido genericamente menos 

expressivos do que o desejado. As novas empresas têm grandes taxas de 

insucesso e mortalidade, a criação de emprego pelas novas empresas é 

reduzida, o contributo para a riqueza dos países é baixo, e 

genericamente, há pouca inovação. Os “casos de sucesso” que 

contrariam este cenário são poucos.  

Como criar e suportar um sistema nacional, ou regional, de promoção e 

aceleração do empreendedorismo? E, em especial, de 

empreendedorismo capaz de gerar empresas de alto crescimento? Dois 

estudos que são regularmente realizados, o Global Entrepreneurship 

Monitor e o Global Entrepreneurship Index, têm proporcionado uma 

monitorização importante da atividade empreendedora em vários países. 

Particularmente relevante nestes estudos é que, mais do que analisar ou 

entender as características individuais dos empreendedores, avançam 

para o entendimento mais completo de todo o sistema empreendedor. 

Ou seja, estes estudos não procuram caracterizar um perfil do indivíduo 

empreendedor, mas sim entender o efeito de diversas dimensões, 

incluindo as políticas governamentais, as dinâmicas institucionais, os 

agentes envolvidos, etc., no panorama do empreendedorismo em cada 

país. 

Estes estudos permitem entender que empreendedorismo significa 

diferentes coisas em diferentes locais, dadas as suas características 

económicas, culturais, sociais, educacionais, demográficas, institucionais, 

etc. É, inclusive, relevante, entender que também as consequências 

económicas e sociais do empreendedorismo são diferentes em diferentes 

locais. Por exemplo, uma empresa adicional numa região pobre pode ter 

um impacto profundamente distinto (talvez maior) que uma empresa 

adicional numa região já industrializada. Assim, as formas de promoção 

do empreendedorismo precisam ser ajustadas às características do 

ambiente institucional do local. 
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3.1. MUDANÇA DE PARADIGMA 

As iniciativas de promoção do empreendedorismo ainda são 

marcadamente distintas entre países e regiões, possivelmente, devido a 

ideias, redes de infraestruturas, capacidades e competências das 

populações e da própria estrutura económica dos países e regiões que 

são diferentes. Em Portugal, a promoção do empreendedorismo tem 

estado muito centrada no apoio financeiro de pequeno montante à 

criação de novas empresas. A consequência é fraco crescimento das 

empresas, alta mortalidade e a geração do empreendedor por 

oportunidade de exploração de apoios financeiros. (a este respeito, ver 

tabelas A-1 a A-4, notando que, em Portugal, o volume de emprego 

remunerado gerado pelas novas empresas é muito reduzido – a maioria 

não gera um só emprego). 

Na sua maioria, as políticas públicas de promoção do 

empreendedorismo, persistem em modelos já amplamente testados. 

Estas são políticas destinadas a suprir insuficiências de mercado ou 

estruturais (Acs et al., 2016) que estão na origem, por exemplo, do 

financiamento maioritariamente público dos investimentos em I&D e na 

criação de estruturas físicas como os parques tecnológicos e incubadoras 

para a criação de empresas. A perspetiva tradicional é, então, que se não 

estão a ser criadas novas empresas e novas empresas com elevado 

potencial de crescimento, então usam-se os recursos públicos para as 

financiar e criar sistemas de suporte. As evidências mostram que estas 

políticas não têm sido bem-sucedidas. Apesar das redes existentes de 

parques tecnológicos e da ciência, de incubadoras, de gabinetes de 

“Empresa na hora”, os níveis de empreendedorismo não aumentaram 

substancialmente e a solução de atuação por via estrutural (de eliminar as 

deficiências estruturais como potenciais inibidoras do 

empreendedorismo) não têm tido a eficácia almejada. 

A mudança de paradigma de ação, em contraste ao apoio individual e 

casuístico de iniciativas empreendedoras, é ter uma orientação para o 

ecossistema empreendedor como um todo (todos os agentes, nacionais 

e locais) e para o acompanhamento da nova empresa (desde o 

nascimento da empresa até à sua internacionalização). O paradigma 

muda do empreendedor para a criação de ecossistemas 

empreendedores. A mudança de paradigma envolve entender que as 

políticas públicas não são suficientes se assentes na construção de 

infraestruturas ou exclusivamente no apoio financeiro. Acresce que as 

políticas públicas são concebidas centralmente e aplicadas igualmente no 

território, não reconhecendo idiossincrasias locais. 
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O ecossistema é composto de múltiplos agentes, ou stakeholders, e cada 

agente necessita ser cooptado nas suas áreas de competência, 

considerando a sua autonomia. 

 

 

3.2. PENSAR O ECOSSISTEMA EMPREENDEDOR 

O conjunto de entidades que suportam a atividade empreendedora, 

numa diversidade de áreas, e permite a afirmação e expansão dos 

projetos é comummente referido como Ecossistema empreendedor 

(Figura 3-1). Para que novas empresas surjam e cresçam de forma 

sustentada, é necessário um ecossistema de atores que interajam e 

estejam ajustados. Novas empresas com grande potencial de 

crescimento necessitam de mão-de-obra especializada, acesso a 

conhecimento, tecnologia e inovações, infraestruturas físicas e de 

comunicação eficientes e de qualidade, ambiente cultural propício ao 

empreendedorismo, um quadro regulatório adequado, acesso a 

financiamento, aconselhamento e apoio especializados. As necessidades 

são muitas e diversificadas. 

O ecossistema requer uma atuação integrada e coordenada de diversos 

agentes com serviços e competências diferentes. Ou seja, a criação e 

desenvolvimento de um ecossistema não convive com uma definição 

hierárquica, ou centralizada no governo e suas agências. A cooperação 

entre agentes é necessária, mas é um desafio importante a vencer. 

O ecossistema necessita ser entendido nas suas especificidades 

regionais. O que isto significa é que cada região pode ter um padrão de 

especialização e de competência. Cada região tem um quadro 

institucional distinto porque tem agentes diferentes. Os agentes são 

independentes, com competências distintas mas complementares. Por 

exemplo, os capitais de risco têm um papel diferente de um centro 

tecnológico, mas ambos têm um papel importante no processo 

empreendedor. As escolas que formam são complementares aos centros 

tecnológicos. Os diferentes níveis de ensino complementam-se e 

colaboram. 

As novas empresas, para se afirmarem e desenvolverem 

adequadamente, necessitam obter um conjunto de recursos vitais como 

capital, recursos humanos, know-how, clientes e conhecimento do 

mercado. Para aceder aos recursos, o empreendedor tem que recorrer a 

fontes externas, como empresas, instituições públicas, organizações 

sectoriais ou pessoas singulares. As principais fontes de recursos são os 

investidores e financiadores (capital), empresas estabelecidas (mercado), 

fornecedores de serviço (inputs), universidades e centros de investigação 
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(conhecimento, inovação e qualificação) e empreendedores 

experimentados (mentoria e consultoria). 

A criação do ecossistema é difícil, complexa, lenta e, frequentemente, 

tem uma causalidade ambígua porque as interações entre agentes são 

realizadas num quadro de cooptação em que os papéis são 

complementares e co-especializados. Um ecossistema empreendedor 

favorável é particularmente importante para o surgimento consistente de 

novas empresas, sejam estas de base tecnológica ou indústrias criativas, 

e novas empresas de alto crescimento e inovadoras. 

 

Start-up Braga: Um exemplo de ecossistema 

A Start-up Braga é um hub de inovação com o objetivo de atrair e prestar apoio 

a investigadores e empreendedores da área tecnológica. O foco é colocado nos 

projetos tecnológicos com elevado potencial para uma presença no mercado 

internacional. É uma iniciativa desenvolvida pela Agência para a Dinamização 

Económica de Braga (InvestBraga), e conta com uma parceria com a Microsoft 

(Microsoft Ventures). Oferece aos empreendedores acesso a apoios de diversos 

tipos, num ecossistema completo. 

Programas 

- Pré-aceleração: Programa de identificação de tecnologias e ideias de negócio 

inovadoras que resultem de investigação académica (por estudantes e 

investigadores). Depois de identificadas as ideias de maior potencial, é prestado 

apoio multidisciplinar para aproximar a ideia do mercado. 

- Aceleração: Pretende auxiliar a definir e validar o modelo de negócio, 

melhorar o produto, fazer testes de mercado, estruturar o negócio e 

desenvolver a comunicação. Destinado a equipas em que, pelo menos, um 

membro trabalha full-time no negócio. Oferece acesso a uma rede de parceiros, 

mentores, especialistas e espaço físico. 

- Incubação: Destinado a start-ups com menos de 3 anos, com ambição 

internacional. Oferece acesso a a uma rede de parceiros, mentores, 

especialistas e espaço físico. Oferece também acesso ao programa BizSpark da 

Microsoft durante 3 anos, que permite aceder software e serviços da Microsoft, 

para além da rede global de consultores e parceiros. 

- Fellowship: Formação intensiva destinada a jovens talentos. Inclui workshops, 

seminários para desenvolvimento dos produtos, ideias e capacidades 

empreendedoras. Tem, ainda, contacto com inovadores e empreendedores 

com experiência. 

Mentores, especialistas e founders 

Outra das valências oferecida é o acesso a aconselhamento e mentoria com 

profissionais experientes na área tecnológica. Os mentores e os founders são 

empreendedores experientes que já passaram pela experiência de criar uma 

start-up e podem oferecer o seu aconselhamento. Os especialistas tem uma 

vasta experiência em diferentes áreas e mercados, podendo oferecer 
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aconselhamento valioso. 

Ecossistema 

A Start-up Braga tem protocolos com diversas entidades públicas e privadas 

(e.g. AICEP, IEFP, Universidade do Minho, Associação Comercial de Braga) 

permitindo assim o contacto mais célere com os elementos desta rede. Tem, 

também, parceiros nas áreas tecnológica (e.g. International Iberian 

Nanotechnology Laboratory), consultoria (e.g. CENTI), financeira (Caixa 

Capital), para além da forte ligação com a Microsoft. 

Fonte: http://www.investbraga.com/start-up/ 

 

 

 

3.3. ELEMENTOS DO ECOSSISTEMA 

Os elementos do ecossistema são representados na Figura 3-1. No centro 

estão os empreendedores. Os novos empreendedores, ou 

empreendedores nascentes, são os que estão no processo de criar a sua 

nova empresa. Os empreendedores identificam as oportunidades no 

mercado para ganhar dinheiro ou obter maior realização pessoal. Este é 

um processo de tentativa e erro: oportunidades que não existem, nichos 

que não são viáveis, problemas na implementação. Então, os 

empreendedores assumem os riscos da criação da nova empresa, 

procuram recursos e planeiam, para, muitas vezes descobrir que a nova 

empresa não tem sucesso. 

As condições ambientais (ou institucionais) condicionam, facilitando ou 

inibindo, o empreendedorismo (i.e., a própria decisão de empreender) e a 

capacidade, ou o potencial, de a nova empresa ser lucrativa. Uma nova 

empresa criada num ambiente “pobre” – como seja uma região com 

limitações de infraestrutura, com população de menor rendimento ou 

menor formação, por exemplo – terá condições mais desfavoráveis à 

nascença que uma nova empresa criada num ambiente mais “rico”. As 

condições institucionais influenciam várias vertentes da atividade 

empreendedora. Influenciam, por exemplo, quem decide empreender, 

porque depende de fatores como a cultura e as normas sociais; a 

valorização dada ao empreendedor e ao empreendedorismo; e perceção 

sobre o empreendedorismo como percurso profissional. Se populações 

mais educadas percecionam o empreendedorismo positivamente, então 

é mais provável que o escolham como percurso profissional. 
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Figura 3-1. Ecossistema empreendedor 

 

Fonte: várias, Global Entrepreneurship Index 2016, OCDE Entrepreneurship 
Indicators Programme. 

 

É relevante entender quem decide ser empreendedor e quem não prossegue 

esta via (quais os seus atributos ou características). Indivíduos com maior 

formação, por exemplo, tenderão mais provavelmente a criar empresas 

inovadoras, baseadas em novas tecnologias e à incorporação de maior 

intensidade de capital. Em contraste, indivíduos com menores competências ou 

formação são menos propensos a seguir a via da tecnologia. A este respeito, 

importa observar a distribuição, inclusive especial e sectorial, das novas 

empresas que são criadas. (A Figura 5-6 revela uma tendência para a 

constituição de empresas no setor primário de agricultura – o que possivelmente 

é indicador de uma conjugação das competências individuais com o aproveitar 

de planos públicos definidos top down para o desenvolvimento deste setor em 

Portugal) 

 
As condições institucionais também influenciam a probabilidade 

de sucesso e crescimento das novas empresas, nomeadamente as 

eficiências ou ineficiências institucionais nas infraestruturas, na 

educação, no governo, no mercado, na I&D, etc. Por exemplo, a estrutura 

e regulação do mercado determina o nível de competição existente entre 

as empresas e a facilidade de entrar no mercado. A existência de altas 

barreiras à entrada, por meio de restrições governamentais, desencoraja 

novas empresas de se estabelecerem (e, previsivelmente, a própria 

identificação de oportunidades empreendedoras nessas atividades). O 
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governo intervém em aspetos tão diversos como a regulamentação do 

trabalho, nível de fiscalidade, gastos em burocracia, ambiente, proteção 

da propriedade privada, etc. A educação atua aumentando as 

competências técnicas e de capacidade de inovação, mas também muda 

a cultura, ou as atitudes, face ao empreendedorismo. A qualidade da 

infraestrutura pode ser um obstáculo à implantação de empresas num 

local ou, pelo contrário, favorecer empresas em setores modernos e 

tecnologicamente avançados. 

Os ecossistemas empreendedores são dinâmicos e interdependentes. A 

Tabela 3-1 apresenta alguns dos determinantes do ecossistema que são 

responsáveis pela sua mutação e desenvolvimento. Mas, importa, 

também, compreender, brevemente, como cada um dos atores do 

ecossistema influencia a criação e crescimento de novas empresas: 

Governo e regulação. Os países diferem marcadamente na forma como 

os governos atuam – ou seja, pelas políticas públicas – e pelo quadro 

regulatório que definem para promover e acelerar o empreendedorismo 

(ou que podem inibir o empreendedorismo, por políticas desadequadas 

ou quadros regulatórios ineficientes). Incluem-se as políticas relacionadas 

com a infraestrutura básica, as telecomunicações, as estruturas de 

transporte físico. Embora comummente sejam analisadas ao nível 

nacional, há diferenças assinaláveis ao nível regional e das cidades na 

disponibilização, eficácia e eficiência das infraestruturas e do impacto das 

políticas públicas. 

Financiamento. Todas as novas empresas necessitarão de algum 

investimento. As necessidades de financiamento poderão ser superiores 

em certos setores. A existência de financiamento permite fazer os 

investimentos em capital fixo, contratar pessoal, fazer estudos e I&D, 

adquirir instalações físicas e equipamentos, construir o marketing e 

desenvolver uma força de vendas. Se as pequenas novas empresas 

podem recorrer a fontes de financiamento informais (como poupanças 

próprias, familiares e amigos), rapidamente o financiamento formal se 

torna necessário. O financiamento adequado permite ganhar escala mais 

rapidamente e entrar nos mercados internacionais mais cedo.  

Cultura e sociedade. O apoio cultural ao empreendedorismo – 

entendendo-se aqui todo o quadro de normas e valores relativos à 

valorização do empreendedorismo – permite explicar diferenças 

assinaláveis nos níveis de empreendedorismo entre países e regiões. O 

apoio cultural traduz-se, também, na aprovação social do 

empreendedorismo como opção de carreira profissional. 

Capacidade e sistemas de apoio. Os países, regiões e cidades diferem 

pronunciadamente n a existência de mecanismos e indivíduos 

facilitadores do empreendedorismo. A diferença é, ainda, mais marcada 
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Tabela 3-1. Determinantes do ecossistema empreendedor 

Acesso a mercados  Recursos humanos  Cultura  Condições de mercado 

Grandes empresas como clientes 

PMEs como clientes 

Governos como clientes 

Clientes estrangeiros 

Plataformas de internet online para 

informação de mercado 

Plataformas para aproximar dos 

clientes e fornecedores 

 Competências de gestão 

Competências técnicas 

Dotação de talentos regional  

Diversidade: minorias, mulheres, e 

emigrantes 

 

 Tolerância do risco e falhanço 

Preferência pelo autoemprego 

Histórias de sucesso 

Cultura de investigação 

Imagem positiva do 

empreendedorismo 

Promover a inovação 

 Leis de concorrência 

Abertura ao exterior 

Rivalidade entre empresas 

Compras e envolvimento do 

governo 

Facilidade de fazer negócios 

Financiamento  Mentoria  Universidades  I&D e conhecimento 

Amigos e família 

Business angels 

Investidores privados 

Capital de risco 

Banca (empréstimos) 

Bolsa de valores 

Apoios e subsídios públicos 

 Mentores/Conselheiros  

Consultores e serviços especializados 

(contabilidade ou legais, por exemplo) 

Incubadoras 

Aceleradoras 

Redes de empreendedores 

 Qualificar trabalhadores 

Preparar empreendedores 

Ensinar empreendedorismo 

Ensinar gestão 

Alterar mentalidade 

Investigação e transferência de 

tecnologia 

 Investimentos em I&D 

Cooperação entre empresas 

Ligação universidade-empresa 

Transferência de conhecimento 

Competências em 

empreendedorismo 
 Regulação/governo  Infraestruturas   

Formação em empreendedorismo 

Formação em gestão de empresas 

Talentos nacionais e internacionais 

(imigrantes) 

Minorias e diversidade 

  Encorajamento ou neutralidade das 

políticas governamentais, regionais ou 

locais através de regulamentação e 

políticas fiscais 

Facilidade de iniciar um negócio 

Incentivos fiscais 

Políticas/legislação business friendly 

Nível de fiscalidade 

Legislação laboral 

 Acesso a infraestruturas básicas 

Acesso a telecomunicações de 

banda larga 

Acesso a transporte físico 

Estruturas físicas de acolhimento 

(ex., incubadoras, parques de 

ciência e tecnologia) 

  

Fonte: várias. 
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no tipo mecanismos e indivíduos que promovem o surgimento e 

crescimento inicial das novas empresas. A existência de agentes de 

consultoria, mentoria, incubadoras e aceleradoras, por exemplo, a par de 

capitais de risco, são elementos determinantes.  

Criação e difusão de conhecimento. O sistema de ensino superior 

(universitário/politécnico) é um dos principais catalisadores do 

empreendedorismo. As universidades são espaços de qualificação (de 

quadros técnicos como engenheiros, mas também gestores executivos) 

mas também de I&D. As empresas beneficiam da disponibilidade de 

mão-de-obra academicamente qualificada para funções técnicas e para 

funções de gestão. Os próprios empreendedores beneficiam da formação 

específica em empreendedorismo. A educação melhora a capacidade de 

entender o macroambiente, identificar e entender a tendências que são 

potenciais geradoras de oportunidades empreendedoras; mas, também, 

prepara empreendedores para os desafios de criar a sua empresa. Assim, 

a qualidade de recursos humanos, maior esforço de I&D e maior 

incorporação de tecnologias torna uma região mais atrativa para o 

empreendedorismo. 

Infraestruturas. A qualidade das infraestruturas varia entre regiões. As 

infraestruturas são fundamentais para albergar e permitir o 

funcionamento de novas empresas mas, também, podem promover o 

crescimento das novas empresas – por exemplo, quando a qualidade nas 

infraestruturas de comunicação permitem a criação de empresas 

baseadas na internet. 

Condições de mercado. O acesso a mercados é um dos pilares 

fundamentais para o sucesso de uma nova empresa. A facilidade em 

aceder a mercados mais sofisticados permite antever a criação de 

empresas mais inovadoras e potencialmente mais competitivas 

internacionalmente. As condições de mercado devem ser observadas a 

nível local, regional e nacional, mas com foco crescente nos mercados 

internacionais mesmo para empresas que são recém-criadas – referimo-

nos às born globals (ou empresas que têm uma orientação para os 

mercados internacionais desde a sua fundação). Se os clientes apenas 

existirem num ótica internacional, é crucial a existência de facilitadores 

para o acesso a esses mercados. A existência de um mercado precisa 

ponderar não apenas se o mercado é doméstico, regional ou 

internacional, mas também a própria natureza da atividade. Por 

exemplo, na indústria farmacêutica as receitas não são previsíveis no 

curto prazo (pelo próprio processo que envolve a geração de um novo 

fármaco). 
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Ação: Criar um mercado regional de empresas 

O empreendedorismo não precisa necessariamente passar pela criação de 

novas empresas, podendo envolver, por exemplo, a aquisição de empresas já 

existentes. Criar um mercado corporativo, de empresários que querem vender e 

de empreendedores que querem comprar, tem os óbvios benefícios de evitar 

encerramentos precoces. Para o empreendedor, tem o benefício de poder 

adquirir uma empresa já existente, com um produto, tecnologia, clientes, etc., 

acelerando a entrada no mercado. Para quem vende, é uma forma de recuperar 

o investimento mais rapidamente do que dissolvendo a empresa e vendendo 

ativos.  

Existem duas dimensões fundamentais para a criação de um mercado regional 

de empresas: 

 Criar uma plataforma de internet para o mercado corporativo, de 

compra e venda de empresas.  

 Envolver a banca, empresas, profissionais liberais (advogados, 

fiscalistas, financeiros, engenheiros) que analisam as empresas a 

transacionar de modo a dar credibilidade e confiança aos negócios 

Vários países implementaram já estas iniciativas. Por exemplo: na Alemanha 

(www.nexxt.org), Dinamarca (www.match-online.dk), França (www.bnoa.net), 

Luxemburgo (www.chambre-des-metiers.lu), criaram as plataformas de 

internet para promover as transferências de empresas 

 

Atores fundamentais em ecossistemas empreendedores de caráter 

tecnológico 

A análise de ecossistemas empreendedores com níveis de sucesso distintos 

permite identificar quais são os atores fundamentais para um ecossistema que 

promova o desenvolvimento de empresas com foco tecnológico foram 

identificados. Assim, destacam-se: 

Investidores qualificados. O acesso a capital é fundamental para novas 

empresas, mas os business angels e o capital de risco são relevantes por 

auxiliarem na constituição de equipas de gestão e permitirem aceder a talento 

fora do ecossistema local. Empreendimentos de cariz tecnológico e elevado 

potencial de crescimento beneficiam da rede dos investidores – quer dentro do 

ecossistema, quer em outros ecossistemas – para aceder a recursos humanos, 

parceiros e potenciais clientes. 

Empresas líderes colaborativas. Ecossistemas em que existam empresas 

estabelecidas com uma cultura colaborativa mostram sinais de maior sucesso e 

são um modelo a seguir por empreendedores iniciantes. Este é o caso do Vale 

do Silício, por exemplo. Também permitem desenvolver talentos 

(especialmente quadros técnicos e de gestão) que no decurso da sua carreira 

participem em spin-offs. As empresas líderes podem ainda permitir que novas 

empresas beneficiem da sua credibilidade – seja por estabelecerem alianças 

estratégicas, por serem clientes, ou simplesmente por partilharem uma 

localização geográfica que é reconhecida à escala nacional ou internacional. 

http://www.nexxt.org/
http://www.match-online.dk/
http://www.bnoa.net/
http://www.chambre-des-metiers.lu/
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Instituições de conhecimento colaborativas. Instituições de ensino superior e 

centros de investigação formam a mão-de-obra especializada para o tecido 

empresarial, incluindo as novas empresas. Também podem auxiliar no 

desenvolvimento de uma cultura empreendedora, através da educação, e 

sensibilizando outros atores do ecossistema (e.g. serviços jurídicos, consultoria 

de gestão) para problemáticas do empreendedorismo. Também podem dar 

origem a spin-offs resultantes da sua atividade de investigação. 

Fornecedores de serviços. As novas empresas necessitam de diversos serviços 

como aconselhamento jurídico, contabilidade, agências de recrutamento, 

consultoria de gestão, coaching, etc. Estes serviços são particularmente 

relevantes para novos empreendimentos que precisam ultrapassar obstáculos 

críticos em momentos iniciais da sua atividade. Em vários ecossistemas (ex., é 

comum no Vale do Silício) os fornecedores de serviços praticam honorários 

mais reduzidos a novas empresas para construir relações com potenciais 

clientes, procurando assim ganhar com o desenvolvimento do ecossistema. 

Empreendedores experientes e dealmakers. Os ecossistemas empreendedores 

têm um carater complexo e são difíceis de entender e operar por novos 

empreendedores. A mentoria de empreendedores experientes (i.e., que tenham 

criado vários negócios) e dealmakers (i.e. indivíduos com grande capital social e 

com profundos laços de confiança com atores económicos regionais, que agem 

como mediadores, estabelecem ligações e facilitam a formação de novas 

empresas
1
) é importante para guiar e auxiliar os esforços dos empreendedores.  

Fonte: Adaptado de ”Nordic Growth Entrepreneurship Review 2012 – Box 2” 

 

 

 

  

                                                                    
1
 De acordo com a definição de Feldman, M., & Zoller, T. D. (2012). Dealmakers in place: 

Social capital connections in regional entrepreneurial economies. Regional Studies, 46(1), 
23-37. 
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4. BENCHMARKING: CASOS E 

PRÁTICAS 

Um estudo de benchmarking tem desafios. Desde logo os desafios de 

identificar casos de sucesso. O sucesso é medido pelos resultados 

alcançados e, no caso específico do empreendedorismo e criação de um 

ecossistema empreendedor, os resultados só são visíveis a longo prazo. 

Depois, porque não há um modelo único e universalmente aplicável que 

conduza certamente aos melhores resultados. Seja ao nível da região ou 

de organizações específicas, seja ao nível da atividade que se pretende 

promover. Também conseguir identificar as práticas, as boas práticas, e 

as ações que os casos usados como referência usaram. Há uma forte 

componente ilusiva porque não há relações diretas entre ações isoladas e 

resultados. Ao nível das regiões, tal como das organizações, há múltiplas 

ações que são simultaneamente implementadas. Por fim, porque em 

cada caso há uma combinação única de fatores, de condições no acesso a 

recursos, de acesso aos mercados, de aspetos culturais, de percursos 

prévios, de condições económicas, financeiras e sociais, de qualidade 

educacional, de equipas dirigentes, de organizações públicas e privadas, 

e mesmo de objetivos e estratégias distintas que atuaram 

simultaneamente para os resultados alcançados. Então, a diversidade de 

fatores contextuais e a ambiguidade que sistemas complexos sempre 

englobam é um desafio para encontrar soluções e modelos aplicáveis a 

outos contextos. Ou seja, o estudo de benchmarking é orientador de 



   

Entidade Consultora:                                                                   Cofinanciado por:  

  

41 

ações a implementar, mas não deve orientar uma mera replicação de 

outras experiências.  

Importa entender que estudos de benchmarking têm a dificuldade de 

identificação de métricas de sucesso, ou desempenho. Especialmente 

quando procuramos identificar casos de alto desempenho ao nível 

regional ou de organizações, os indicadores não são excelentes em todas 

as dimensões. Algumas componentes do sistema têm melhor 

desempenho que outras, mas mesmo esta comparação é difícil na 

medida que as funções e objetivos de cada agente são distintas.  

Assim, o fundamental neste estudo de benchmarking não foi identificar 

modelos exatos, mas, antes, os principais vetores de ação, os agentes e 

motores dos processos, a racionalidade subjacente às dinâmicas 

empresariais, e uma plêiade de ações que foram postas em prática. As 

práticas identificadas proporcionam um leque muito amplo para ações 

passíveis de implementar na região, enquadradas num plano de ação 

específico que atende às especificidades e estratégia locais. 

Nesta perspetiva, o estudo de benchmarking assentou em três vertentes. 

Primeiro, ao nível da região. Identificámos estudos e relatórios existentes 

que permitiram fazer a seleção, mas com o cuidado de identificar 

ecossistemas regionais com alto nível de desempenho. Nesta seleção 

tivemos atenção adicional a mostrar diferentes quadros institucionais. Os 

casos de Buenos Aires, Vale do Silício, Helsínquia, São Paulo e Barcelona 

orientam esta parte. 

Segundo, ao nível de organizações fundamentais no ecossistema 

empreendedor. Selecionámos apenas dois tipos: o ensino 

superior/universidades, que os casos de benchmarking destacaram como 

sendo agentes cruciais. As universidades atuam na educação, 

investigação, inovação, formação da cultura e mentalidade, 

mentoria/consultoria e networking. Todos os ecossistemas estudados 

reconhecem o ensino superior como um dos agentes fundamentais. 

Procurámos exemplos norte americanos e europeus fundamentalmente 

nesta construção. Também observámos, mais brevemente, as 

incubadoras, por serem um elemento crucial no acolhimento e apoio ao 

empreendedor. As incubadoras existem em todos os ecossistemas, ainda 

que com diferentes estratégias, níveis de serviço, e especializações.  

Terceiro, fizemos um estudo de benchmarking ao nível de um setor 

específico – o das indústrias culturais, artísticas e criativas. Mais do que 

identificar práticas e ações, visámos entender e expor como o 

fundamental é adaptar o ecossistema, toda a “rede” de agentes no 

ecossistema, para que reconheça as idiossincrasias de cada tipo de 

empreendedorismo. Ou seja, a atuação precisa ser ajustada a 

desenvolver empreendedorismo mais tecnológico ou mais cultural e 
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artístico. As estruturas e formas de apoio precisam ser direcionadas, o 

que contrasta com abordagens gerais e universais de promoção do 

empreendedorismo. 

 

 

4.1. O ECOSSISTEMA EM BUENOS AIRES 

Buenos Aires e a sua área metropolitana acolhem um quarto da 

população da Argentina, um país que tem conhecido instabilidade 

política e económica nas últimas décadas. Do ponto de vista político, 

depois de décadas de ditadura, o regresso à democracia tem sido feito de 

períodos conturbados, mudanças constantes de política e disputas 

partidárias. A instabilidade política contribuiu para um défice nas 

infraestruturas, um sistema legal frágil e uma elevada intervenção estatal 

na economia. Do ponto de vista económico, a instabilidade também é 

uma marca das últimas décadas: a períodos de crescimento exuberante 

sucedem-se períodos de profunda crise económica. Um período de 

hiperinflação no início dos anos 1990 a que se seguiu um período de forte 

crescimento, uma bancarrota do Estado em 2001 que foi sucedida por um 

forte crescimento apoiado em commodities, só interrompido pela crise 

global de 2008-2009. 

Apesar da instabilidade política e económica da Argentina, associadas a 

condições institucionais adversas, existe um ecossistema empreendedor 

em expansão. O setor tecnológico viu nascer nos últimos anos centenas 

de novas empresas, com casos de assinalável sucesso financeiro ao serem 

adquiridas por multinacionais como a eBay, Staples e Santander. Por 

outro lado, as novas empresas possibilitaram o desenvolvimento de 

competências técnicas e de inovação (talentos humanos) que atraíram 

gigantes mundiais como a Google e Facebook que abriram escritórios no 

Distrito Tecnológico de Buenos Aires. 

 

4.1.1. Evolução do ecossistema empreendedor em Buenos 

Aires 

A primeira metade da década de 1990 marcou o início do surgimento do 

ecossistema empreendedor em Buenos Aires. A Figura 4-1 mostra que no 

início apenas um pequeno número de empresas foi criado entre 1990 e 

1996. Estas eram relativamente isoladas entre si e apenas 3 das 11 

empresas tinham algum tipo de relacionamento (de entre os 5 tipos de 

relacionamento identificados, respetivamente: Inspiração, Fundador, 

Antigo trabalhador, Investimento, Mentoria) com outras empresas. 
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Figura 4-1. O ecossistema de empreendedorismo 
tecnológico de Buenos Aires em 1996 

 

Fonte: World Economic Forum (2014). Entrepreneurial ecosystems around the 
globe and company growth dynamics. Geneva: World Economic Forum. 

 

 

Entre 1997 e 1999 nasceram 15 novas empresas, no que é considerada a 

segunda geração de empresas. Ainda que a maioria das empresas ainda 

estivesse isolada e não tivesse relação com outras, começam a aumentar 

os relacionamentos interempresas. É nesta altura que nascem empresas 

que se tornarão decisivas na dinâmica do ecossistema empreendedor, 

beneficiando de aprendizagens e modelos estrangeiros. Os fundadores 

da MercadoLibre e da DeRemate estudaram nos EUA e absorveram a 

experiência de empresas tecnológicas de Silicon Valley. Já os fundadores 

da Patagon e da Officenet usaram modelos de negócios de empresas 

americanas estabelecidas, a E*TRADE Financial Corporation e a Staples, 

respetivamente. 

Dez anos depois, em 2006, o ecossistema empreendedor de Buenos Aires 

já tinha crescido significativamente. No período 2000-2006 houve uma 

terceira vaga com a constituição de 25 novas empresas e assistiu-se a 

uma profunda ligação entre as empresas existentes. Na Figura 4-2 é 

possível observar que a maioria das 35 novas empresas tem ligações a 

empresas constituídas em fases anteriores, com muitas ligações a 

fazerem-se através de “Inspiração” e “Mentoria”. Também neste período, 

multinacionais não-argentinas fizeram aquisições na região, trazendo um 

importante afluxo financeiro ao ecossistema empreendedor de Buenos 

Aires, dotando empresas e empreendedores experientes da capacidade 

de financiar novos negócios. Assim, as ligações de “Inspiração”, 

“Mentoria” e “Financiamento” permitiram transformar algumas 

empresas estabelecidas (especialmente Patagon, Officenet e 

MercadoLibre) em atores fundamentais de todo o ecossistema, 

influenciando um grande número de novas empresas. 
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Figura 4-2. O ecossistema de empreendedorismo 
tecnológico de Buenos Aires em 2006 

 

 
 
 
 
Fonte: World Economic Forum (2014). Entrepreneurial Ecosystems around the 
Globe and Company Growth Dynamics. Geneva: World Economic Forum. 

Estónia: Aproveitar o sucesso Skype 

O principal exemplo de empreendedorismo tecnológico na Estónia é a empresa 

Skype, cujo principal produto é um software que permite fazer ligações áudio e 

vídeo e trocar mensagens de texto utilizando a ligação à internet. Fundada em 

2003, foi vendida por 2,6 mil milhões de dólares à eBay em 2005, e adquirida 

pela Microsoft por 8,5 mil milhões de dólares em 2010. Esta empresa de 

sucesso, com mais de 300 milhões de utilizadores ativos em todo o mundo, tem 

sido a bandeira dos esforços empreendedores do país e usado como exemplo 

para empreendedores estonianos. O governo e os media da Estónia têm 

promovido as ações e o sucesso da Skype, transformando os seus fundadores 

em heróis nacionais. Ahti Heinla, Priit Kasesalu, e Jaan Tallinn são inspiração de 

múltiplos empreendedores que criaram diversas empresas, num país que ainda 

tem um histórico de empreendedorismo incipiente. 

Para potenciar o sucesso das empresas que procuram seguir o exemplo da 

Skype foram criadas duas organizações que permitem fortalecer o ecossistema 

empreendedor: O Parque de Ciência Tehnopol e o Clube de Líderes de Start-ups 

Estonianos. O Parque de Ciência Tehnopol é uma incubadora que oferece, para 

além das instalações, apoio no desenvolvimento de planos de negócio, acesso a 

financiadores, parceiros, clientes e mentores. O Clube de Líderes de Start-ups 

Estonianos funciona como um fórum de partilha de experiências e práticas na 

gestão de start-ups na fase inicial, permitindo expandir a rede relacional e 

aumentar a comunidade de empreendedores.  

Fonte: Adaptado de The Forum of Young Global Leaders and Booz & Company  (2011). 
Accelerating entrepreneurship in the Arab world. 



   

Entidade Consultora:                                                                   Cofinanciado por:  

  

45 

A quarta geração de empresas do ecossistema de empreendedorismo 

tecnológico em Buenos Aires emerge entre 2007 e 2011, com quase 100 

novas empresas. Neste período, um conjunto de aquisições e Ofertas 

Públicas Iniciais (OPIs) por montantes significativos trouxeram liquidez 

acrescida ao ecossistema, reforçando o ciclo virtuoso a que já se assistia. 

Assim, a rede de ligações entre empresas novas e existentes é adensada, 

sugerindo um ecossistema forte e dinâmico (Figura 4-3). É evidente que 

as empresas nascidas na década de 1990 permitiram iniciar uma dinâmica 

social que ajudou a criar novas empresas e, sobretudo, empreendedores 

que tiveram um papel fulcral no estabelecimento de uma rede ligando os 

diferentes atores do ecossistema, uma vez que reinvestiram a sua 

experiência e dinheiro na região. Portanto, é possível identificar 

empreendedores de alto impacto (assinalados a laranja na Figura 4-3) que 

através dos investimentos, mentoria, aconselhamento e inspiração estão 

dispostos a influenciar aspirantes a empreendedores e empreendedores 

em fase inicial. Este comportamento estabelece também a norma social 

aceite; pelo que é de esperar que os empreendedores de fases 

posteriores se comportem do mesmo modo, num efeito de cascata. 

 

 

Figura 4-3. O ecossistema de empreendedorismo tecnológico de 
Buenos Aires em 2011 

 

Fonte: World Economic Forum (2014). Entrepreneurial Ecosystems around the 
Globe and Company Growth Dynamics. Geneva: World Economic Forum. 
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4.1.2. Lições aprendidas com Buenos Aires  

Apesar de inserida num contexto de fracas infraestruturas, instituições 

pouco eficientes, instabilidade política e volatilidade económica, Buenos 

Aires conseguiu criar um ecossistema de empreendedorismo tecnológico 

pujante. Sendo um caso aparentemente paradigmático, Buenos Aires 

partilha vários traços com Istambul (Turquia) e com Amã (Jordânia) que 

conseguiram igualmente construir ecossistemas de empreendedorismo 

tecnológico em contextos poucos favoráveis. Algumas ilações podem ser 

retiradas: 

 Os ecossistemas empreendedores surgem lentamente. Em 

Buenos Aires, as primeiras empresas surgiram na primeira 

metade da década de 1990 e um ecossistema vibrante e dinâmico 

só surgiu cerca de 15 anos depois. É necessário um conjunto de 

passos graduais, que incluem a criação de uma massa crítica de 

empresas de sucesso, estabelecimento de relacionamentos e o 

desenvolvimento de normas sociais de reinvestimento dos 

conhecimentos (aconselhamento, mentoria) e dinheiro no 

ecossistema. 

 Um pequeno número de pessoas desempenha um papel 

central. As redes necessitam de alguns atores que tenham um 

conjunto alargado de pontos de contacto. Este papel é também 

designado por dealmakers e são indivíduos que agem como hubs 

da rede, dinamizando o ecossistema. Para além de dealmakers, 

também os empreendedores experientes são fulcrais para apoiar 

outros empreendedores. 

 Infraestruturas e serviços de suporte são complementares ao 

ecossistema. Incubadoras, aceleradoras, fundos de 

investimento, investidores-anjo e fornecedores de serviços não 

criam por si só uma rede de empreendedores. Contudo, criarão 

condições para que empreendedores os utilizem, ativando o 

ecossistema e alavancando o seu impacto. Os empreendedores 

de sucesso estarão assim inseridos na rede e serão importantes 

para aconselhar, mentorar e financiar futuros empreendedores. 

 Os governos devem criar políticas que facilitem o crescimento 

de ecossistemas empreendedores. Os governos devem 

promover as políticas para criar condições para o surgimento e 

crescimento de ecossistemas e não procurar ação direta. 

Atividades de investigação científica, estudos internacionais, 

regulamentação anti-corrupção são algumas das áreas apontadas 

como relevantes. 
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4.2. O ECOSSISTEMA NO VALE DO SILÍCIO 

O estudo da Compass sobre os ecossistemas regionais identifica e 

classifica num ranking os principais ecossistemas, ou ecossistemas mais 

fortes. A maioria está localizada nos EUA e na Europa (Tabela 4-1). O 

Vale do Silício continua a ser um dos mais bem classificados e é hoje 

referência em inovação e empreendedorismo. Na Ásia aparece Bangalore 

(Índia) e Singapura. Na América Latina surge São Paulo (Brasil). 

No ranking surgem algumas surpresas. Por exemplo Bangalore que não é 

tipicamente associada a inovação ou empreendedorismo, sendo tida 

como um centro para o outsourcing de serviços. No entanto, um forte 

investimento de capital de risco está a mudar a região. Também Austin, 

no Texas (EUA) onde as vantagens incluem uma força de trabalho 

altamente qualificada e uma cultura empreendedora que a tornam um 

destino para a abertura de filiais de empresas do Vale do Silício devido ao 

mais baixo custo de contratar talentos.  

O Vale do Silício continua a ser admirado e a servir de exemplo para as 

tentativas de criação de ecossistemas regionais de suporte e promoção 

do empreendedorismo. Esta reputação ajuda a atrair talento de todo o 

mundo, talento para empreender e para inovar e mesmo para as funções 

técnicas. Um número é ilustrativo: mais de 50% das novas empresas 

(start-ups) são criadas por emigrantes e entre o pessoal técnico, por 

exemplo engenheiros, 70% são também emigrantes. 

Tabela 4-1. Os principais ecossistemas empreendedores 

 
Ranking 

Desem-
penho 

Financi-
amento 

Acesso a 
mercado 

Talento 
Experi-

ência em 
start-up 

Vale do 
Silício 

1 1 1 4 1 1 

Nova Iorque 2 2 2 1 9 4 

Los Angeles 3 4 4 2 10 5 

Boston 4 3 3 7 12 7 

Telavive 5 6 5 13 3 6 

Londres 6 5 10 3 7 13 

Chicago 7 8 12 5 11 14 

Seattle 8 12 11 12 4 3 

Berlim 9 7 8 19 8 8 

Singapura 10 11 9 9 20 9 

Paris 11 13 13 6 16 15 

São Paulo 12 9 7 11 19 19 

Moscovo 13 17 15 8 2 20 

Austin 14 16 14 18 5 2 

Bangalore 15 10 6 20 17 12 

Sydney 16 20 16 17 6 10 

Toronto 17 14 18 14 15 18 

Vancouver 18 18 19 15 14 11 

Amsterdão 19 15 20 10 18 16 

Montreal 20 19 17 16 13 17 

Fonte: Compass. (2015). The Global Start-up Ecosystem Ranking 2015. 
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É importante considerar o caso do Vale do Silício por ser o mais rico 

ecossistema identificado e pela sua capacidade de transformação e 

adaptação. Como revela a Figura 4-4, a dinâmica no Vale do Silício 

mantém-se apesar, ou talvez devido, às próprias mudanças tecnológicas 

e dos mercados. Assim consegue ser gerador de inúmeras empresas 

gazelas – empresas de alto crescimento – nas diferentes fases porque 

passou. 

 

Figura 4-4. Evolução do Vale do Silício 

 

Fonte: Compass. (2015). The Global Start-up Ecosystem Ranking 2015, pág. 15. 
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O Vale do Silício ganhou reputação a uma escala mundial como a meca 

da tecnologia, com 14.000 a 19.000 start-ups e cerca de 1,7 a 2,2 milhões 

de trabalhadores qualificados. É a casa-mãe de casos de sucesso 

mundiais de empresas como a Apple, Google, Facebook, Uber, Dropbox, 

entre outras. Apenas as três primeiras, Apple, Google e Facebook, 

empregam cerca de 165 mil trabalhadores e têm uma valorização de 

cerca de $1,5 triliões. Os efeitos de alavancagem no Vale não se ficam 

pelas tecnológicas, já que a dinâmica populacional trouxe toda uma 

diversidade de serviços e produtos, de médicos, a professores, 

restaurantes, comércio. 

O Vale do Silício tem uma diversidade de empresas e instituições que 

criam um ambiente propício à criação de novas empresas – ao 

empreendedorismo – com modelos de negócio inovadores, 

desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias. Vários elementos e 

características da região compõem o ecossistema do Vale do Silício 

tornando-o bem-sucedido e resiliente às mudanças.  

A análise de diversos estudos permite identificar alguns aspetos que têm 

sido importantes. Identificado como caso de sucesso de 

empreendedorismo, no ecossistema do Vale do Silício convivem as 

grandes empresas com as start-ups. Em muitos aspetos, é a existência 

das grandes empresas que cria os mercados para as novas empresas, que  

Características do ecossistema empreendedor do Vale do Silício 

 Um ecossistema composto por empresas pequenas e grandes empresas, 

algumas multinacionais líderes nos seus setores 

 Elevado retorno financeiro para os empreendedores que têm sucesso e 

para os trabalhadores que fazem parte da equipa fundadora das start-ups 

 Uma força de talento de alta qualidade em termos técnicos e criativos que 

servem as necessidades das start-ups em todas as fases do seu ciclo de 

crescimento 

 Universidades de alta qualidade na região (mais prominentes Stanford e 

U.C. Berkeley, mas várias outras) 

 Rede de infraestruturas de apoio à atividade empresarial e 

empreendedora (serviços complementares e de apoio, desde financeiros, 

jurídicos, de mentoria, financiamento, etc.) 

 Forte apoio do governo no apoio à investigação – neste domínio as 

universidades voltam a ser relevantes 

 Capital de risco disponível e atento aos projetos do ecossistema 

 Equilíbrio entre a inovação aberta e a proteção da propriedade intelectual 

 Atração de recursos humanos – talentos – de todo o mundo, que trazem 

inovação e potencial inovador 

 Atração de empreendedores de todo o mundo 

 Mobilidade dos trabalhadores entre as empresas que promove 

transferência de conhecimento e rede relacional 

 Caraterísticas culturais – não apenas multiculturais e abertas a diferentes 

sensibilidades, mas, também, que aceitam o insucesso 
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são fonte de capital, de recursos humanos, de contactos comerciais. 

Neste ecossistema, é comum que quando as empresas se tornam 

grandes elas próprias comecem a gerar spin-offs empreendedoras – isto 

é, que trabalhadores saiam para constituir as suas próprias empresas. 

 

Figura 4-5. Empresas e interligações no Vale do Silício 

 
Fonte: COECON (2015). Creating a Regional Economic Development Initiative. 

 

 

A qualidade dos recursos humanos é uma característica distintiva do Vale 

do Silício. Não só a região tem universidades mundialmente 

reconhecidas, como tem a capacidade de atrair talentos de todo o 

mundo. Estas universidades são pilares fundamentais na investigação 

fundamental e aplicada, na formação de recursos humanos, na 

colaboração em projetos específicos. As populações migrantes também 

são atraídas pelas universidades, e muitos emigrantes permanecerão na 

região alimentando o Vale de talento qualificado. 

Atrativo para os profissionais são, também, os esquemas de 

compensação que oferecem aos trabalhadores “pacotes” que envolvem 

stock options, por exemplo, aumentando assim o incentivo financeiro em 

caso de a nova empresa ser bem-sucedida. 

Toda a infraestrutura de serviços complementares fornece aos 

empreendedores o acesso, não apenas ao financiamento ou a serviços 

burocráticos, mas a toda a diversidade de recursos que necessitam. O 

ambiente vive com co-especialização dos serviços relacionados e 

complementares. Mais importante, estes serviços são adaptados às 

necessidades específicas e idiossincrasias das novas empresas. Aqui se 

incluem os investidores anjo, experientes na avaliação dos negócios, e as 

capitais de risco. 
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A rivalidade existente, mesmo entre as novas empresas, é intensa. As 

grandes empresas procuram proteger as suas inovações, de modo similar 

ao que fazem as pequenas e novas empresas cujas inovações poderiam 

ser facilmente imitadas pelas grandes instaladas. A proteção pode ser 

difícil dada a mobilidade dos trabalhadores entre empresas, o que 

intensifica os esforços para reter os trabalhadores. Os salários 

aumentam, aumentando assim a atratividade do Vale para talento. 

A cultura do Vale do Silício aceita o insucesso. Não é incomum que um 

empreendedor só consiga prevalecer após a segunda ou terceira 

tentativa de criar novas empresas. 

O Vale do Silício traz outras informações relevantes. Os grandes desafios 

que atravessa prendem-se com três componentes relacionadas com 

infraestruturas e regulação. Infraestrutural é a carência de habitação na 

região a um preço razoável para todos os trabalhadores (os preços de 

habitação na Bay Area são os mais altos dos EUA) – levando as empresas 

a abrir filiais em outros locais, com perdas para a região. Também 

infraestrutural são as lacunas ao nível dos transportes públicos para 

movimentar diariamente as centenas de milhares de trabalhadores no 

percurso casa-emprego-casa. Finalmente, ao nível regulatório, está a 

dificuldade de contratar mais talentos. Existe um limite de concessão de 

vistos a estrangeiros que é rapidamente atingido (em 2015, o limite foi de 

85.000 vistos que foi atingido na primeira semana, para um total de 

pedidos de 223.000) – o que novamente obriga as empresas a abrir filiais 

em outros estados e mesmo em outros países para aceder aos recursos 

humanos que necessitam. A importação de talento humano do 

estrangeiro é um fator de dinâmica e inovação crucial no Vale do Silício. 

 

 

4.3. OUTROS CASOS DE BENCHMARKING REGIONAL 

O relatório de Mateus e Associados, de 2011, identificou três casos de 

cidades ou regiões, para benchmarking dos sistemas de apoio ao 

empreendedorismo numa lógica de ecossistema empreendedor: 

Barcelona (Espanha), São Paulo (Brasil) e Helsínquia (Finlândia). 

Porquanto uma repetição não é necessária, uma sistematização de 

alguns elementos chave permite mostrar alguma convergência das 

experiências de sucesso. Estas experiências têm óbvias diferenças no 

quadro institucional regional, e nacional, e na própria especialização 

relativa dos espaços.  
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4.3.1. Barcelona 

Barcelona é um dos principais polos urbanos em Espanha, com uma 

população de 1,6 milhões na cidade e quase 5 milhões na área 

metropolitana, com indicadores de atividade económica, 

industrialização, educação e riqueza superiores à média espanhola. 

Barcelona sofreu uma transformação económica profunda com o declínio 

das indústrias tradicionais da região (têxtil, agroalimentar, química, 

maquinaria). Para a transformação económica, foram fundamentais as 

políticas públicas de modernização da infraestrutura e de ação que 

permitiram a criação de um quadro institucional novo e o 

estabelecimento de novas agências e associações promotoras do 

desenvolvimento. Mas, o que distingue o caso de Barcelona é o modelo 

de integração das políticas de criação de emprego, universidades e 

empresas. 

Barcelona é hoje marcada pela inovação e conhecimento e um centro 

mundial nas áreas de Cultura, Ciências Médicas, Indústrias Criativas e TIC. 

O investimento no conhecimento foi crucial e a intervenção do ensino 

superior onde tem hoje escolas com reputação internacional como sejam 

o IESE, Instituto de Empresa e INSEAD. As escolas promovem 

investigação teórica e aplicada e oferecem formação aos níveis mais altos 

de mestrado e doutoramento. 

As infraestruturas físicas de transportes (transporte marítimo, rodoviário 

e aéreo) e de comunicações (telecomunicações e internet) são modernas, 

o que ajuda ao estabelecimento de novas empresas e ajuda a atrair 

investimento e talento estrangeiro. 

Central no caso de Barcelona, é a existência de uma agência promotora – 

Barcelona Ativa, fundada em 1986 – que centraliza as ações de 

promoção da atividade empreendedora e coordena com centros de 

investigação e de transferência de conhecimento. Esta agência atua para 

desenvolver uma cultura empreendedora e a criação de empresas, a 

instalação de negócios inovadores, o desenvolvimento do capital 

humano e o emprego. 

Um dos veículos fundamentais de ação assenta na utilização de uma 

plataforma digital online para a criação de empresas e que permite dar 

apoio às novas empresas – desde a fase inicial da ideia até à formalização 

da nova empresa e implantação no mercado – com serviços de 

consultoria. Esta plataforma é utilizada por empreendedores que 

queiram constituir uma nova empresa e ajuda na elaboração do plano de 

negócios, teste da ideia no mercado e avaliação do perfil e competências 

empreendedoras. 
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Dentro das ações do Barcelona ativa enquadram-se programas 

específicos para a atração de estrangeiros (programa Do It in Barcelona), 

e as ações de formação periódicas gratuitas em horários diferenciados 

para permitir ampla participação. Inclui também uma incubadora 

dedicada à inovação (Vivero de empresas de Gloriés) com espaços de 

formação, de reuniões, e diversos serviços incluindo um centro de 

formalização de empresas. Há, ainda, uma incubadora tecnológica 

(TeckPark) e um parque científico. 

 

Atuação da incubadora em Barcelona 

A incubadora Vivero de empresas de Gloriés oferece serviços às empresas 

incubadas na área da gestão e estratégia, networking (contactos com clientes e 

fornecedores), internacionalização e financiamento. O objetivo é aumentar o 

sucesso das novas empresas para que desenvolvam mais rapidamente os seus 

negócios. 

Gestão e estratégia 

 Plano de Crescimento Estratégico que assenta num programa de 

software de autodiagnóstico e definição da estratégia da nova empresa, 

com o apoio da IESE Business School. 

 Programa de Mentoria proporciona assessoria de empresários e gestores 

experientes para ajudar os empreendedores nas suas decisões e definição 

da estratégia. Programas similares incluem coaching. 

 Academia do Crescimento organiza seminários e workshops para o 

acompanhamento da estratégia das novas empresas com o apoio de 

peritos da IESE Business School. 

 Inclua um MBA na sua empresa permite oportunidades para integração 

de um estudante de MBA na empresa para desenvolver projetos 

específicos. 

 Instrumentos Básicos de Gestão é formação em gestão, com foco em 

atividades quotidianas. Usa uma metodologia de aprendizagem rápida 

para esclarecer as dúvidas dos empreendedores. 

 Programa AXELERA identifica as empresas com maior potencial de 

crescimento e oferece um programa de coaching para acelerar o 

crescimento doméstico e internacional. 

Internacionalização 

 Pontes de Inovação e Tecnologia apoia as empresas ao nível da expansão 

para os mercados externos, expondo-as a novas tendências e a contactos 

comerciais, usando encontros e reuniões com empresas líder. 

 Plug & Play Tech Center em Silicon Valley permite a algumas empresas 

um período de 6 meses no Vale do Silício para expandir a rede e aceder a 

últimas tendências tecnológicas.  

Networking 

 XARXACTIVA é uma rede destinada a PMEs para contacto e troca de 

informação e oportunidades. Também tem eventos com personalidades 

influentes dos negócios, política e outras organizações, a nível nacional e 
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internacional. 

 Biznetbarcelona.com rede digital de contactos para empresários, 

empreendedores, investidores e outros agentes do ecossistema para 

partilha de conhecimento e identificação de potenciais parceiros para 

desenvolver projetos empreendedores. 

Financiamento 

 Fóruns de Investimento permitem o acesso a financiadores privados de 

toda a Europa, com uma componente de formação. 

 Ready4Growth (R4G) programa curto de seminários para o contacto com 

investidores privados. 

 Barcelona Venture Hub é um serviço de apoio a novas empresas com 

vista a captar investimentos. Presta apoio na organização de eventos, 

identificação de contactos e agendamento de reuniões. 

 Barcelona Activa a agência tem protocolos preferenciais com diversas 

instituições financeiras (e.g. BBVA, Banco Sabadell) o que oferece acesso a 

capitais de risco às empresas incubadas. 

 R&D&I Innoactiva é um serviço de coaching para as empresas com foco no 

acesso ao tipo financiamento mais adequado. 

 “Estás pronto para Investir?” é uma ferramenta de diagnóstico online 

para as empresas avaliarem se estão prontas para receber financiamento 

privado. É uma ferramenta online que verifica se a empresa reúne as 

condições necessárias para recurso a fundos privados de investigação.  

Fonte: Adaptado de Mateus e Associados (2011). 

 

4.3.2. Helsínquia 

O caso de Helsínquia, ou o caso Finlandês, é marcado por uma forte 

orientação para a investigação e a inovação. Embora o ecossistema 

finlandês, como os restantes, seja inclusivo de todos os agentes 

económicos, os principais agentes do ecossistema são a Universidade 

(onde se destaca a Universidade de Aalto), a Tekes – Agência Finlandesa 

de Financiamento à Tecnologia e Inovação (agência especialista em 

financiamento à investigação, desenvolvimento e inovação), a Finnvera – 

Agência Finlandesa Oficial de Crédito às Exportações (empréstimos, 

garantias, investimentos de capital de risco, garantias de crédito às 

exportações e outros associados com o financiamento de exportações), 

Sitra – Fundo de Inovação da Finlândia (visa promover o desenvolvimento 

sustentável da Finlândia, o crescimento da economia, a competitividade 

internacional e a cooperação) e o VTT (instituto de investigação por 

contrato). Dos esforços conjuntos dos agentes emergiu a criação da 

Universidade de Aalto (por fusão de três universidades de Helsínquia) e 

Otaniemi - cidade de ciência e tecnologia. 

Atualmente, o foco está na criação e atração de empresas de alto 

potencial de crescimento, independentemente do setor de atuação. As 

mudanças institucionais, além de agências formais de apoio, incluem a 
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simplificação ou facilitação de acesso, alterações de políticas públicas de 

incentivo ao empreendedorismo, atuação por meio de capitais de risco, 

benefícios fiscais, criação pelo Ministério do Emprego e Economia de 

centros regionais de apoio às empresas (ELY) em que os técnicos 

acompanham as empresas criadas.  

 

4.3.3. São Paulo 

O caso de São Paulo distingue-se de todos os outros pela dimensão da 

cidade (12 milhões de habitantes e cerca de 20 milhões na área 

metropolitana) e por a cidade agregar uma grande concentração de 

empresas, incluindo empresas multinacionais. Hoje, São Paulo é um dos 

grandes e importantes centros económicos e financeiros do mundo. 

O sistema institucional de apoio ao empreendedorismo e atividade 

empreendedora é fortemente centralizado em órgãos governamentais – 

que no Brasil existem aos vários níveis desde a prefeitura (município), ao 

estado e ao nível federal. São alguns exemplos organizações como o 

SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), o 

FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), o BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Económico e Social), CIETEC (Centro de Inovação, 

Empreendedorismo e Tecnologia), FIESP (Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo), SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial), as várias universidades federais e estaduais, além dos 

institutos de ensino e investigação. Este quadro institucional tem 

algumas sobreposições o que gera ineficiências e confusão sobre papéis. 

No entanto, as instituições são estáveis. 

O foco destas instituições está na promoção do empreendedorismo, 

como um todo, o que significa que o apoio não é setorial. Há uma 

atenção em particular às atividades de comercialização. O financiamento 

bancário é uma barreira importante pelas altas taxas de juro, mas as 

agências públicas fornecem bastante apoio financeiro a diferentes fases 

do projeto, especialmente se houver potencial inovador, como a FAPESP 

– Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo. 

São Paulo tem um grande número de universidades, onde se inclui a 

Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal do Estado de São 

Paulo (UNIFESP), Universidade Estadual Paulista (UNESP) e várias 

universidades privadas como a Fundação Getúlio Vargas (FGV/EAESP), a 

Universidade Católica (PUC-SP), entre outras. Também há 

infraestruturas de incubação nos vários municípios da área 

metropolitana, onde se destaca o CIETEC. As infraestruturas físicas da 

cidade e do estado são das melhores do Brasil. 
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A oferta cultural e social na cidade é muito ampla atraindo um fluxo 

contínuo de população migrante e oferecendo condições para a fixação, 

apesar dos problemas de segurança e criminalidade. 

 

 

4.4. BENCHMARKING NA EDUCAÇÃO 

Estendemos o estudo de benchmarking das regiões às dinâmicas 

específicas de organizações do ensino superior, aqui designando 

simplificadamente por Universidades. 

Tendo as escolas e universidades/politécnicos como agentes do 

ecossistema empreendedor que atuam em diversas vertentes (educação, 

formação, liderança de projetos, concursos de ideias de negócio, geração 

de I&D e inovações, transferência de tecnologia, qualificação do capital 

humano, alteração de mentalidade e construção de uma cultura 

empreendedora, etc.) é relevante conhecer boas práticas nos programas 

de empreendedorismo das universidades.  

Os programas de empreendedorismo não se restringem aos cursos e 

escolas da área científica de gestão, existindo também programas de 

empreendedorismo que, ou se estendem a, ou são desenvolvidos 

especificamente nas engenharias, na saúde, nas artes e humanidades. 

As universidades são parte importante do ecossistema empreendedor já 

que contribuem para o aumento do empreendedorismo através das suas 

missões tradicionais de produção e difusão de conhecimento. A produção 

de conhecimento científico através das atividades de investigação 

científica permite que novo conhecimento científico (tecnológico e não-

tecnológico) seja aplicado pelas empresas, incluindo as novas empresas. 

Em alguns casos, as inovações podem dar origem a spin-offs 

universitárias em que professores ou estudantes exploram a inovação 

comercialmente criando uma nova empresa. Na sua missão de transmitir 

conhecimentos e formar estudantes, as universidades formam o pessoal 

técnico que as novas empresas necessitarão, contribuindo assim para o 

seu sucesso. As universidades também são relevantes para fomentar a 

cultura empreendedora e oferecer conhecimentos técnicos 

especializados a futuros, ou atuais, empreendedores. 

Para benchmarking de programas de educação em empreendedorismo 

analisámos os principais programas nas universidades norte-americanas 

(ver Tabela 4-2 e Tabela 4-3), de modo a conhecer as formações e 

iniciativas de algumas das melhores universidades norte-americanas. 
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Tabela 4-2. Melhores cursos de licenciatura em 
empreendedorismo 

Universidade Propinas e fees 

Babson College, MA  $48.288 

Massachusetts Institute of Technology, MA  $48,452 

University of Pennsylvania (Wharton), PA $51.464 

University of California—Berkeley, CA $40.191 (out-of-state) 

 $13.509 (in-state) 

University of Southern California, CA  $52.217 

Indiana University--Bloomington, IN $34.246 (out-of-state) 

 $10.388 (in-state) 

University of Texas—Austin, TX  $34.676 (out-of-state).  

$9.806 (in-state) 

Saint Louis University, MO  $40.726 

Santa Clara University, CA  $47.112 

Loyola Marymount University, CA  $44.238 

University of North Carolina--Chapel Hill, 
NC  

$33.916 (out-of-state)  

$8.834 (in-state) 

New York University, NY  $49.062 

Brigham Young University—Provo, UT  $5.300 

University of Maryland--College Park, MD $32.045 (out-of-state) 

 $10.181 (in-state) 

Boston College, MA  $51.296 

Carnegie Mellon University, PA $52.040 

Nota: relativo apenas aos EUA. 
Fonte: Undergraduate Entrepreneurship Rankings, US news and World Report 2016 

Tabela 4-3. Melhores cursos de MBA com orientação para o 
empreendedorismo 

Universidade Propinas e fees 

Babson College (Olin), MA $101.566  

Stanford University, CA $61.225  

Harvard University, MA $25.500 (in-state) 
$44.460 (out-of-state) 

Massachusetts Institute of Technology 
(Sloan), MA 

N/A  

University of California (Haas), CA $65.446  

University of Texas(McCombs), TX  $64.050  

University of Pennsylvania (Wharton), PA $53.907 (in-state) 
$55.968 (out-of-state)  

Indiana University (Kelley), IN $56.590 (in-state)  

$61.590 (out-of-state) 

University of Michigan (Ross),, MI $64.920 

Loyola Marymount University, CA $53.865 

University of Southern California 
(Marshall), CA 

$33.298 (in-state) 
$48.832 (out-of-state) 

Nota: relativo apenas aos EUA. 
Fonte: Best Business Schools - Entrepreneurship, US news and World Report 2016 
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O caso da Michigan Entrepreneurship Education Network (MEEN), no 

estado de Michigan, é paradigmático de uma atuação em rede. Este caso 

mostra os esforços para integrar num esforço conjunto todas as 

universidades do estado para promover o desenvolvimento económico 

do estado. Os objetivos do programa MEEN são: 

 Identificar as melhores práticas em programas de educação e 

disseminar as práticas 

 Criar um template para programas de educação em 

empreendedorismo, incluindo informação como fontes de 

financiamento, conferências, programas de cursos, estágios, 

concursos de ideias, incubadoras, serviços de apoio, etc. 

 Integrar todas as escolas e áreas científicas 

 Recomendações e materiais para os programas de educação em 

empreendedorismo 

 Proporcionar financiamento para suportar a criação de um 

programa nas universidades. Dar informação sobre 

financiamentos existentes para o desenvolvimento a longo prazo 

da educação em empreendedorismo 

 Criar uma rede colaborativa de programas em 

empreendedorismo, designada por Michigan Entrepreneurship 

Education Network. 

Impacto da educação para o empreendedorismo 

A importância da educação para o empreendedorismo ao nível do ensino 

superior tem sido amplamente demonstrada. Os efeitos vão para além da 

formação e investigação ou do envolvimento na criação de novas empresas e 

decisão de empreender, já que a educação para o empreendedorismo tem 

benefícios transversais. De acordo com a análise feita aos estudantes do curso 

de empreendedorismo na Universidade do Arizona (EUA), os benefícios de 

estudar empreendedorismo incluem: 

 Maior probabilidade de estar envolvido em novas empresas (25% mais 

provável); 

 Maior probabilidade de ter o seu próprio negócio após a licenciatura (11% 

mais provável); 

 Maior crescimento das vendas e emprego nas suas empresas ou nas 

empresas em que trabalham (crescimento cinco vezes maior); 

 Maior rendimento que licenciados em outras áreas (cerca de 27% mais); 

 Maior probabilidade de estar envolvido no desenvolvimento de novos 

produtos tecnológicos (9% mais provável); 

 Maior probabilidade de arranjar emprego numa empresa de alta 

tecnologia (13% mais provável). 

Fonte: Adaptado de Charney, A., & Libecap, G. (2000). Impact of entrepreneurship 

education. Kansas City, MO: Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership. 
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4.4.1. As componentes de um programa abrangente de 

empreendedorismo 

Havendo um grande número de programas de empreendedorismo nos 

EUA, o estudo de benchmarking permitiu identificar um grande conjunto 

de ações específicas, mas que podem ser sinteticamente classificadas nos 

seguintes componentes gerais: 

 Estrutura formal. Os programas têm uma estrutura formal – um 

centro ou instituto – que concebe, implementa, organiza e 

coordena. Esta unidade tem financiamento interno e externo. 

 Liderança. Os centros/institutos têm um diretor. O diretor pode 

ser um Professor doutorado, ou um indivíduo contratado pela sua 

experiência de gestão, com capital de risco ou em 

empreendedorismo. 

 Supervisão. Muitos programas têm um conselho consultivo 

externo, composto por empreendedores e empresários bem-

sucedidos, capitais de risco, business angels e pessoas da 

comunidade. O conselho consultivo dá feedback e apoiará nas 

iniciativas e financiamento. 

 Investigação. Pode ter algum foco na investigação dos 

professores, seja mais teórica para publicação, casos de estudo 

ou aplicada. 

 Currículo. Os programas das disciplinas e cursos (licenciaturas, 

mestrados, especializações) é diversificado mas tende a assentar 

no desenvolvimento da nova empresa, incluindo aspetos como: 

(a) identificação e desenvolvimento de ideias, (b) viabilidade 

comercial, (c) plano estratégico de negócios, (d) fase de start-up: 

financiamento, espaço e localização, gestão, recrutamento de 

pessoal, (e) gestão e crescimento da empresa. 

 Métodos pedagógicos. A formação em empreendedorismo é por 

natureza aplicada e prática (hands-on), pelo que vários métodos 

pedagógicos são utilizados, como: 

 Aulas tradicionais, com exposição e exames, 

 Aulas baseadas em projeto, num formato flexível, 

 Aulas baseada em projetos de grupo, envolvendo todos 

os alunos, durante todo o semestre, usualmente para 

desenvolver o projeto de uma nova empresa, 

 Estudo autónomo. 

 Temas de carreira. Vários programas de estudo abordam tópicos 

que se relacionam com oportunidades de carreira na área do 

empreendedorismo. Inclui temas como: capital de risco, 
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empresas familiares, franchising, empreendedorismo feminino, 

aplicações tecnológicas, comércio eletrónico, 

empreendedorismo social, etc. 

 Programa de estágios. Vários programas têm estágios formais, 

com supervisão pelos professores. Os estágios podem valer 

créditos e/ou ser remunerados. 

 Eventos de networking. São frequentes eventos para educação e 

networking, com audiência que inclui alunos, professores, 

empresários, profissionais, etc., da comunidade. Os eventos 

consistem em seminários ou sessões de mentoria mais informais. 

Os convidados podem incluir personalidades nacionais ou 

regionais. 

 Clubes de estudantes. Os clubes de estudantes podem ter 

diferentes ênfases em empreendedorismo, capital de risco e 

tecnologia. 

 Programa de consultoria. Para integrar os estudantes com as 

experiências práticas, pode haver oportunidades de consultoria 

dos estudantes nas empresas. Pode valer créditos e/ou ser 

remunerado. 

 Colocação em empregos. Algumas escolas procuram ativamente 

que empresas empreendedoras recrutem nas escolas, quer em 

áreas tecnológicas quer em áreas de gestão. 

 Fundo de capital gerido pelos estudantes. Pouco usual mas 

“querido” pelos alunos é um fundo de capital de risco gerido 

pelos estudantes. Um caso de sucesso é o “University of Michigan 

Business School’s Wolverine Venture Fund”. Com a supervisão de 

profissionais de capitais de risco, os estudantes são envolvidos 

nos vários aspetos do capital de risco. Este programa exige 

investimento externo para montar o fundo. 

 Bolsas de estudo. Oferta de bolsas de estudo para estudantes 

com forte capacidade empreendedora e interesse. As próprias 

empresas podem financiar as bolsas. 

Do estudo de benchmarking identificam-se ações específicas 

desempenhadas por cada universidade. Incluímos na Tabela 4-4 alguns 

exemplos de ações ilustrativas, mas possíveis de usar como orientadoras 

de ações. Importa entender que há atualmente cerca de 2.000 centros e 

institutos de empreendedorismo nos EUA associados a universidades. 

Todas as universidades usadas para benchmarking têm inúmeras 

estruturas formalmente constituídas que coordenam e apoiam, inclusive 

financeiramente, as iniciativas desenvolvidas. Os concursos de planos de 

negócios são comuns, as incubadoras das universidades com serviços de 

apoio e organização de eventos de networking frequentes, clubes de 

estudantes, seminários, cursos e disciplinas obrigatórias e optativas que 
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são oferecidas para toda a universidade, cursos para a comunidade, 

seminários e conferências, são elementos presentes na generalidade dos 

programas de desenvolvimento do empreendedorismo nas 

universidades. 

Também significativa é a investigação em empreendedorismo, inovação, 

desenvolvimento de empresas e áreas relacionadas. Ou seja, têm centros 

de investigação vocacionados para o desenvolvimento do 

empreendedorismo.  

Por meio de todas as iniciativas, as universidades aumentam a exposição 

junto dos estudantes mas também de toda a comunidade aproximando a 

universidade das empresas, de capitais de risco, da banca, de 

empresários. Estas são ações que geram oportunidades para estágios dos 

estudantes e para participantes nos seminários. Aumentam a 

qualificação dos empreendedores e dos trabalhadores e colaboram na 

criação de uma cultura de empreendedorismo. 

Uma dimensão distinta do estudo consistiu em fazer o benchmarking das 

universidades europeias. Nas tabelas A-7 e A-8 sumariamos um conjunto 

de formações e ações de uma seleção de universidades europeias. O 

maior foco ainda está na formação/qualificação, por comparação com as 

universidades norte-americanas, mas há uma diversidade de ações como 

sejam os concursos de ideias, os seminários, etc. Por comparação 

internacional, na maioria das universidades portuguesas os programas de 

empreendedorismo são mais teóricos e anímicos.  

Para o desenvolvimento de programas de ensino/formação em 

empreendedorismo, a União Europeia, no seu relatório “Entrepreneurship 

competence framework”, propõe 15 competências do empreendedor (ver 

Figura 4-6). Estas competências serão a base dos programas europeus 

que visam educar para o empreendedorismo. As competências são 

brevemente descritas na Tabela 4-5. 

Figura 4-6. 15 competências do empreendedor 

 

Fonte: Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. (2016). 
EntreComp: The Entrepreneurship competence framework. Luxembourg: 
Publication Office of the European Union. 
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Tabela 4-4. Benchmarking de ações na universidade 

Universidade Ação Descrição 

Formação para empreendedores “consagrados” 

Massachusetts 

Institute of 

Technology (MIT) 

Entrepreneurial Masters 

Program (EMP) 

Dirigido a fundadores/acionistas que faturem pelo menos 1milhão USD por ano, apenas 65 por ano. Objetivos de 

transmissão de conceitos e práticas, com foco em networking http://events.eonetwork.org/emp/ 

Massachusetts 

Institute of 

Technology (MIT) 

Entrepreneurship 

Development Program  

Dirigido a executivos e gestores de topo que queiram desenvolver as competências empreendedoras. Programa curto 

(5 dias) com um alto custo (10.900USD). Os objetivos são: identificar e avaliar oportunidades; Interpretar as 

necessidades dos clientes e quantificar a proposta de valor; Iniciar e desenvolver uma empresa; Aproveitar novas 

tecnologias e desenvolvimentos científicos; desenvolver planos de negócio ganhadores; Escalar empresas para o 

mundo; Compreender o processo de capital de risco; Obter feedback das suas competências empreendedoras; 

Desenvolver a rede de contactos. 

 http://executive.mit.edu/openenrollment/program/entrepreneurship_development_program/#program-details 

Exposição ao empreendedorismo  

Babson College Founder's Day/Annual 

Entrepreneurial 

Celebration 

Reconhecimento de empreendedores. Traz à universidade empreendedores de sucesso para partilhar experiências e 

inspirar potenciais empreendedores estudantes. Um painel de membros escolhe quem convidar. 

Formação para empreendedores (early stage)  

University of 

Pennsylvania, 

Wharton 

Experts in residence Programa de mentoria para alunos, proporciona o contacto 1-on-1 com empreendedores de sucesso 

http://entrepreneurship.wharton.upenn.edu/experts-in-residence/ 

University of 

Pennsylvania, 

Wharton 

Entrepreneurial careers Estagiar ou iniciar a carreira numa start-up (early stage company) ao invés de uma tradicional posição numa empresa 

já estabelecida. Acompanhado de formação específica para estes estudantes. Destinado a estudantes de licenciatura 

e também MBAs. http://entrepreneurship.wharton.upenn.edu/careers/ 

http://events.eonetwork.org/emp/
http://executive.mit.edu/openenrollment/program/entrepreneurship_development_program/#program-details
http://entrepreneurship.wharton.upenn.edu/experts-in-residence/
http://entrepreneurship.wharton.upenn.edu/careers/
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Universidade Ação Descrição 

Identificar e estimular aspirantes a empreendedores 

Massachusetts 

Institute of 

Technology (MIT) 

Curso online MOOC - 

Becoming an Entrepreneur 

- LaunchX 

Dirigido a aspirantes a jovens empreendedores, sem background. Pretende transmitir conceitos iniciais, desenvolver 

ideias, identificar clientes e desenvolver uma estratégia e proposta de valor. 

https://www.edx.org/course/becoming-entrepreneur-mitx-launch-x-0 

University of 

Pennsylvania, 

Wharton 

Meet the lenders Sessão de apresentação e networking com representantes de bancos e outras organizações financeiras. 

http://whartonsbdc.wharton.upenn.edu/courses/course-list/meet-the-lenders/ 

University of 

Pennsylvania, 

Wharton 

Business Building Program 

Workshops Workshops para 

o público 

Várias etapas, cobrindo desde conceitos iniciais (ideias, etc.) a conceitos intermédios (avaliação da ideia e proposta de 

valor) até conceitos avançados (planeamento estratégico). 

http://whartonsbdc.wharton.upenn.edu/courses/course-list/ 

Massachusetts 

Institute of 

Technology (MIT) 

MIT Launch clubs Dirigido a escolas secundárias. MIT fornece material e apoio para desenvolver competências e mindset 

empreendedores lançando start-ups reais. Não se tratam de meros planos de negócio. http://mitlaunch.com/clubs/ 

Tem um complemento de um programa de 4 semanas (Summer) em que também é criado uma empresa real. 

Programas académicos (cursos)  

Massachusetts 

Institute of 

Technology (MIT) 

MBA MBA com “ramo” Inovação e Empreendedorismo http://mitsloan.mit.edu/mba/program-components/mba-tracks/  

Massachusetts 

Institute of 

Technology (MIT) 

Media Lab 

Entrepreneurship Program 

Ramo (“theme”) transversal ao programa académico de Media Arts and Sciences. O objetivo é traduzir ideias e 

protótipos em produtos e serviços. Útil para indústrias criativas. https://www.media.mit.edu/about/ventures 

University of 

Southern California 

(USC) 

Licenciatura Licenciatura tem “ramo” (Certificate in Entrepreneurship) que contem 4 disciplinas: Gestão de novas empresas; Casos 

em empreendedorismo (análise de exequibilidade); Plano de negócios; Iniciar e fazer crescer a nova empresa. 

https://www.marshall.usc.edu/faculty/centers/greif/curriculum  

https://www.edx.org/course/becoming-entrepreneur-mitx-launch-x-0
http://whartonsbdc.wharton.upenn.edu/courses/course-list/meet-the-lenders/
http://whartonsbdc.wharton.upenn.edu/courses/course-list/
http://mitlaunch.com/clubs/
http://mitsloan.mit.edu/mba/program-components/mba-tracks/
https://www.media.mit.edu/about/ventures
https://www.marshall.usc.edu/faculty/centers/greif/curriculum
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Universidade Ação Descrição 

University of 

Southern California 

(USC) 

Pós-graduações e MBA 

 

MBAs têm uma “especialização” (Concentration) em empreendedorismo com 4 cadeiras (2 obrigatórias e 2 opcionais). 

Mestrado (MSc) em Empreendedorismo e Inovação; Mestrado (MSc) em Empreendedorismo Social; Certificado em 

Comercialização de Tecnologia 

University of 

Pennsylvania, 

Wharton  

Licenciatura com 

“concentration” em 

Inovação e 

Empreendedorismo 

Programa pode focar – de acordo com as escolhas dos estudantes – questões de Inovação (e.g. Cultura de tecnologia; 

Gestão de novos produtos; Aproveitamento de tecnologias; Gestão de Tecnologias), Financiamento (Financiamento 

de novos negócios; Gestão financeira de novos negócios), Empreendedorismo Social, Empreendedorismo na Saúde, e 

Gestão de novas empresas (Estratégias e práticas de empresas familiares; Gestão de empresas familiares; Consultoria 

de empresas em crescimento). 

University of 

Pennsylvania, 

Wharton 

MBA – Major in 

Entrepreneurial 

Management 

Formação avançada com foco em gestão e empreendedorismo. Para além da formação base em gestão, o programa é 

composto por disciplinas opcionais das áreas Financeira (Private equity em mercados emergentes; Capital de risco e 

financiamento da inovação), Tecnologia (Estratégia de tecnologia; Inovação, resolução de problemas e design; 

Aproveitamento de tecnologias), Saúde (Empreendedorismo na saúde; Modelos de negócio em E-saúde), Gestão de 

novas empresas (Estratégias e práticas de empresas familiares; Gestão de empresas familiares), Recursos Humanos 

(Desenvolver RH em novas empresas). 

Univ. California at 

Los Angeles (UCLA) 

Management 

Development for 

Entrepreneurs (MDE) 

Program. 

Formação para empreendedores nas várias áreas de gestão 

Hands-on training e networking  

University of 

Southern California 

(USC), Marshall 

Founder Bootcamp – USC Destinado a fundadores (reais ou potenciais) para estabelecer um roadmap das principais decisões iniciais – quais, em 

que momento, opções, consequências. Foco na decisões sobre pessoas: co-fundadores, empregados, investidores, 

etc.   https://www.marshall.usc.edu/faculty/centers/greif/founder-central/bootcamp  

Massachusetts 

Institute of 

Technology (MIT) 

Bootcamp – MIT Dirigido a empreendedores, com vários backgrounds, de todo o mundo. Selecionados a partir dos participantes do 

MITx Global Bootcamp. Após a participação na formação online gratuita – MOOC – 

(https://www.edx.org/school/mitx?utm_source=mitx_mitnews&utm_medium=mit_news&utm_campaign=mitx_boot

https://www.marshall.usc.edu/faculty/centers/greif/founder-central/bootcamp
https://www.edx.org/school/mitx?utm_source=mitx_mitnews&utm_medium=mit_news&utm_campaign=mitx_bootcamp
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camp), os melhores ~50 são selecionados para criar uma empresa numa semana – no MIT. 

Durante 5 dias, existem seminários com professores, coaching com outros empreendedores do MIT e contacto com 

engenheiros e cientistas do MIT. 

University of 

Pennsylvania, 

Wharton 

Venture Initiation Program Aconselhamento em grupo, espaço de co-work, workshops. Similar a uma incubadora. 

VIP-X: Aceleradora de negócios. Inclui aconselhamento individual, capital seed, mentoring, workshops avançados e 

espaço de co-work.  http://entrepreneurship.wharton.upenn.edu/venture-initiation-program/ 

Concursos de planos de negócio  

University of 

Southern California 

(USC), Marshall 

New Venture Seed 

Competition 

Concurso de planos de negócio destinado a estudantes, primeiro prémio 15.000 USD. 

http://www.marshall.usc.edu/faculty/centers/greif/news/seed 

Columbia 

University 

The A. Lorne Weil 

Outrageous Business Plan 

Competition 

Competição de planos de negócios apresentados e desenvolvidos por estudantes. 

University of 

Southern California 

(USC), Marshall 

Women's Pitch 

Competition 

Concurso de planos de negócio específico para mulheres que sejam estudantes da USC. Primeiro prémio 15.00USD. 

https://www.marshall.usc.edu/faculty/centers/greif/programs/usc-competitions 

University of 

Southern California 

(USC), Marshall 

Silicon Beach Awards Concurso de novas empresas com base tecnológica ou entretenimento, i.e., também indústrias criativas. Pelo menos 

um dos elementos deve ser um aluno ou ex-aluno. Prémios em dinheiro que podem atingir 50.000 USD. 

https://www.marshall.usc.edu/faculty/centers/greif/programs/usc-competitions 

University of 

Southern California 

(USC), Marshall 

Maseeh Entrepreneurship 

Prize Competition 

Concurso específico para a escola de engenharia – alunos e professores. Oferece um prémio de 50.000 USD e o 

objetivo é fazer avançar a ideia e transformá-la em produtos/negócios 

https://www.marshall.usc.edu/faculty/centers/greif/programs/usc-competitions 

University of 

Southern California 

Stevens Innovators Concurso de ideias inovadoras, para estudantes da USC. Apenas a apresentação (poster) sem concretização do 

https://www.edx.org/school/mitx?utm_source=mitx_mitnews&utm_medium=mit_news&utm_campaign=mitx_bootcamp
http://entrepreneurship.wharton.upenn.edu/venture-initiation-program/
http://www.marshall.usc.edu/faculty/centers/greif/news/seed
https://www.marshall.usc.edu/faculty/centers/greif/programs/usc-competitions
https://www.marshall.usc.edu/faculty/centers/greif/programs/usc-competitions
https://www.marshall.usc.edu/faculty/centers/greif/programs/usc-competitions
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(USC), Marshall Showcase negócio. Prémios totais de 12.000 USD. 

University of 

Southern California 

(USC), Marshall 

Min Family Engineering 

Social Entrepreneurship 

Prize Competition 

Concurso destinado a estudantes (licenciatura e pós-graduação) cujo objetivo é desenvolver soluções inovadoras e 

eficientes para problemas globais. Com um cariz de empreendedorismo social, é particularmente destinado para 

promover soluções de problemas comuns a países menos desenvolvidos ou faixas da sociedade mais desfavorecidas. 

http://viterbi.usc.edu/students/undergrad/min/  

University of 

Southern California 

(USC), Marshall 

External competitions A USC auxilia os estudantes a preparar e concorrer a concursos de empreendedorismo externos à universidade. 

https://www.marshall.usc.edu/faculty/centers/greif/programs/external-competitions  

Massachusetts 

Institute of 

Technology (MIT) 

MIT $100K 

Entrepreneurship 

Competition 

Competição gerida por estudantes do MIT dirigida a estudantes (pelo menos 1 elemento da equipa tem que ser full-

time student do MIT). Tem 3 concursos: 1 – pitch (apresentar a ideia), 2 – acelerar (prototipagem, da ideia ao 

produto/serviço), 3 – lançar (planos de negócio completos).  http://www.mit100k.org/  

University of 

Pennsylvania, 

Wharton 

Start-up challenge Concurso para alunos que oferece apoio, feedback da indústria, workshops para desenvolver uma start-up. As 

melhores participam no Start-up Showcase. http://entrepreneurship.wharton.upenn.edu/start-up-challenge/  

University of 

Pennsylvania, 

Wharton 

Start-up Showcase Para alunos da U Penn. Pitch para ex-alunos e empreendedores para competir por fundos e serviços para lançar e 

expandir a start-up.  http://entrepreneurship.wharton.upenn.edu/start-up-showcase/ 

Babson College Douglass Foundation 

Graduate Business Plan 

Competition 

Patrocina competições de empreendedorismo desde 1987 em todo o EUA. Premeia o estudante ou equipa que 

submeta o projeto mais viável em áreas como start-ups, aquisições, crescimento da empresa, 

intraempreendedorismo. Os juízes incluem empreendedores, capitais de risco e empresários locais. 

Formação para investidores-anjo  

University of 

Southern California 

Angel Investor Bootcamp Destinado a investidores-anjo. Pretende “ensinar” o que perguntar durante o due diligence, como negociar novas 

rondas de investimento e como “mentorar” fundadores depois de investir neles. http://events.techstars.com/angel-

http://viterbi.usc.edu/students/undergrad/min/
https://www.marshall.usc.edu/faculty/centers/greif/programs/external-competitions
http://www.mit100k.org/
http://entrepreneurship.wharton.upenn.edu/startup-challenge/
http://entrepreneurship.wharton.upenn.edu/startup-showcase/
http://events.techstars.com/angel-bootcamp
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(USC), Marshall bootcamp 

Clubes de empreendedores - Networking  

University of 

Southern California 

(USC), Marshall 

Entrepreneur Club Clube com caracter seleto para estudantes da USC que desenvolve atividades de networking com outros estudantes, 

empreendedores estabelecidos, venture capitalists, visitas a empresas. http://www.usceclub.org/what-we-do/ 

Univ. California at 

Los Angeles (UCLA) 

The Entrepreneur 

Association (EA) 

Clube de estudantes para atividades relacionadas com empreendedorismo, organização e conferências, apoio aos 

concursos de planos de negócio, etc. 

Organização/estrutura interna para o empreendedorismo 

Stanford University Stanford Entrepreneurial 

Network (SEN) 

O SEN coordena todos os esforços relacionados com empreendedorismo na universidade. Inclui professores da escola 

de gestão e do centro de investigação em empreendedorismo, estudantes, gabinete de transferência de 

conhecimento, etc. A missão é apoiar o ensino, investigação e colaboração em toda a escola, sendo o ponto de 

contato para todas as atividades relativas ao empreendedorismo, recursos e networking. 

Massachusetts 

Institute of 

Technology (MIT) 

MIT Entrepreneurship 

Center 

Estrutura que coordena as atividades relativas ao empreendedorismo com foco na educação e ensino, mas também 

apoia as restantes atividades. 

University of 

California - 

Berkeley 

Lester Center for 

Entrepreneurship & 

Innovation 

Coordena e apoia todas as atividades relacionadas com o empreendedorismo, investigação, ensino, concursos, 

seminários, clubes de estudantes, etc. 

Investigação  

Stanford University Center for Entrepreneurial 

Studies (CES) 

Promove investigação, casos de estudo, enriquecimento curricular, apoio a alumni. 

University of Sol C. Snider Promove a investigação em empreendedorismo. Publica uma revista científica. 

http://events.techstars.com/angel-bootcamp
http://www.usceclub.org/what-we-do/


   

Entidade Consultora:                                                                   Cofinanciado por:  

  

68 

Universidade Ação Descrição 

Pennsylvania, 

Wharton 

Entrepreneurial Research 

Center 

Harvard University California Research Center Para a realização de investigação. 

Univ. California at 

Los Angeles (UCLA) 

Harold Price Center for 

Entrepreneurial Studies 

O centro coordena todas as atividades de formação e investigação em empreendedorismo, para além de atividades 

extra-curriculares e de relacionamento com a comunidade, de toda a UCLA. 

Univ. California at 

Los Angeles (UCLA) 

Center for Research in 

Entrepreneurship, Business 

Development, and 

Innovation (CREBDI) 

Foco exclusive em investigação em empreendedorismo e desenvolvimento de empresas. 

University of Texas 

at Austin 

Herb Kelleher Center for 

Entrepreneurship 

 

Incubadoras  

University of Texas 

at Austin 

Austin Technology 

Incubator 

Apoia empresas de elevado potencial de crescimento de vários setores baseados em tecnologia, através de um 

pacote de serviços ajustado a cada empresa que inclui aconselhamento estratégico, acesso a finaciamento, 

marketing, apoio administrativo, mentoria e instalações. A incubadora é suportada pela University of Texas, pela 

autarquia de Austin e por toda a comunidade de Austin, e trabalha com um conjunto alargado de investidores, rede 

de profissionais de serviços de suporte, especialistas de todas as indústrias.. http://www.ic2-ati.org/index.asp  

University of 

California - Berkeley 

Berkeley Business 

Incubator 

Incubadora para projetos dos estudantes de gestão. 

Fonte: Várias das universidades identificadas. Bantel (2003). Entrepreneurship education benchmarking and template report. 
 

http://www.ic2-ati.org/index.asp
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Tabela 4-5. Competências do empreendedor 

Competências O que é Descrição 

Identificar oportunidades  Usar a imaginação e habilidade para 
identificar oportunidades para criar valor  

 Identificar e aproveitar oportunidades para criar valor, explorando o ambiente social, cultural e 
económico externo  

 Identificar desafios e necessidades não satisfeitos  

Criatividade  Desenvolver ideias criativas e com um 
objetivo  

 Desenvolver várias ideias e oportunidades para criar valor, incluindo soluções melhores para 
problemas existentes  

 Explorar e experimentar soluções inovadoras 
 Combinar conhecimento e recursos para ter resultados  

Visão  Trabalhar para a sua visão do futuro   Imaginar o futuro  
 Desenvolver uma visão para tornar ideias em ações  
 Visualizar cenários futuros para orientar os esforços e ações  

Valorizar ideias  Tirar partido das ideias e oportunidades  Avaliar o valor em termos económicos, sociais e culturais  
 Reconhecer o potencial das ideias gerarem valor e como as explorar  

Pensamento ético e na 
sustentabilidade  

Avaliar as consequências e impacto das 
ideias, oportunidades e ações 

 Avaliar as consequências das ações empreendedoras na comunidade, mercado e ambiente  
 Atuar com responsabilidade  

Auto consciência e auto 
eficácia  

Acreditar em si próprio e continuar a 
melhorar 

 Analisar as suas necessidades, aspirações e desejos de curto, médio e longo prazo 
 Identificar as suas próprias forças e fraquezas 
 Acreditar na habilidade para influenciar os eventos, apesar das incertezas, imprevistos e 

fracassos ocasionais  

Motivação e perseverança  Manter o foco e não desistir   Determinação para converter ideias em ações e satisfazer a sua necessidade de atingir/fazer 
algo  

 Preparação para ser paciente e resiliente para atingir os objetivos pessoais ou de grupo  
 Resiliente em condições de pressão, adversidade e fracasso  

Mobilizar recursos  Juntar e gerir os recursos necessários  Juntar e gerir os recursos necessários para tornar as ideias em ações  
 Juntar e gerir as competências necessárias em cada etapa, incluindo técnicas, legais, fiscais, de 

SI/TI, etc. 
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Competências O que é Descrição 

Literacia financeira e 
económica 

Desenvolver know-how de finanças e 
economia 

 Estimar o custo de tornar uma ideia numa atividade geradora de valor 
 Planear e avaliar as decisões financeiras ao longo do tempo 
 Gerir as finanças para garantir a sobrevivência a longo prazo  

Mobilizar os outros Inspirar, entusiasmar e conseguir a 
colaboração dos outros 

 Inspirar e entusiasmar os stakeholders 
 Conseguir o apoio necessário para atingir os objetivos  
 Demonstrar capacidade de comunicação, persuasão, negociação e liderança  

Ter iniciativa  Avançar  Iniciar os processos que criam valor 
 Assumir desafios 
 Atuar independentemente para atingir objetivos, implementar as tarefas planeadas 

Planeamento e gestão Priorizar, organizar e acompanhar  Definir objetivos a curto, médio e longo prazo  

 Definir prioridades e planos de ação  

 Adaptar a mudanças imprevistas  

Lidar com a incerteza, 
ambiguidade e risco 

Tomar decisões em situação de risco, 
ambiguidade e incerteza 

 Tomar decisões quando os resultados são incertos, a informação existente insuficiente, e há 
riscos  

 Inclua procedimentos para testar ideias e protótipos desde cedo para reduzir os riscos de 
insucesso  

 Agir rapidamente e com flexibilidade para reagir às situações  

Trabalhar com outros  Trabalho em equipa e networking   Trabalhar com outros para desenvolver ideias e torná-las em ações  

 Network  

 Resolver conflitos e enfrentar competição  

Aprender com a 
experiência 

Aprender fazendo  Usar as iniciativas como oportunidades de aprendizagem  
 Aprender com os outros, incluindo mentores e os pares  
 Aprender com os sucessos e os insucessos (os próprios e os dos outros)  

Fonte: Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The Entrepreneurship competence framework. Luxembourg: Publication Office of 
the European Union 
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4.5. BENCHMARKING DE INCUBADORAS 

Todos os ecossistemas estudados como casos de referência internacional 

se referem às infraestruturas físicas e explicitamente às infraestruturas de 

acolhimento, do tipo incubadoras ou parques de ciência e tecnologia. Às 

incubadoras é atribuído um papel fundamental que se estende, não 

apenas à cedência de espaço (em alguns casos não há custo para o 

empreendedor na incubação), mas ao apoio de mentoria e consultoria e à 

promoção de diversas relações com potenciais parceiros, clientes, 

financiadores, investidores, fornecedores, etc. Ou seja, as incubadoras, e 

estruturas com fins similares, têm um papel ativo na promoção do 

empreendedorismo e, especialmente, no apoio aos empreendedores nas 

diferentes fases do seu projeto empreendedor. As incubadoras de 

empresas são organizações que oferecem às novas empresas melhores 

condições de sobrevivência, ao oferecer um conjunto de serviços 

integrados a um custo reduzido (abaixo do preço de mercado). Crucial no 

seu papel é estabelecer ligações entre os novos empreendedores, os 

talentos locais necessários para desenvolver os projetos, tecnologias, 

capitais e conhecimentos de gestão para estimular o desenvolvimento 

das novas empresas. Para isso, as incubadoras têm estruturas e serviços 

desenhados à medida das necessidades de empresas nascentes, 

contando com aconselhamento, consultoria e mentoria nas áreas 

financeira, marketing, recrutamento de pessoal e gestão quotidiana, quer 

através da equipa da incubadora, quer através da rede de contactos de 

que dispõe. Ou seja, a conceção tradicional, da incubadora como espaço 

para a instalação das novas empresas a um preço moderado, é 

complementada com a oferta de múltiplas outras valências. 

Existem outras entidades que oferecem apoio a empresas (Tabela 4-6). 

Contudo, nem todas fornecem os serviços adequados às necessidades de 

uma nova empresa, sobretudo de novas empresas com potencial de 

crescimento elevado – que possam tornar-se gazelas. As incubadoras 

oferecem à nova empresa um ambiente favorável na fase de 

desenvolvimento da start-up: não só reduzem o custo de iniciar um novo 

negócio, como aumentam as competências e a confiança dos 

empreendedores que estão a iniciar novos projetos. O ambiente 

favorável, com destaque para o suporte emocional e anímico dos 

colaboradores das incubadoras e dos restantes incubados, é apontado 

(num estudo sobre as incubadoras da rede infoDev, um programa do 

Banco Mundial de apoio ao empreendedorismo) como decisivo para o 

desenvolvimento das novas empresas . O suporte emocional parece ser 

ainda mais relevante em países/regiões em que não existe uma cultura 

que promova o empreendedorismo. 
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Tabela 4-6. Entidades de apoio a empresas 

 Centros de desenvolvimento de negócios Incubadoras Parques tecnológicos 

Destinatários Qualquer PME Empresas em fase inicial, com grande potencial de 

crescimento 

Negócios de base tecnológica estabelecidos e 

em fase inicial 

Características  Apoio ad hoc solicitado pelas empresas 

 Focado num problema específico para o 

qual o empreendedor solicita assistência 

 Assistência genérica ao negócio, 

incluindo formação e consultoria. 

 Enfase na co-localização e efeito “cluster” 

entre empresas 

 Apoio permanente, pedido ou não pela nova 

empresa, até atingir os objetivos definidos 

 Apoio estratégico e operacional intensivo 

focado na nova empresa como um todo 

 Enfase na co-localização e efeito 

“cluster” entre empresas 

 Apoio pedido pela nova empresa 

 Enfase na oferta de instalações 

operacionais e de investigação 

avançadas (state-of-the-art) 

Fontes de 

receitas 

Fundos públicos / doadores; pagamento dos 

serviços prestados 

Fundos públicos / doadores; pagamento dos 

serviços prestados; rendas; royalties; participações 

sociais nas novas empresas 

Fundos públicos / doadores; pagamento dos 

serviços prestados; rendas; royalties; 

participações sociais nas novas empresas 

Fonte: Adaptado de Khalil, M., & Olafsen, E. (2010) Enabling innovative entrepreneurship through business incubation. In López-Claros, A. (Ed.) The Innovation for 
Development Report 2009–2010, New York, NY: Palgrave Macmillan. 

 

 

Apesar de objetivos comuns, as incubadoras podem ter proprietários e 

modelos de negócios diversos. Identificam-se quatro grandes tipos de 

incubadoras: (1) incubadoras baseadas em universidades, (2) incubadoras 

de entidades públicas, (3) incubadoras de organizações não-

governamentais/sem fins lucrativos, e (4) incubadoras de empresas 

privadas. A incubação de novas empresas pode, então, ser cumprida com 

objetivos distintos – atendendo ao tipo de negócios a desenvolver e ao 

estado de desenvolvimento do ecossistema empreendedor.  
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Incubadoras de empresas privadas 

As empresas privadas podem estabelecer incubadoras para auxiliar no 

desenvolvimento de negócios relacionados com os seus. Isto pode passar por 

parcerias com incubadoras existentes para incubar alguns dos negócios in-

house, aqueles que potencialmente possam ser complementares à atividade 

principal da empresa ou que possam abrir perspetivas de evolução numa área 

que a empresa considera estratégica. Esta parceria é, muitas vezes, resultado 

de um aprofundamento da relação já existente de financiamento, 

aconselhamento ou mentoria. Por exemplo, a empresa química DuPont incuba 

internamente algumas das suas spin-offs com o apoio de incubadoras. Outras 

empresas optam por criar e deter integralmente as suas próprias incubadoras, 

atraindo negócios que criem sinergias com os negócios que já prossegue. É o 

caso da Matsushita, que criou em Silicon Valley a Panasonic Internet Incubator 

para desenvolver negócios da área tecnológica. 

Fonte: Adaptado de Chinsomboon, O. (2000). Incubators in the new economy. 

Massachusetts Institute of Technology, MBA thesis. 

 

Por exemplo, no cluster de alta tecnologia do Vale do Silício a maioria das 

incubadoras existentes são entidades privadas com fins lucrativos (ou 

seja, são empresas), especializadas em negócios tecnológicos. Estas 

incubadoras têm equipas que prestam apoio especializado e usualmente 

recebem uma participação no capital social da nova empresa. Noutros 

casos, como por exemplo em Worcester, nos EUA, as incubadoras são 

detidas por entidades públicas e organizações sem fins lucrativos que 

visam promover o estabelecimento de novas empresas para promover o 

desenvolvimento económico e social. 

 

Modelos de negócio das incubadoras 

O papel que as incubadoras podem desempenhar no sucesso de novas 

empresas está dependente, em primeira instância, dos recursos que cada 

incubadora dispõe e como os coloca à disposição dos empreendedores. Assim, 

é importante refletir sobre os diferentes modelos de negócio existentes e como 

poderão as incubadoras obter receitas. Deste modo, para além de receitas 

obtidas com rendas dos espaços ou pagamento de alguns serviços prestados, as 

incubadoras devem considerar modos alternativos de financiamento. 

Parcerias estratégicas 

Uma forma possível de complementar as receitas obtidas é através de parcerias 

estratégicas com empresas estabelecidas, financiadores, universidades e 

prestadores de serviços. Assim, será possível incluir no portfolio de apoios 

prestados às novas empresas um conjunto de valências, sem necessitar de 

financiar. Por exemplo, parcerias com empresas de consultoria locais que 

podem prestar aconselhamento com tarifas reduzidas, gerando uma relação de 

confiança para o futuro. Também empresas estabelecidas podem ser parceiras 

de incubadoras oferecendo financiamento, conhecimento e acesso ao mercado 
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que possam enriquecer a sua cadeia de abastecimento. As universidades são 

parceiros que oferecem credibilidade, conhecimentos e, eventualmente, 

instalações enquanto beneficiam de condições privilegiadas para o 

desenvolvimento de negócios dos seus alunos e professores. 

Fluxos de receitas alternativos 

As receitas pagas pelas empresas incubadas não são, necessariamente, fixas e 

imutáveis. Por exemplo, as rendas pagas pelo espaço ocupado podem ser 

crescentes ao longo do tempo, aproximando-as do valor de mercado. O 

aumento das rendas pode estar dependente de metas de crescimento ou 

desempenho estabelecidas previamente. Instituir um sistema de royalties – em 

que a empresa incubada paga uma percentagem das vendas, ou do valor criado 

pela incubadora, eventualmente após sair da incubadora – pode ser uma fonte 

de receitas alternativa para as incubadoras. Também a entrada da incubadora 

no capital social da empresa incubada – como contrapartida pelos serviços 

prestados – pode trazer receitas adicionais. Estes fluxos de receita alternativos 

têm, contudo, alguns riscos, já que estão dependentes da sobrevivência e 

sucesso das empresas incubadas. 

Incubação virtual 

Um modelo de negócio alternativo (ou complementar) é a incubação virtual. Ao 

usar as tecnologias de informação e comunicação é possível incubar empresas 

sem que elas estejam fisicamente no edifício. Assim, a incubação virtual oferece 

acesso aos mesmos serviços de apoio, sem arrendar um espaço. É, portanto, 

expectável que se obtenham mais receitas com custos reduzidos. No entanto, 

as experiências existentes não são claras sobre a eficácia da incubação virtual, 

quando comparada com a incubação tradicional, nem sobre se permite reduzir 

os custos das incubadoras.  

Fonte: Adaptado de Khalil, M., & Olafsen, E. (2010) Enabling innovative 

entrepreneurship through business incubation. 

 

4.5.1. O papel das incubadoras 

Para fazer um estudo de benchmarking das incubadoras identificámos um 

conjunto de “casos de sucesso” na incubação. Por exemplo, na incubação 

ligada a universidades (ver Tabela 4-7), mas também incubadoras 

especializadas sectorialmente e incubadoras independentes. 

 

Ranking de incubadoras universitárias 

As incubadoras são, frequentemente, detidas por instituições de ensino 

superior. As incubadoras permitem às universidades fazer o aproveitamento 

económico do conhecimento e criatividade de estuantes e professores. A UBI 

Global, uma associação que pretende apoiar incubadoras e aceleradoras, 

avaliou mais de 400 incubadoras de 70 países. A partir da avaliação, publicou o 

ranking “World Top 25 University Business Incubators 2015”, que distingue as 

incubadoras detidas ou geridas por instituições de ensino superior que criam um 
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valor para o ecossistema superior aos seus pares. São, portanto, incubadoras 

com um desempenho superior à média na criação de valor económico, acesso a 

fundos e desempenho das empresas após a incubação. 

 

Tabela 4-7. As 25 melhores incubadoras universitárias do mundo 

# Incubadora Universidade País 

1 SETsquared University of Bath 
University of Bristol 
University of Exeter 
University of Southampton 
University of Surrey 

Reino 
Unido 

2 Innovation Incubation 
Center Chaoyang 
University of 
Technology 

Chaoyang University of 
Technology 

Taiwan 

3 The DMZ at Ryerson 
University 

Ryerson University Canadá 

4 1871 Northwestern University 
University of Chicago 
University of Illinois 
Loyola University 
Illinois Institute of Technology 
DeVry University 

EUA 

5 PoliHub Start-up 
District & Incubator 

Polytechnic University of Milan Itália 

6 Innovate Calgary University of Calgary Canadá 

7 INiTS Universitäres 
Gründerservice Wien 

Vienna University of Technology 
University of Vienna 

Áustria 

8 ATP Innovations University of Sydney 
Australian National University 
The University of New South 
Wales 

Austrália 

University of Technology Sydney 

9 YES!Delft Delft University of Technology Holanda 

10 Uppsala Innovation 
Centre 

Uppsala University 
Swedish University of 
Agricultural Sciences 

Suécia 

11 UtrechtInc Utrecht University 
University Medical Center 
Utrecht 
University of Applied Sciences 
Utrecht 

Holanda 

12 Huazhong University 
of Science and 
Technology National 
Science Park 

Huazhong University of Science 
and Technology 

China 

13 Instituto Genesis 
PUC-Rio 

Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro 

Brasil 

14 Business-Incubator of 
National Research 
University Higher 
School of Economics 

National Research University, 
Higher School of Economics 

Rússia 

15 National Taiwan 
University Innovation 
Incubation Center 

National Taiwan University Taiwan 

16 TEC Edmonton University of Alberta Canadá 

17 Instituto Internacional 
para la Innovación 
Empresarial (3IE) 

Universidad Técnica Federico 
Santa María 

Chile 

18 ITU SEED (ITU 
CEKIRDEK) 

Istanbul Technical University Turquia 

19 China Agricultural 
University National 
University Science 
Park 

China Agricultural University China 

20 Hefei National 
University Science 

Hefei University of Science and 
Technology 

China 
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Park Anhui University 
University of Science and 
Technology of China 

21 National Taiwan 
University of Science 
and Technology 
Business Incubation 
Center 

National Taiwan University of 
Science and Technology 

Taiwan 

22 BLC3 Incubadora University of Coimbra 
University of Minho 
School of Technology and 
Management of Oliveira do 
Hospital 
University of Beira Interior 
University Nova Lisbon 
Catholic University of Portugal 

Portugal 

23 Parque Tecnológico 
de la Salud de 
Granada (PTS 
Granada) 

University of Granada Espanha 

24 Chrysalis Pontificia Universidad Catolica de 
Valparaiso 

Chile 

25 Instituto Pedro Nunes 
(IPN) 

Universidade do Coimbra Portugal 

Fonte: UBI Global (2016). World Rankings University Business Incubators 2015. 

 

 

O estudo de benchmarking mostrou diferentes tipos de incubadoras e 

com estratégias distintas. Uma parte substancial das incubadoras 

procura ser seletiva focando em projetos empreendedores que revelem 

alto potencial de crescimento – em vendas e criação de empregos – e 

ofereçam perspetivas de competitividade. No entanto, o estudo do GEM 

indica que apenas uma pequena parte dos empreendedores (5 a 35%) 

têm um negócio com potencial de crescimento ou que apresenta um 

conjunto de fatores distintivos que lhe podem trazer uma vantagem 

competitiva. Assim, as incubadoras devem auxiliar na seleção dos 

projetos que poderão ter mais impacto – sobretudo em negócios de 

carater tecnológico. O momento em que ocorre a incubação é, também, 

importante para aumentar as hipóteses de sucesso: para ser incubado, é 

necessário que o projeto empreendedor seja mais que uma ideia, deve 

ser uma empresa em construção. Assim, o empreendedor deve já ter 

definido qual o seu produto e ter feito as primeiras vendas, para além de 

estar disposto a investir tempo e recursos na nova empresa. 

As incubadoras desempenham múltiplos papéis no suporte às novas 

empresas. Benoît Leleux, professor de empreendedorismo da escola de 

negócios IMD em Lausanne (Suíça), identificou quatro papéis que as 

incubadoras devem desempenhar complementarmente:  

1) Pais, por oferecerem competências de desenvolvimento mais 

robustas que as dos empreendedores, para além de oferecerem 

abrigo e suporte, tecnológico e emocional;  

2) Facilitadores, de auxílio no diagnóstico e apoio de peritos;  
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3) Investidores, financiando novas empresas em troca de 

participações sociais;  

4) Clubes de convívio, apresentando oportunidades de contacto com 

outros empreendedores, empresários experientes e outros atores do 

ecossistema que, de outro modo, seriam inacessíveis.  

Ainda que o portfolio de serviços das incubadoras deva ser ajustado às 

necessidades do mercado local, i.e. ao tipo de projetos e de 

empreendedores existentes, algumas tarefas genéricas estão 

identificadas: 

1) Infraestrutura partilhada. A oferta de espaço de escritório, salas de 

reuniões, telecomunicações, receção e, eventualmente, segurança, 

permite reduzir os custos de estabelecer um novo negócio. 

2) Serviços de consultoria e aconselhamento. A consultoria e o 

aconselhamento podem incidir sobre aspetos desde a estratégia às 

finanças, passando por aspetos legais, administrativos e de 

marketing. Visam colmatar lacunas na formação e experiência dos 

empreendedores. 

3) Serviços financeiros. As incubadoras devem permitir o acesso mais 

fácil a financiamento, quer atuando como financiadores quer abrindo 

canais privilegiados com business angels, capitais de risco e outros 

tipos de financiadores. 

4) Relacionamentos e expansão da rede. A rede de contactos do 

empreendedor permite-lhe aceder a novo conhecimento, 

oportunidades de negócio, recursos, parceiros e pode ser decisiva na 

expansão da nova empresa. A incubadora permite o contacto com 

outros empreendedores, empresas estabelecidas e empreendedores 

experientes que podem atuar como mentores. 

 

Aceleradoras de negócios 

As aceleradoras de negócios são uma tendência recente na área do apoio ao 

empreendedorismo. O seu objetivo é auxiliar a ultrapassar o “fosso” entre as 

etapas iniciais do processo empreendedor (a geração da ideia) e a entrada no 

mercado. Este apoio é mais premente em negócios com caráter inovador (como 

a maioria dos negócios tecnológicos) e cujo processo de desenvolvimento de 

protótipos e validação do modelo de negócio pode ser complexo. Assim, é 

necessário um apoio específico para esta fase, já que antes da validação do 

negócio no mercado será mais difícil obter financiamento. 

As aceleradoras oferecem às empresas em fase embrionária apoio em quatro 

áreas: desenvolvimento do negócio (incluindo consultoria e assistência 

tecnológica); infraestruturas (espaço de escritório e serviços comuns); rede de 



   

Entidade Consultora:                                                                   Cofinanciado por:  

  

78 

contactos (com potenciais clientes, investidores e outros serviços); 

financiamento (através de bolsas ou investimentos). Apesar de oferecerem 

apoio semelhante às incubadoras, as aceleradoras distinguem-se por apoiar 

negócios em fase mais embrionária. 

Um estudo de 52 aceleradoras de todo o mundo concluiu que a maioria das 

aceleradoras são focadas em um ou poucos setores (60% das aceleradoras) e 

que a maioria das aceleradoras procura negócios com uma forte vertente 

tecnológica como fator distintivo (66%). O estudo concluiu ainda que a seleção 

criteriosa de projetos para acelerar é importante para melhorar a taxa de 

sucesso das aceleradoras: é, portanto, enfatizada a qualidade dos 

empreendedores e dos projetos, ao invés da quantidade. O estudo identifica, 

ainda, algumas medidas para aumentar a eficácia das aceleradoras: 

 Estabelecer parcerias com instituições académicas e industriais para 

desenvolver competências e sistemas de recolha de informação; 

 Tornar mais robustos os processos de busca de projetos 

empreendedores para poder selecionar apenas os melhores projetos 

sem comprometer a qualidade. 

 Desenvolver processos multi-etapa de seleção de projetos, envolvendo 

outros membros do ecossistema empreendedor, para alinhar a seleção 

com as características e necessidades de todos os atores. 

 Construir redes de relacionamento com o setor financeiro, 

especialmente investidores comerciais (e.g. banca) que possa apoiar 

diretamente os negócios que são acelerados e chegam ao mercado. 

 Construir redes de relacionamento com empresas estabelecidas, para 

integrar as empresas aceleradas no mercado. 

Fonte: Adpatado de Lall, S., Bowles, L., & Baird, R. (2013). Bridging the “pioneer gap”: 

The role of accelerators in launching high-impact enterprises. Innovations, 8(3/4) 105-

138. 

 

Os empreendedores reconhecem os múltiplos papéis das incubadoras, 

embora pareçam valorizá-los de forma distinta ao longo do tempo. O 

estudo “Parques e incubadoras para o desenvolvimento do Brasil - Estudo 

de práticas de parques tecnológicos e incubadoras de empresas”, 

desenvolvido em 2015 pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

do Brasil, inquiriu os empreendedores sobre o que os levou a escolher ir 

para uma incubadora e qual a importância da incubadora para o seu 

negócio. Os resultados mostram que, na fase inicial, os empreendedores 

procuram as incubadoras pela infraestrutura disponível (importante para 

27% dos inquiridos), pelos serviços de gestão oferecidos (23%), pelos 

parceiros disponíveis (23%) e pelo valor da renda paga (23%). No entanto, 

depois de instalados, reconhecem que as incubadoras criam valor para o 

seu negócio sobretudo devido à notoriedade da marca (41%), aos 

serviços de suporte (32%), as parcerias e redes de contacto (27%) e a 

interação entre as incubadas (23%). 
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Best Science Based Incubator Award 2010 

A Incubadora do Instituto Pedro Nunes ganhou, em 2010, o prémio 

internacional de melhor Incubadora de Base Tecnológica do mundo. Os 

vencedores de anos anteriores incluem instituições de elevado prestígio e 

renome internacional, tais como: o Tsinghua Science Park de Beijing, o Oxford 

BioBusiness Center, o I3P- Incubadora de empresas do Politécnico de Turim ou 

o Symbion - Science Park de Copenhaga. 

A IPN Incubadora destacou-se de entre as mais de 50 incubadoras em 

competição, provenientes de 23 países diferentes, pelos seus excelentes 

resultados, dos quais se destacam: um modelo de negócio autosustentado com 

forte retorno do investimento público, uma taxa de sobrevivência das empresas 

incubadas superior a 80%; um volume de negócios agregado, destas empresas, 

em 2009, superior a 70 milhões de euros; e a criação de mais de 1.500 postos de 

trabalho diretos, muito qualificados, desde o seu início de atividade. 

Fonte: https://www.ipn.pt/noticias/noticia/1857?uri=%2Fincubadora 

 

 

4.5.2. As incubadoras e as indústrias criativas 

Os negócios de indústrias criativas, incluindo arte, audiovisuais, 

publicidade, design, moda, software de entretenimento, artes 

performativas, edições e publicações, etc., têm desafios específicos que 

requerem apoio especializado. Este tipo de negócios são, 

frequentemente, desenvolvidos por pequenas equipas (1-5 pessoas) que 

colocam os seus esforços sobretudo na componente técnica. Portanto, 

dedicar tempo à gestão e promoção do negócio pode ser difícil, e até 

entendido como supérfluo pelos promotores, o que se pode explicar por, 

frequentemente, os empreendedores de indústrias criativas não terem 

formação ou competências em gestão. As novas empresas criativas 

também têm dificuldade em expandir geograficamente o seu negócio, 

ficando limitadas a uma rede de distribuição local, com comunicação 

local, e com fracas perspetivas de crescimento. Um desafio adicional é o 

financiamento, porque a maioria dos investidores tradicionais não é 

sensível às indústrias criativas. 

As incubadoras de empresas podem ter um contributo importante no 

desenvolvimento das empresas nas indústrias criativas. Possivelmente 

este apoio pode ser mais eficaz se for prestado por incubadoras 

especializadas - com competências, conhecimentos e contactos 

privilegiadas a outros elementos da cadeia de valor. Diversos estudos 

(ver, por exemplo, CED, 2000) apontam que o sucesso das empresas 

incubadas depende, também, das ligações formais a redes comerciais 

que são proporcionadas pela incubadora. As incubadoras especializadas 

num setor específico detém conhecimento profundo sobre o negócio e 

oferecem serviços de qualidade superior.  

https://www.ipn.pt/noticias/noticia/1857?uri=%2Fincubadora
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No caso específico das indústrias criativas é possível identificar quatro 

vetores de apoio necessário às novas empresas: 

 Desenvolver as competências de gestão dos empreendedores. 

As incubadoras podem oferecer formação e aconselhamento aos 

novos negócios em estratégia, marketing, operações e gestão 

geral. 

 Aumentar a visibilidade dos negócios das indústrias criativas. 

As incubadoras podem promover um efeito de cluster, 

desenvolvendo uma notoriedade conjunta que pode ser 

transmitida também às novas empresas que vão sendo 

incubadas. 

 Comunicar o valor do produto. Frequentemente o preço dos 

produtos artísticos não reflete o esforço e trabalho investidos 

Auxiliar as novas empresas a comunicar o valor do seu produto 

permite encontrar clientes mais dispostos a pagar somas mais 

elevadas. 

 Auxiliar na busca de investidores. As redes de contactos das 

incubadoras devem incluir financiadores sensíveis às indústrias 

criativas e que estejam dispostos a financiar novos negócios 

nestes setores. Estes financiadores podem incluir 

empreendedores experientes destas indústrias. 

 

 

4.5.3. Boas práticas de incubadoras internacionais 

As incubadoras de empresas enfrentam múltiplos desafios que 

condicionam o apoio eficaz às empresas incubadas. Apesar de serem um 

elemento importante para o ecossistema empreendedor, sem uma 

atuação adequada as incubadoras podem colocar entraves ao 

desenvolvimento das novas empresas e do empreendedorismo no 

ecossistema como um todo. Importa, portanto, compreender as 

melhores práticas de algumas incubadoras de referência, a partir das 

quais é possível estabelecer ações. 

 

Caso SETSQUARED 

A SETSQUARED é uma incubadora universitária fundada em 2003 e 

considerada pela UBI Global a melhor incubadora universitária do mundo 

(ver caixa). É detida por cinco universidades do Reino Unido (University of 

Bath, University of Bristol, University of Exeter, University of 

Southampton e University of Surrey) e tem um foco em negócios na área 

tecnológica. Em cada uma das universidades há uma incubadora 

SETSQUARED. Oferece serviços de aconselhamento, mentoria, apoio 

legal, financiamento e formação – sobretudo para recrutamento de 
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talentos e acesso a financiamento. Recebe cerca de 50 novas empresas 

por ano que investem, em média, 500 mil euros e têm uma taxa de 

sobrevivência, ao fim de 3 anos, de 90%. 

Boas práticas 

 Integração com o ecossistema. O objetivo da SETSQUARED é 

aumentar o número de empresas tecnológicas na região, 

alavancando os resultados obtidos nas universidades e centros de 

investigação. Assim, privilegia a interação com os elementos do 

ecossistema local – não só as universidades mas também 

empresas, centros tecnológicos, financiadores e outros 

empreendedores. Destacam-se particularmente os contactos 

com centros de inovação britânicos e internacionais que 

permitem às empresas incubadas visitar outros ecossistemas 

empreendedores. Por exemplo, as visitas ao MIT (Massachussets 

Institute of Technology) e ao Vale do Silício permitem às 

empresas incubadas na SETSQUARED obter formação, absorver 

boas práticas, e conhecer as novidades tecnológicas de ponta aí 

desenvolvidas. 

 Programa de mentoria. A SETSQUARED oferece mentoria com 

empreendedores experientes a todos os empreendedores 

incubados. Os mentores selecionados são empreendedores 

experimentados e que são referências no mercado relevante para 

cada empresa. As sessões de mentoria têm uma duração de duas 

horas a cada três meses e visam, sobretudo, a discussão de 

questões estratégias. É um auxílio para a correta definição da 

proposta de valor mais adequada a cada mercado.  

 Encontros de networking com financiadores. Para além de 

contactos informais e acesso a fontes de financiamento, a 

SETSQUARED organiza momentos mais estruturados de 

contacto entre empreendedores e potenciais investidores. Um 

dos eventos é o Angel network – Surrey 100 Club, durante o qual 

as empresas incubadas apresentam os seus negócios a business 

angels. 

 

Caso ENCUBATOR 

A ENCUBATOR foi fundada em 2001 em Gotemburgo numa iniciativa da 

Chalmers University of Technology para desenvolver o seu programa de 

mestrado em Empreendedorismo. Tem um caráter fortemente 

pedagógico – o seu nome é uma amálgama de “Entrepreneurial 

Education” e “Business Incubation” – e difere da maioria das incubadoras 

pela separação clara que faz entre o inovador e o empreendedor. Os 

negócios são desenvolvidos por alunos finalistas da Chalmers School of 



   

Entidade Consultora:                                                                   Cofinanciado por:  

  

82 

Entrepreneurship a partir de uma ideia/produto inovador de um parceiro 

externo. Assim, cabe aos estudantes identificar o benefício para o 

mercado do produto e desenvolver o modelo de negócio. A ENCUBATOR 

destaca-se pela correta definição do modelo de negócio desenvolvido: 

mais de metade das empresas que saem da incubadora mantém os 

modelos desenvolvidos durante a incubação. Em 2015, a Chalmers 

University of Technology reorganizou as suas diferentes atividades de 

promoção do empreendedorismo e integrou a ENCUBATOR na Chalmers 

Ventures. 

Boas práticas 

 Processo de seleção. A seleção de projetos a incubar é uma das 

características da ENCUBATOR. As ideias/inovações que poderão 

ser desenvolvidas pelos estudantes têm que reunir três condições 

em simultâneo: ter uma base tecnológica, serem inovadoras ou 

únicas e ter potencial escalável para o mercado global. As ideias 

que cumprirem estes requisitos serão depois desenvolvidas – 

definição do modelo de negócio, captação de recursos – e apenas 

as melhores serão incubadas. Assim, aumenta a eficácia da 

atuação da incubadora. 

 Integração com o ecossistema. Para além da relação umbilical 

com a Chalmers University of Technology, a ENCUBATOR 

também tem forte relações com o restante ecossistema. Por um 

lado, com as empresas que saem da incubadora e permitem 

fortalecer a imagem de marca da incubadora. Por outro lado, a 

forte ligação com empreendedores e executivos seniores que 

foram alunos da Chalmers University of Technology – que podem 

oferecer aconselhamento esporádico ou mentoria de longo prazo 

às empresas incubadas. Por fim, uma rede de parceiros que 

oferecem os seus serviços de apoio e aconselhamento às 

empresas incubadas. 

 Apoio financeiro. A ENCUBATOR, para além dos contactos 

informais e da procura por alargar a carteira de potenciais 

investidores nas incubadas, assegura financiamento de diversos 

tipos. Assim, projetos em diferentes fases de incubação poderão 

receber financiamentos: numa fase embrionária cerca de 5.000 

euros para a verificação da ideia, e numa fase de exploração do 

mercado financiamentos pré-seed de até 30.000 euros. 

 Desenvolvimento das competências dos empreendedores. 

Atuar no desenvolvimento das competências dos 

empreendedores é uma prática da ENCUBATOR. A forte relação 

com a Chalmers University of Technology e o modelo de seleção 

seguido oferece, à partida, empreendedores particularmente 

motivados e com uma formação de base relevante. Ainda assim, 
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os conhecimentos académicos são complementados pela 

interação com outras empresas e empreendedores experientes, 

bem como pelo aconselhamento desenhado à medida das 

necessidades de cada projeto. 

 

Caso Unitec 

A Unitec é a incubadora do parque tecnológico TECNOSINOS, da 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), no estado do Rio 

Grande do Sul, Brasil. Pretende alavancar a atuação dos seus estudantes 

de modo a melhorar a empregabilidade dos estudantes dos cursos de 

engenharia e gestão, para além do desenvolvimento da região. Foca-se 

em empresas de caráter tecnológico e foi considerada particularmente 

bem-sucedida na atração de empreendimentos, na ligação ao 

ecossistema da região e na rede de parceiros que desenvolveu. 

Boas práticas 

 Programa de fomento do empreendedorismo. A Unitec faz 

parte do programa “Talentos Tecnosinos”, um programa amplo 

de formação e qualificação de recursos humanos. Na vertente do 

empreendedorismo, o programa procura aproximar os alunos de 

escolas profissionais e estudantes da Unisinos da Unitec para 

estimular a consciência empreendedora. A ligação é mantida ao 

longo da licenciatura, de modo a estimular o desenvolvimento de 

ideias inovadoras e de competências empreendedoras. 

 Concurso de empreendedorismo. A Unitec promove um 

concurso de empreendedorismo (o Prémio Roser) que procura 

identificar novos empreendedores. Através de concursos focados 

numa área temática, pretende estimular o desenvolvimento de 

novos projetos e aumentar o número de start-ups de base 

tecnológica que chegam à incubadora. O foco numa área 

temática também permite identificar soluções inovadoras para 

problemas reais, aumentando assim a viabilidade dos negócios 

propostos. Os prémios atribuídos aos finalistas e ao vencedor são 

períodos de incubação gratuita na Unitec (de 3 meses a 1 ano). 

 

Caso CenTev-UFV 

A Incubadora de Empresas de Base Tecnológica CenTev foi criada em 

1996 pela Universidade Federal de Vitória, em Minas Gerais, Brasil. O seu 

objetivo é promover a transferência de resultados de investigação para 

atividades produtivas. Com o seu foco tecnológico, recebe projetos com 

cariz inovador ao nível dos produtos, processos ou componentes. 

Procura, através da sua atuação, promover o desenvolvimento da região 



   

Entidade Consultora:                                                                   Cofinanciado por:  

  

84 

e é considerada particularmente bem-sucedida na sua integração com o 

ecossistema regional, nos serviços prestados às incubadas e no 

acompanhamento das empresas incubadas e pós-incubação. 

Boas práticas 

 Processo de seleção. A seleção de empresas a incubar é 

destacada como a prática distintiva da CenTev, com particular 

importância para a plataforma tecnológica desenvolvida, a 

plataforma stdTECHsel. A digitalização do processo é apontada 

como fundamental para acelerar a seleção de novas incubadas e 

para dotar o processo de uma transparência acrescida. O 

processo de seleção é dirigido por um membro da equipa da 

CenTev, mas a avaliação dos projetos empreendedores é feito 

por uma comissão avaliadora externa. Os elementos da comissão 

de avaliação são professores universitários, agências de apoio a 

pequenas empresas (Sebrae) e outros atores regionais. Após o 

relatório produzido pela comissão de avaliação, a CenTev toma a 

decisão final sobre a admissão – ou não – do projeto à 

incubadora. 

 

4.6. EMPREENDEDORISMO CULTURAL, ARTÍSTICO E 

CRIATIVO 

O estudo de benchmarking envolveu uma análise ao empreendedorismo 

cultural, artístico e criativo. Os objetivos fundamentais do estudo foram 

identificar ações e práticas específicas e entender como e se há 

diferenças substanciais na promoção do empreendedorismo cultural, 

artístico e criativo face a outros focos de empreendedorismo, como o 

tecnológico por exemplo.  

O conjunto das atividades culturais, artísticas e criativas tem um papel 

relevante e crescente na geração de riqueza e emprego em Portugal e 

contribui para a criação de uma identidade nacional, ou regional, a 

qualidade de vida das populações e o enriquecimento educacional. O 

setor cultural, artístico e criativo é um dos motores da competitividade 

das regiões e cidades, no quadro da competitividade territorial. Cidades 

com maior dinamismo cultural são atrativas para empresas e talentos 

nacionais e internacionais, num ecossistema de desenvolvimento 

institucional. Segundo o estudo de Mateus e Associados (2010), o setor 

cultural e criativo gerou em 2006 um valor acrescentado bruto de 3.691 

milhões de euros (2,8% do PIB), empregando cerca de 127 mil pessoas 

(2,6% do emprego) em Portugal. Entre 2000 e 2006 teve um crescimento 

do emprego de 4,5%, em contraste com os 0,4% no crescimento total 
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nacional. Justifica-se assim, observar e promover o potencial económico 

deste setor. 

O impacto da cultura e criatividade tem atraído atenção como potencial 

dinamizador de uma “economia criativa” na Europa. O setor cultural e 

criativo tem, assim, sido alvo de vários estudos, como o UN Report on 

Creative Economy, em 2008, que foi publicado coletivamente pela 

UNCTAD, UNDP, UNESCO, WIPO e ITC que concluiu que: 

“The interface among creativity, culture, economics 
and technology, as expressed in the ability to create 
and circulate intellectual capital, has the potential to 
generate income, jobs and export earnings while at 
the same time promoting social inclusion, cultural 
diversity and human development. This is what the 
emerging creative economy has already begun to do 
as a leading component of economic growth, 
employment, trade, innovation and social cohesion in 
most advanced economies”. 

UNCTAD, (2008), The Creative Economy, UNCTAD/DITC/2008/2 , p. iii 

 

O “produto” deste setor é transacionável diretamente e indiretamente 

pela sua incorporação em outras atividades e indústrias. Por exemplo, na 

indústria de software e aplicativos para tecnologia móvel, de design, 

arquitetura, e numa variedade de produtos. 

Um estudo de benchmarking deste setor é complexo pela diversidade de 

agentes envolvidos e pela conceptualização do que constitui 

efetivamente o setor. Mateus e Associados (2010) no estudo “O setor 

cultural e criativo em Portugal” reconheceram a complexidade e 

estabeleceram, usando referências europeias e norte-americanas, quais 

as atividades que compõem o setor cultural e criativo (ver Tabela 4-8) 

distinguindo três setores âncora e 13 subsetores. 

 

Tabela 4-8. A composição do sector cultural e criativo 

Sectores-âncora Subsectores 

Atividades culturais 

nucleares 

Artes performativas 

Artes visuais e criação literária 

Património histórico e cultural 

Atividades culturais Cinema e vídeo 

Edição 

Música 

Rádio e televisão 

Software educativo e de lazer 

Atividades criativas Arquitetura 

Design 

Publicidade 

Serviços de software 

Componentes criativas em outras atividades 

Fonte: Mateus e Associados (2010). 
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A diversidade é, então, também manifesta dispersão de atividades 

económicas que o compõem (apresentadas na Tabela 4-9), identificadas 

por Mateus e Associados (2010). Ou seja, compõem o setor atividades 

tão diversas que incluem desde diversos tipos de comércio, até atividades 

que designamos por culturais e artísticas como as de espetáculo, 

produção de filmes, vídeos, etc. 

 

Tabela 4-9. As atividades económicas do setor cultural e criativo 

Domínio  CAE 

Atividades 
culturais 
nucleares 

5250  Comércio a retalho de artigos em segunda mão em 
estabelecimentos  

9232  Gestão de salas de espetáculo e atividades conexas  
9234  Outras atividades de espetáculo, n.e.  
9251  Atividades das bibliotecas e arquivos  

 9252  Atividades dos museus e conservação de locais e de 
monumentos históricos  

 52488  Comércio a retalho de outros produtos novos em 
estabelecimentos especializados, n.e.  

 74871  Organização de feiras e de exposições  
 91331  Associações culturais e recreativas  
 92311  Atividades de teatro e musicais  
 92312  Outras atividades artísticas e literárias  
Indústrias 
culturais 

222  Impressão e atividades dos serviços relacionados com a 
impressão  

722  Consultoria e Programação Informática  
 2211  Edição de livros  
 2212  Edição de jornais  
 2213  Edição de revistas e de outras publicações periódicas  

Domínio  CAE 

 2214  Edição de gravações de som  
 2215  Edição, n.e.  
 2231  Reprodução de gravações de som  
 2232  Reprodução de gravações de vídeo  
 2233  Reprodução de suportes informáticos  
 5184  Comércio por grosso de computadores, equipamentos 

periféricos e programas informáticos  
 5186  Comércio por grosso de outros componentes e 

equipamentos eletrónicos  
 5247  Comércio a retalho de livros, jornais e artigos de 

papelaria  
 6420  Telecomunicações  
 7140  Aluguer de bens de uso pessoal e doméstico, n.e.  
 7481  Atividades fotográficas  
 9211  Produção de filmes e de vídeos e atividades técnicas de 

pós-produção  
 9212  Distribuição de filmes e de vídeos  
 9213  Projeção de filmes e de vídeos  
 9220  Atividades de rádio e televisão  
 9232  Gestão de salas de espetáculo e atividades conexas  
 9240  Atividades de agências de notícias  
 30020  Fabricação de computadores e de outro equipamento 

informático  
 32200  Fabricação de aparelhos emissores de radio e de 

televisão e aparelhos de telefonia e telegrafia por fios  
 32300  Fabricação de aparelhos recetores e material de radio e 

de televisão, aparelhos de gravação ou de reprodução de 
som e imagens e de material associado  

 51430  Comércio por grosso de eletrodomésticos, aparelhos de 
rádio e de televisão  

 51472  Comércio por grosso de livros, revistas e jornais  
 52451  Comércio a retalho de eletrodomésticos, aparelhos de 

rádio, televisão e vídeo  
 52452  Comércio a retalho de instrumentos musicais, discos, 
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Domínio  CAE 

cassetes e produtos similares  
 52481  Comércio a retalho de máquinas e de outro material para 

escritório  
 52488  Comércio a retalho de outros produtos novos em 

estabelecimentos especializados, n.e.  
Atividades 
criativas 

722  Consultoria e programação informática  
2233  Reprodução de suportes informáticos  

 74201  Atividades de arquitetura  
 74401  Agências de publicidade  
 74402  Gestão de suportes publicitários  
 74872  Outras atividades de serviços prestados principalmente 

às empresas  

Fonte: Mateus e Associados (2010). 
 

 

Numa abordagem por profissão, Mateus e Associados (2010) propõem a 

inclusão no setor cultural e criativo das constantes na Tabela 4-10.  

 

Tabela 4-10. Profissões culturais e criativas 

CNP (cod) Profissões 

214105  Arquitetos  

2431  Arquivistas e Conservadores de Museus  

2432  Bibliotecários e Documentalistas  

2451  Escritores, Jornalistas e Similares  

2452  Escultores, Pintores e Outros Artistas Similares  

CNP (cod) Profissões 

2453  Compositores, Músicos e Cantores  

2454  Coreógrafos e Bailarinos  

2455  Atores, Encenadores e Realizadores  

312105  Programadores de Informática e Trabalhadores Similares  

312190  Outros Programadores de Informática e Trabalhadores 
Similares  

3131  Fotógrafos e operadores de aparelhos de registo de 
imagem e de som  

3132  Operadores de equipamento de emissões de Rádio, TV e 
Telecomunicações  

3471  Decoradores e desenhadores modelistas de produtos 
industriais e comerciais  

3472  Locutores e apresentadores de Rádio, de Televisão e de 
Espetáculos  

3473  Músicos, cantores e bailarinos de espetáculos de 
variedades e artistas similares  

3474  Artistas de circo  

Nota: usando a Classificação Nacional de Profissões (CNP). 
Fonte: Mateus e Associados (2010). 

 

As descrições expostas não pretendem apenas mostrar a diversidade de 

atividades e profissões, mas também realçar que, tendo como foco o 

empreendedorismo cultural, artístico e criativo, o ecossistema necessita 

reconhecer que a diversidade implicará atuações muito diferenciadas.  
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4.6.1. Em Portugal 

O setor cultural e criativo tem estado fortemente dependente do apoio e 

promoção do Estado, com financiamento e subsídios públicos, mas há 

potencial para maior participação privada e o desenvolvimento das 

indústrias criativas pode ter um efeito de arrastamento em outras 

indústrias onde a componente criativa e artística é um input relevante.  

A rede de infraestruturas é bastante heterogénea entre o território e 

dentro das regiões, com assimetrias assinaláveis (Tabela 4-11). Há uma 

maior concentração de infraestruturas e atividades nos grandes polos 

urbanos, em especial das principais cidades. 

Em termos de mercado, e apesar das restrições financeiras das famílias, 

há sinais de um crescimento na procura por produtos/serviços do setor. 

São, ainda assim, notórias as diferenças entre as diferentes regiões de 

Portugal (Tabela 4-12). O acréscimo de turismo com visitantes 

estrangeiros também pode funcionar como alavanca para o sector. O 

efeito do turismo estrangeiro pode refletir-se não apenas nas visitas 

tradicionais aos monumentos mas, também, no efetivo consumo de bens 

culturais, artísticos e criativos. 

As despesas de capital (ou investimento) das camaras municipais têm 

vindo a decair, embora a despesa corrente se mantenha relativamente 

estável após uma diminuição mais substancial entre 2009-2010 (ver 

Figura 4-7 e Tabela 4-13). A quebra mais acentuada tem sido ao nível de 

novos investimentos (Figura 4-7), após um período de 12 anos, de 1987 a 

2008, de crescimento considerável. 

Regionalmente, por município, a região de Leiria não diverge 

substancialmente dos outros territórios nacionais (Tabela 4-13). 

A nível da educação/formação de profissionais para o setor a oferta 

académica é muito diferenciada e relativamente escassa na maioria do 

território (Tabela 4-15). O desequilíbrio ao nível da formação entre 

regiões é mais substancial que ao nível da oferta de infraestruturas e 

consumo de atividades culturais e criativas. 

Ao nível do comércio internacional, com exportação, há quatro 

debilidades importantes notadas por Mateus e Associados (2010): (1) 

fraco dinamismo das indústrias relacionadas e de suporte ao sector 

cultural e criativo, (2) dificuldade de articular lógicas de produção e de 

distribuição em muitos produtos culturais e criativos, (3) dificuldade de 

valorização internacional da língua portuguesa, e (4) uma política pública 

e privada que tende a privilegiar os aspetos internos e de produção sobre 

os aspetos internacionais e de distribuição.  
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Tabela 4-11. Estatísticas de cultura e recreio em Portugal (2015) 

 Cine-
mas 
(nº) 

Ecrãs 
cine-
ma 
(nº) 

Especta-
dores 

cinema 
(total) 

Recintos 
culturais 

(nº) 

Espetá-
culos ao 
vivo (nº 
bilhetes 

vendidos) 

Receitas de 
bilheteira 

de 
espetáculos 

ao vivo 
(milhares 
de euros) 

Galerias de 
arte e 

espaços de 
exposição 

temporária 
(Nº de 

espaços) 

Jardins 
zoológicos, 
botânicos e 

aquários  
(nº - 2012) 

Museus 
(nº) 

Museus 
(nº total 

de 
visitantes) 

Jornais e 
outras 

publicações 
periódicas 
(Nº títulos 

publicados) 

Jornais e 
publicações 
periódicas 
(Circulação 

p/ 
habitante) 

Portugal 165  547  14.566.066  352 3.866.197 59.596,1  1.037 29  392 11.749.732  1.382  43,2 

Reg. Norte 44 153 4.509.628 86 1.386.143 16.202,2 294 10 109 3.420.918 320 17,4 

Reg. Centro 45 116 2.105.073 82 284.144 2.459,1 251 1 96 1.294.227 284 8,8 

Região de Leiria 5 17 328.084 9 15.243 92,1 40 1 15 181.628 26 6,3 

Alvaiázere 0 0 0 0 - - 2 0 1 - 1 - 

Ansião 1 1 297 1 - - 2 0 1 - 3 4,9 

Batalha 0 0 0 0 0 0,0 1 0 1 - 2 - 

Castanheira de 
Pêra 

0 0 0 0 - - 2 0 1 - 1 - 

Figueiró dos 
Vinhos 

0 0 0 0 536 1,3 4 0 0 0 0 - 

Leiria 4 16 327.787 3 7.780 62,3 9 1 5 97 558 11 11,3 

Marinha Grande 0 0 0 1 80 0,4 3 0 2 - 2 - 

Pedrógão 
Grande 

0 0 0 0 - - 3 0 0 0 0 - 

Pombal 0 0 0 2 4.761 18,4 6 0 2 - 4 0,7 

Porto de Mós 0 0 0 2 2.086 9,6 8 0 2 - 2 - 

A.M. Lisboa 35 191 6.511.997 95 1.798.049 35.946,1 243 6 80 5.850.505 644 123,2 

Reg. Alentejo 26 33 218.821 48 136.255 2.237,5 140 3 59 510.357 51 4,8 

Reg. Algarve 9 34 843.211 16 173.129 1.861,8 44 2 12 229.662 25 2,4 

Reg. A. Açores 4 7 113.444 9 48.818 426,0 32 4 17 185.937 30 24,3 

Reg. A. Madeira 2 13 263.892 16 39.659 463,5 33 3 19 258.126 28 37,8 

Fonte: PORDATA. Com dados de INE e Secretaria de Estado da Cultura. 
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Tabela 4-12. Despesas por agregado familiar em lazer, distração e cultura, por região (2010/2011) 

 
Portugal Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve 

Reg. A. 
Açores 

Reg. A. 
Madeira 

Lazer, distração e cultura 1.073 1.063 897 1.400 592 1.090 617 807 

Equipamento e Acessórios Audiovisuais, 

Fotográficos e Informáticos. Reparação 

111 109 99 144 45 115 x 92 

Outros Bens Duráveis relacionados com 

Lazer, Distração e Cultura. Reparações 

5 5 -- -- -- -- -- -- 

Outros Artigos e Equipamentos Recreativos, 

de Lazer e de Distração 

209 207 178 268 128 227 105 134 

Serviços Recreativos e Culturais 334 357 241 443 186 320 176 219 

Livros, Jornais e Outros Impressos 309 298 292 385 171 311 191 227 

Viagens Turísticas Organizadas 105 89 83 152 61 113 x 130 

Em % da despesa do agregado 5,3% 5,1% 4,7% 6,3% 3,5% 5,5% 3,5% 4,3% 

Nota: Valores em Euros. 

Fonte: INE (2012). Inquérito às despesas das famílias 2010/2011. 



   

Entidade Consultora:                                                                   Cofinanciado por:  

  

91 

 

 

Figura 4-7. Despesas municipais (correntes e de capital) em 
cultura e desporto (1987-2014) 

 
Fonte: PORDATA. Fonte dos dados INE, Inquérito ao 
financiamento público das atividades culturais das Câmaras 
Municipais, 2015. 

 

 

Tabela 4-13. Despesas municipais em cultura e desporto (2014) 

 Despesa total 
(milhares de euros) 

Despesa por habitante 
(euros) 

Portugal 568.842,0 54,8 

Reg. Norte 189.888,4 52,4 

Reg. Centro 141.404,0 62,5 

Região de Leiria 15.424,9 53,3 

Alvaiázere 324,8 46,7 

Ansião 704,9 55,8 

Batalha 796,3 50,4 

Castanheira de Pêra 62,8 21,9 

Figueiró dos Vinhos 389,3 66,5 

Leiria 4.636,1 36,9 

Marinha Grande 2.027,9 52,6 

Pedrógão Grande 542,0 150,2 

Pombal 4.440,9 82,6 

Porto de Mós 1.499,9 62,9 

A. M. Lisboa 114.169,4 40,6 

Reg. Alentejo 70.859,1 96,6 

Reg. Algarve 31.637,9 71,7 

Reg. A. Açores 14.335,3 58,2 

Reg. A. Madeira 6.548,0 25,3 

Fonte: INE (2015). Estatísticas da cultura 2014. 
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Tabela 4-14. Despesa de capital das Câmaras Municipais em cultura e desporto (2014) 

 Total Património 
cultural 

Bibliotecas 
e arquivos 

Livros e 
publicações 

Artes 
visuais 

Artes do 
espetáculo 

Audiovisual 
e 

multimédia 

Atividades 
interdisciplinares 

Atividades 
desportivas 

Outras 

Portugal  116.802  24.944  10.327  147,8  629,7  15.405,0  2.326  8.282  53.157  1.584 

Reg. Norte  46.602  9.862  2.547  35,1  79,6  4.389,4  1.084  2.718  25.420  468 

Reg. Centro  33.266  9.509  1.086  85,2  128,9  4.051,4  241  2.148  15.491  526 

Região de Leiria  6.026  3.055  83  29,4  44,4  324,0  6  321  2.140  24 

Alvaiázere  139  3  0,6  29,4  44,4  36,5  6  0  20  0 

Ansião  57  0,2  2  0  0  41,6  0  0  0  13 

Batalha  58  0,4  4  0  0  0  0  20,6  33  0 

Castanheira de 
Pêra 

 1  0  1  0  0  0  0  0  0  0 

Figueiró dos 
Vinhos 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Leiria  2.577  1.738  0  0  0  3,6  0  20  816  0 

Marinha Grande  434,9  3  0,4  0  0  198,5  0  6  227  0 

Pedrógão 
Grande 

 163,7  80  3  0  0  32,2  0  0  48  0 

Pombal  2.347  1.230  72  0  0  11,6  0  275  756  3 

Porto de Mós  248  0  0  0  0  0  0  0  239  9 

A. M. Lisboa  15.837  1.542  4 909  20,3  364,6  3.147,9  84  1.288  4.140  340 

Reg. Alentejo  11.268  2.060  247  6,3  40,3  2.386,3  917  628  4.734  250 

Reg. Algarve  3.076  418  176  0  3  559,9  0  187  1.733  0 

Reg. A. Açores  6.103  1 059  1 313  0,8  5,3  858,6  0  1.296  1.571  0 

Reg. A. Madeira  649  494  49  0  7,9  11,4  0  19  69  0 

Nota: valores em milhares de euros. 
Fonte: PORDATA. Com dados de INE - Inquérito ao financiamento das atividades culturais, criativas e desportivas pelas Câmaras Municipais. 
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Tabela 4-15. Alunos diplomados no ensino superior cultural, por 
área de estudo 

 2000 2010 2011 2012 2013 2014 

Total  4.997 8.911 9.558 10.079 10.985 9.900 

Artes 2.022 4.173 4.705 5.050 5.490 5.155 

Belas-artes 477 642 804 804 837 721 

Artes do 
espetáculo 

303 733 834 1.026 1.138 969 

- Animação 
cultural 

5 112 74 88 95 41 

- Dança 27 52 31 56 62 48 

- Estudos 
artísticos 

0 56 93 96 134 109 

- Música  183 358 464 531 581 525 

- Teatro 32 143 160 242 209 215 

- Outros 56 12 12 13 57 31 

Audiovisuais e 
produção dos 
média 

266 1.415 1.646 1.711 1.866 1.894 

Design 872 1.283 1.330 1.409 1.539 1.479 

Artesanato 104 100 91 100 92 75 

Outros 0 0 0 0 18 17 

História e 
arqueologia 

651 702 798 927 1.062 947 

 Informação e 
jornalismo 

1.219 1.561 1.766 1.928 1.954 1.770 

Arquitetura e 
urbanismo 

1.105 2.475 2.289 2.174 2.479 2.028 

Em percentagem do 
total de diplomados 

9,2 11,3 11,0 10,7 11,6 11,2 

Fonte: INE (2015). Estatísticas da Cultura 2014. 

 

4.6.2. Desafios do empreendedorismo cultural, artístico e 

criativo 

Embora exista alguma evolução, mantém-se em largo espectro uma 

imagem que este sector é ocupado por artistas como criadores de uma 

obra, de uma peça de arte, que os separa dos aspetos empreendedores e 

comerciais relacionados com a sua obra. Esta é uma tensão entre o 

criador cultural de um lado, e o empreendedor, de outro, em que o 

criador tende a valorizar o valor cultural das criações, com menor 

motivação para gerar valor económico. Esta tensão é, provavelmente, 

mais forte no empreendedorismo cultural porque o artista ou criador 

usualmente não tem as competências e conhecimentos para lidar com as 

especificidades e complexidades de criar e gerir uma empresa. 

 

O empreendedor cultural, artístico e criativo é aquele que cria ou inova 

um produto ou serviço cultural ou criativo e que usa princípios de 

empreendedorismo para organizar e gerir a sua atividade de forma 

comercial. Ou seja, este empreendedor tem um lado criativo e outro de 

empreendedor. 

 

O setor cultural artístico e criativo é muito diverso, incluindo empresas de 

muitos tamanhos e dedicadas a atividades muito distintas. Ainda assim, é 

um setor caracterizado por grande número de pequenas e micro 
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empresas (desde a arquitetura, à moda, design, software, edição, 

publicidade, etc.). Os empreendedores criativos mais provavelmente têm 

formas de empregos não convencionais – precários, part time, contratos 

temporários, freelancers (Benhamou, 2003) e a acumular empregos de 

modo a conseguir um rendimento mínimo necessário à sobrevivência. 

Estes empreendedores, frequentemente, acumulam um emprego com as 

suas atividades de freelancing. 

Um terceiro desafio prende-se com algum desconhecimento sobre o 

setor, por ausência de dados fiáveis sobre o potencial empreendedorismo 

cultural, artístico e criativo. São necessários dados e estatísticas sobre as 

indústrias e cada um dos seus subsetores. Estes dados podem permitir 

desenhar melhor as ações necessárias para promover as indústrias 

culturais, e criativas e o empreendedorismo relacionado. Também 

importa entender efetivamente qual o potencial de contribuição para o 

PIB e para a geração de riqueza desta forma de atividade. Há, ainda, 

pouca investigação sobre o empreendedorismo cultural, artístico e 

criativo, para o que a criação de um observatório para acompanhar os 

desenvolvimentos e as melhores práticas nacionais e internacionais será 

relevante.  

Um desafio adicional é de perceção social, de mentalidade, na medida 

que a cultura e arte não são usualmente vistas pelo seu fim comercial. 

Mudar a mentalidade significa pensar a cultura enquanto elemento de 

desenvolvimento territorial que permite integrar muitos agentes locais, 

regionais e nacionais e o património existente. Parte da mudança de 

mentalidade está em conseguir integrar as atuações dos agentes 

nacionais e locais, públicos e privados, na promoção da cultura e artes. 

Também é importante a conceptualização de cultura de modo mais 

abrangente. A cultura tem assumido um papel mais relevante como fator 

de atração e marketing das cidades e regiões, mas ainda muito focada 

em grandes eventos, feiras e exposições mundiais, organização de 

competições desportivas, ou baseando-se em aspetos de património 

histórico ou recursos naturais.  

A quinta dificuldade está na ligação entre a oferta de atividades criativas 

e a procura pelas outras atividade económicas – que as usam como 

inputs. O esforço criativo pode ajudar a lançar novos modelos de 

produtos, novos modelos de negócio e ajudar à competitividade. Em 

parte esta dificuldade pode ser ultrapassada com a promoção regional e 

plataformas e internet online que aproximem clientes e fornecedores. 

Mas, é relevante notar se o tecido económico efetivamente procura a 

criatividade e o conhecimento. Uma estrutura industrial menos 

sofisticada e de produtos tradicionais tende a ser menos intensiva na 

busca por inovação e criatividade. 
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Adicionalmente existe fraco reconhecimento, inclusive pela população 

regional ou nacional, dos aspetos culturais e artísticos existentes. A 

digitalização dos conteúdos e disponibilização usando a internet como 

plataforma de acesso livre, e generalizado permite a sua promoção e 

atração de visitantes e empresas nacionais e estrangeiros, formando um 

mercado. É, também, um elemento de criação de uma identidade e de 

educação. 

A dificuldade de financiamento não é despicienda. Um estudo realizado 

na União Europeia, em 2010, junto de empresas culturais e criativas 

apontou as dificuldades de financiamento entre as principais barreiras. 

56% das empresas culturais e criativas reportou que o financiamento 

próprio foi a sua principal fonte, e 20% bolsas públicas (Figura 4-8). A 

dificuldade de aceder a financiamento dificulta a formalização das 

empresas ou o seu crescimento. Os apoios públicos são burocráticos e 

instáveis. A banca não reconhece o valor económico das atividades. As 

capitais de risco não contemplam, usualmente, estas atividades nos seus 

portfolios. 

 

 

 

 

Figura 4-8. Fonte de financiamento mais importante 

 
Fonte: HKU, (2010). The entrepreneurial dimension of the cultural and creative 
industries, Hogeschool vor de Kunsten Utrecht, Utrecht. 

 

 

O estudo sobre o setor cultural, artístico e criativo permitiu chegar a 

algumas conclusões. Uma é que estes empreendedores necessitam ter 

formação e qualificação na área do empreendedorismo e da gestão para 

conseguirem ultrapassar barreiras culturais à forma como “a sua arte” é 

utilizada, e desenvolver as competências necessárias para criar e depois 

gerir a sua empresa. A segunda conclusão é que estes empreendedores 

necessitam de ambientes inovadores e com propensão para assumir 

risco. Terceira, a ausência, ou insuficiência, de financiamento, de acesso 

ao mercado e de competências específicas de empreendedorismo e 
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gestão dificultam a sua instalação. A quarta conclusão prende-se com o 

tipo de empresa. Tipicamente são empresas relativamente pequenas, na 

sua maioria micro empresas, com desafios importantes de escala e de 

capacidade de penetração nos mercados. Muitos dos empreendedores 

criativos nem constituem as suas empresas, existindo de modo informal. 

Finalmente, o desenvolvimento do empreendedorismo cultural, artístico 

e criativo exige um ecossistema flexível, que promova a colaboração em 

redes, com serviços de apoio (desde o marketing, à gestão, 

comercialização e produção – por exemplo de protótipos) e com abertura 

à inovação e a negócios culturais. 
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5. O EMPREENDEDORISMO 

EM PORTUGAL 

 

 

 

Área: 92 090 km² 
População: 10 341 330 
População ativa: 5,162 milhões 
Idosos por 100 jovens: 138,6 
PIB: 179 539,9 milhões € 
PIB per capita: 16 676 € 
Tx. Desemprego: 10,8% 
Trabalhadores 
por conta própria: 815 100 
Empresas: 1 127 317 
Empresas > 10 pessoas: 39 096 
Empresas gazelas: 203 
Tx. Analfabetismo: 5,2% 
Pop. c/ ensino superior: 22,9%  
Estudantes universitários: 371.000 

Os relatórios do GEM – Global Entrepreneurship Monitor – e GEI - Global 

Entrepreneurship Index - são dois dos estudos/relatórios mais profundos 

sobre a situação atual do empreendedorismo que dispõem, mesmo que 

de forma agregada, de análises para Portugal.  

O entendimento do empreendedorismo em Portugal não pode ser 

desligado do entendimento de uma variedade de aspetos institucionais 

gerais (identificados no ecossistema empreendedor) e de como 

elementos contextuais influenciam o empreendedorismo. Nos elementos 

contextuais incluímos o estado da economia nacional – com as suas 

implicações sobre o desemprego, redução da atividade económica, 

menor disponibilidade de empregos para quem procura, políticas de 
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apoio ao autoemprego, e a sensibilidade relativa da população para criar 

a sua fonte de rendimento. Nos elementos institucionais gerais incluímos 

os principais pilares que sustentam uma atividade empreendedora 

dinâmica.  

A realidade económica portuguesa atual é de retração económica e 

financeira. A evolução da atividade económica é captada pelo PIB – 

Produto Interno Bruto –, medida de riqueza gerada no país. Observando 

um horizonte temporal de 16 anos, de 1980 a 2015, nota-se um 

crescimento substancial do PIB após a adesão à Comunidade Económica 

Europeia (em 1986), seguido por um período com crescimento mais 

modesto entre 1993 e 2000, entrando o país em taxas de crescimento 

anémico ou mesmo negativo após este período. 

As dificuldades da economia manifestam-se no desemprego, com a 

diminuição do número de empresas. Pelo menos em parte, a menor 

disponibilidade de meios financeiros necessários aos investimentos em 

novas empresas e nas empresas já existentes é um dos resultados da crise 

financeira mundial. O desemprego (Figura 5-2), sendo um problema 

social grave, tem afetado mais pronunciadamente os grupos mais jovens 

e as mulheres. Ao desemprego, que oficialmente ronda os 12% em 2016, 

acresce o subemprego, o emprego parcial, e os empregos com níveis 

salariais baixos. 

Figura 5-1. Taxa de crescimento do PIB (1980 – 2015) 

 
Dados de Portugal. Fonte: com dados do INE (2016). 

 

Figura 5-2. Evolução da taxa de desemprego (1983-2015) 

 
Nota: valores em %. Fonte: com dados do INE (2016). 
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Na análise do desemprego por nível de escolaridade (Figura 5-3), 

observa-se uma evolução similar, embora com níveis de desemprego 

mais baixos em escolaridade de nível superior. Estas evidências são, no 

seu conjunto, importantes para se entender que a retração económica 

não é exclusiva do setor da construção ou de atividades industriais mais 

intensivas em trabalho não qualificado ou pouco qualificado. É geral e 

transversal. Ainda assim, observa-se maior crescimento do desemprego 

para a população sem qualquer qualificação académica, que era 

anteriormente menos afetada pelo desemprego. Esta evidência também 

é pertinente numa ótica de empreendedorismo, ao salientar a 

necessidade de equacionar que tipo de empreendedorismo é viável para 

as populações com menores níveis de formação/qualificação escolar, e a 

necessidade de ponderar a formação em empreendedorismo que é 

necessária para um empreendedorismo inclusivo. 

 

Figura 5-3. Evolução da taxa de desemprego por nível 
escolaridade (1998-2015) 

 
Fonte: com dados do INE (2016). 
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5.1. DEMOGRAFIA EMPRESARIAL 

A contração económica é, também, visível na evolução demográfica 

empresarial que sofreu forte contração após 2007-2008. A mortalidade 

das empresas acentuou-se (Figura 5-4). A taxa líquida de criação de 

empresas foi negativa em todo o período 2008 a 2012.  

 

Figura 5-4. Evolução demográfica das empresas em Portugal 
(2004-2014) 

 
Fonte: com dados do INE (2016). 

 

O aspeto positivo é o crescimento líquido positivo após 2012, mas estas 

evidências empíricas necessitam ser escrutinadas com uma análise 

espacial e industrial. Ou seja, observando onde e em quê são criadas as 

novas empresas. 

A Figura 5-5 apresenta a taxa de nascimento líquida (natalidade subtraída 

da mortalidade) por região de Portugal, no período entre 2011 e 2014 

(cinco anos). Com exceção da região norte, todas as restantes regiões 

evidenciam um decréscimo do número de empresas, sinalizando a 

retração da atividade económica identificada na observação do PIB 

nacional. 

Na análise por setor de atividade, no período 2004 a 2014 (11 anos), a 

Figura 5-6 mostra que apenas no setor da “Agricultura, pecuária, caça, 

floresta e pesca”, houve criação líquida positiva de empresas, invertendo 

tendência anterior. Todos os restantes setores de atividade tiveram 

retração. 

Importa entender este perfil setorial na criação de novas empresas. Na 

ausência de dados específicos, parece razoável estimar que uma parte 

substancial das novas empresas sejam o resultado de políticas de apoio a 

jovens agricultores (nacionais e europeias), e apoios discricionários a 
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desempregados na criação do próprio emprego, para o que o 

recebimento de apoios requer a formalização da nova empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-5. Nascimento líquido de empresas por região em 
Portugal (2010-2014) 

 

Fonte: com dados do INE, 2016. 
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Figura 5-6. Criação líquida de empresas por setor de atividade em Portugal (2004-2014) 

 
Continua 
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Fonte: com dados do INE (2016). 
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5.2. ESTADO DO EMPREENDEDORISMO EM 

PORTUGAL 

Um resumo global da situação do empreendedorismo em Portugal 

apresenta relativamente pouca novidade face às debilidades que são já 

conhecidas. Contudo, importa reconhecer que há uma gradual 

transformação cultural para escolha do empreendedorismo como 

percurso profissional ser progressivamente mais bem aceite pela 

população. É possível que exista, por um lado, alguma transformação nos 

valores culturais para promover a iniciativa individual em detrimento da 

busca pela estabilidade, e, por outro, o prosseguimento do 

empreendedorismo por carências de emprego remunerado. Nesta 

medida, o dinamismo empreendedor pode aproximar-se do que 

observámos para países menos desenvolvidos. O empreendedorismo 

mais recente é motivado por necessidade (a necessidade de gerar uma 

fonte própria de rendimento) e por oportunidade – ainda que não seja 

oportunidade de mercado, mas antes a oportunidade de aproveitar 

fundos de apoio e subsídios existentes nos diferentes planos nacionais. 

 

Figura 5-7. Facilidade de fazer negócios em Portugal (2014) 

 
Nota: indicação da posição em cada uma das dimensões relativamente 
à fronteira (solução mais eficiente). A distância à fronteira é dada numa 
escala de 0 (no centro) a 100 (linha externa) em que o pior desempenho 
é 0 e o melhor é 100. 
Fonte: World Bank. (2016). Doing business 2016: Measuring regulatory 
quality and efficiency. Washington, DC: World Bank Group. pág. 9. 

 

Na análise do Banco Mundial em 2014 do sistema institucional português 

(Figura 5-7), as áreas de pior desempenho são a obtenção de crédito 

(financiamento para as empresas), proteção de pequenos investidores e 

fazer cumprir contratos (indicando problemas no sistema judicial). O 

peso administrativo e burocrático para constituir uma nova empresa é 

reduzido, tal como a generalidade do acesso a serviços como a 

eletricidade, obter licenças e registos de propriedade. Também 
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apresenta bom desempenho na métrica de abertura ao exterior, o que 

facilita a internacionalização das empresas. 

No quadro do estado do empreendedorismo em Portugal, destacam-se 

alguns pontos positivos, onde tem havido uma evolução que facilita e até 

promove o empreendedorismo: 

 No quadro institucional, especialmente no que toca à regulação, 

são assinaláveis várias melhorias pela diminuição dos 

procedimentos burocráticos, e simplificação dos procedimentos, 

licenciamentos, registos e redução de custos e tempo para a 

criação de uma nova empresa. Para estas melhorias em termos 

de rapidez e de redução dos custos de contexto contribuíram 

iniciativas como a “empresa na hora”, os vários planos de 

modernização administrativa (vulgo Simplex), e a utilização de 

plataformas de internet para a interação com os diversos serviços 

públicos. 

 Maior propensão ao empreendedorismo por ação em duas 

vertentes fundamentais: ao nível social, com a maior aceitação e 

reputação social do empreendedor, para o que também contribui 

a escola (talvez mais especialmente no ensino superior) com a 

oferta de cursos e disciplinas em empreendedorismo, inovação, 

projeto, e outras. A segunda vertente, pela crise económica e o 

desemprego que induzem a necessidade de criação do próprio 

emprego. Nesta vertente, salientam-se os incentivos financeiros, 

nomeadamente por meio do IEFP, à criação do próprio emprego 

num modelo próximo do microcrédito (financiamentos de 

montante relativamente reduzido). 

 Na análise do empreendedorismo em Portugal destaca-se que a 

preferência dos portugueses pelo autoemprego é superior, por 

exemplo, à dos parceiros europeus. No entanto, a concretização 

da vontade de empreender na criação de empresas é mais tímida.  

 Numa cultura nacional marcada por coletivismo, feminilidade, 

níveis altos de distância ao poder e alta aversão à incerteza (ver 

Hofstede, 2001), o sucesso individual e o empreendedorismo vão 

sendo tendencialmente melhor percecionados socialmente. Esta 

melhoria na perceção social pode ser suportada na prática – 

maior precariedade laboral e mais gente a buscar 

empreendedorismo por necessidade – e no reconhecimento do 

contributo positivo para a economia e para a geração de 

empregos pelos empreendedores. Esta melhoria de perceção é, 

no entanto, gradual, e ainda persistem as desconfianças com a 

acumulação de riqueza, a exploração dos trabalhadores e a 

obtenção de apoios governamentais para benefício próprio.  
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 A qualificação da população melhorou (Tabela 5-1). Os avanços 

na qualificação escolar da população foram promovidos com 

diversas ações, incluindo os M23, os CET – Cursos de 

Especialização Tecnológica, os TeSP – Técnico Superior 

Profissional, para além da formação profissional. Não há todavia 

evidência significativa de um efeito positivo na produtividade 

desta melhoria na qualificação escolar. 

 Exposição crescente de casos de sucesso, ou simplesmente de 

casos, de empreendedorismo nos media. Os concursos na 

televisão, nas escolas, e os promovidos pelas entidades locais e 

regionais (Associações comerciais e industriais) e nacionais 

(como a ANJE) ajudam a promover o empreendedorismo e a 

exploração de oportunidades e inovações, também criando uma 

imagem mais positiva do empreendedorismo. 

 Uma rede de infraestruturas – onde se destacam as tecnologias 

de comunicação – moderna que propicia as condições para a 

geração de novas empresas virtuais e facilita os contactos com o 

mercado nacional e internacional. As infraestruturas e 

tecnologias de comunicação fixa e móvel de alta qualidade 

sustentam atividades baseadas na internet. 

 

Empreendedorismo: Carreira e intenção empreendedora 

O Global Entrepreneurship Monitor (GEM) inclui dados sobre as perceções e 

intenções empreendedoras. Os dados mostram que a maioria dos respondentes 

europeus vê o empreendedorismo como uma boa opção de carreira profissional 

(a maior percentagem é nos países Africanos - Angola, Botswana e África do 

Sul). Isto revela que a desejabilidade do empreendedorismo como Carreira está 

ligado ao desenvolvimento económico dos países e há existência de empregos 

assalariados. 

Figura 5-8. Empreendedorismo como carreira desejável e intenções empreendedoras 

 
Nota: intenções empreendedoras são definidas como a percentagem dos indivíduos que 

esperam iniciar um negócio nos próximos 3 anos (os que já são empreendedores foram 

excluídos desta métrica), grupo 18 aos 64 anos. 

Fonte: Global Entrepreneurship Monitor: Key indicators 2014. 
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Tabela 5-1. Nível de escolaridade da população, por região 

 Total Sem nível de 
escolaridade 

Básico 1º 
ciclo 

Básico 2º 
ciclo 

Básico 3º 
ciclo 

Secundário Médio Superior 

Reg. Norte 3.132.449 321.809 929.545 463.451 578.115 437.916 26.221 375.392 

Braga 151.827 10.441 33.911 19.775 30.771 26.282 1.435 29.212 

Guimarães 133.412 12.043 41.867 21.501 27.000 17.593 939 12.469 

Porto 209.212 13.814 50.642 21.333 35.585 32.936 1.917 52.985 

Vila Real 44.136 4.468 11.129 4.584 7.823 7.426 312 8.394 

Bragança 30.964 4.022 7.999 3.157 5.137 4.749 338 5.562 

Reg. Centro 2.008.497 253.276 590.388 242.072 369.992 290.871 18.427 243.471 

Alcobaça 48.411 5.701 14.968 6.075 9.487 7.184 437 4.559 

Caldas da Rainha 44.190 4.697 11.760 4.907 9.132 7.513 500 5.681 

Nazaré 13.052 1.406 4.073 1.805 2.427 1.913 152 1.276 

Peniche 23.634 2.850 7.204 3.465 4.631 3.158 232 2.094 

Coimbra 125.559 9.331 26.950 11.196 21.811 21.230 1.235 33.806 

Figueira da Foz 54.060 6.642 14.323 6.071 10.593 8.623 457 7.351 

Penela 5.252 916 1.856 523 857 632 53 415 

Alvaiázere 6.500 1.364 2.369 697 911 708 51 400 

Ansião 11.445 2.027 3.736 1.263 1.901 1.566 136 816 

Batalha 13.335 1.478 3.997 1.742 2.599 2.013 174 1.332 

Castanheira de Pêra 2.853 518 1.133 288 454 294 20 146 

Figueiró dos Vinhos 5.512 1.037 1.934 626 860 634 56 365 

Leiria 107.580 10.931 26.728 13.224 21.749 17.851 1.301 15.796 
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 Total Sem nível de 
escolaridade 

Básico 1º 
ciclo 

Básico 2º 
ciclo 

Básico 3º 
ciclo 

Secundário Médio Superior 

Marinha Grande 32.879 3.198 8.708 3.972 7.173 5.809 369 3.650 

Pedrógão Grande 3.481 697 1.260 392 490 392 61 189 

Pombal 47.489 8.928 14.253 5.282 8.332 6.453 458 3.783 

Porto de Mós 20.684 2.569 6.507 2.754 3.999 2.801 222 1.832 

Viseu 84.115 8.360 21.578 9.538 15.184 13.792 682 14.981 

Castelo Branco 49.002 6.030 13.389 4.514 9.045 8.265 449 7.310 

Ourém 39.265 5.947 11.214 5.102 7.213 5.559 437 3.793 

Tomar 35.415 4.049 10.698 4.109 6.629 5.456 318 4.156 

Vila de Rei 3.088 686 1.185 246 455 328 48 140 

A.M. Lisboa 2.383.995 166.351 522.618 254.222 486.187 459.432 28.912 466.273 

Lisboa 477.239 32.413 96.850 38.897 74.655 80.869 5.142 148.413 

Reg. Alentejo 654.528 101.303 184.956 78.419 121.124 96.600 5.528 66.598 

Beja 30.480 3.598 7.010 3.316 6.309 5.036 311 4.900 

Reg. Algarve 384.032 41.966 94.947 44.584 80.984 70.435 4.397 46.719 

Reg. A. Açores 202.575 21.298 58.894 36.581 38.789 24.974 1.811 20.228 

Reg. A. Madeira 223.773 28.126 62.858 33.033 39.395 31.573 2.727 26.061 

Fonte: PORDATA; Fonte dos dados INE – XV Recenseamentos gerais da população, 2011. 
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 Condições físicas genericamente adequadas, por exemplo, 

considerando a disponibilidade e distribuição de incubadoras de 

empresas. Um conjunto de incubadoras e parques industriais e 

tecnológicos oferecem condições especiais às empresas. 

 Baixos custos salariais e maior flexibilidade laboral facilita a 

contratação de novos trabalhadores. 

Há, contudo, ainda algumas debilidades importantes no contexto 

nacional: 

 Apesar dos esforços na qualificação da população, persiste um 

défice de qualificação, em especial nos níveis superiores, em 

áreas técnicas e de engenharias. As preferências dos jovens estão 

mais voltadas para cursos de ensino superior nas áreas das 

ciências sociais e humanas. 

 Algumas deficiências na operação das infraestruturas, como as 

incubadoras, que não possibilitam o desenvolvimento de uma 

massa crítica de talentos e oportunidades de networking. 

 Dificuldades de financiamento e acesso a crédito ou investidores. 

Por exemplo, oferta insuficiente de capital de risco para apoiar 

projetos com maior incorporação tecnológica. O capital de risco é 

muito reduzido e pouco propenso a financiar novas empresas que 

não incorporem grandes inovações tecnológicas. As ações dos 

investidores anjo (business angels) focadas em Lisboa e Porto e 

ainda pouco significativas. Oferta muito incipiente de 

microcrédito para pequenas iniciativas empreendedoras. 

Também o financiamento bancário é pouco eficaz no 

financiamento de pequenas e novas empresas. Maior dificuldade 

de captação de investimento para atividades na área da cultura e 

artes, fortemente dependente de apoios e subsídios públicos. 

 Políticas públicas sobre o empreendedorismo e o 

desenvolvimento económico algo casuísticas e sem horizonte 

temporal ou avaliações de sucesso atingido. 

 Persiste, mesmo que atenuada, uma cultura de aversão ao risco e 

incerteza. O autoemprego, ou o empreendedorismo, não são o 

percurso profissional mais desejado. Os jovens (e a população em 

geral) ainda preferem a estabilidade laboral mesmo significando 

menores benefícios financeiros. 

 Falta de atuação integrada dos agentes, tendo as organizações 

ações isoladas e sem sustentação dos restantes pilares do 

ecossistema. Atuação individual e não integrada das 

organizações (Universidades/Politécnicos, associações 

comerciais e industriais, incubadoras, etc.) que não aportam a 

complementaridade de recursos e competências necessárias ao 

empreendedor. 
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 O ensino de empreendedorismo não tem abrangido nem todos 

os níveis de ensino (do primário ao ensino superior), nem todas as 

escolas, nem todas as áreas científicas. Efetivamente, sem 

formação extracurricular a maioria dos formados em outras áreas 

científicas que não as da gestão, economia, marketing, 

contabilidade e afins, não tem qualquer formação em matérias 

fundamentais ao sucesso da iniciativa económica. Ou seja, estes 

formados no ensino superior não adquirem as competências 

necessárias para formar ou gerir um negócio. Ainda assim, a 

educação formal, na escola, tem sido mais incisiva em cursos de 

empreendedorismo, não apenas nas áreas tradicionais de gestão, 

mas de forma mais abrangente.  

 Com algumas exceções, mais localizadas nos grandes centros do 

Porto e de Lisboa, a capacidade de atração de profissionais com 

alta qualificação – talentos – é reduzida (Tabela 5-2). O sistema 

educacional também não atrai investigadores e professores 

estrangeiros. Os salários comparativamente mais baixos e 

deficiente apoio à investigação não atraem os talentos. As 

consequências são negativas sobre as inovações geradas no 

sistema de ensino superior. 

 

Na avaliação das competências individuais e existência de oportunidades 

para empreender destaca-se que cerca de metade dos portugueses (referindo-

se à amostra da população questionada no estudo do GEM) considera ter as 

competências/conhecimento necessários, mas apenas cerca de 20% pensa 

existirem oportunidades para empreender, ou seja, para iniciar o seu negócio 

próprio. Há, portanto, um diferencial significativo entre o sentimento de 

detenção das competências e a existência de oportunidade para o 

empreendedorismo. Estes indicadores diferem pronunciadamente dos 

identificados para outros países desenvolvidos, onde é especialmente notório 

que a população considera existirem oportunidades (40%) mas sentindo-se 

menos preparadas para a criação de empresa própria (33%). Ainda assim, 

importa notar que o contraste é maior para países menos desenvolvidos, mas 

nestes a própria sofisticação dos negócios é menor e as insuficiências 

institucionais e de mercado são espaços para a iniciativa empreendedora.  

Em períodos de crescimento económico os indivíduos tendem a identificar mais 

positivamente oportunidades empreendedoras. Em contraste, em economias 

mais desenvolvidas e em períodos de crise económica, a menor confiança pode 

ser inibidora do empreendedorismo por diversos fatores, onde se inclui o 

agravamento fiscal, a redução da procura doméstica, acréscimo do número de 

falências e repetidas notícias nos media que geram um ambiente mais 

“pessimista”. O pessimismo pode mesmo estender-se à avaliação que os 

indivíduos fazem das suas competências/capacidades para iniciar o seu próprio 

negócio. 
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Tabela 5-2. População estrangeira com estatuto de residente em Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Valores em % da população 
residente. 

Fonte: PORDATA; Fonte dos dados 
INE – Estimativas anuais da 
população, 2014 e 2015. 

Territórios 2014 2015 

Reg. Norte 1,2 1,2 

Porto 3,3 3,3 

Reg. Centro 2,4 2,3 

Alcobaça 2,8 2,8 

Alenquer 4,9 4,5 

Arruda dos Vinhos 3,5 3,4 

Bombarral 3,2 2,7 

Cadaval 2,1 1,8 

Caldas da Rainha 3,6 3,4 

Lourinhã 3,2 3,1 

Nazaré 3,4 3,4 

Óbidos 4,9 4,7 

Peniche 2,8 2,7 

Sobral de Monte Agraço 2,6 2,4 

Aveiro 4,3 4,4 

Coimbra 4,0 4,1 

Penela 3,1 3,4 

Alvaiázere 2,3 2,6 

Ansião 1,9 1,9 

Batalha 3,3 3,1 

Castanheira de Pêra 2,2 2,2 

Figueiró dos Vinhos 1,7 1,9 

Leiria 3,5 3,4 

Marinha Grande 3,5 3,7 

Pedrógão Grande 5,7 6,4 

Pombal 2,5 2,6 

Porto de Mós 2,8 2,9 

Viseu 1,8 1,7 

Ourém 3,5 3,7 

A. M. Lisboa 7,3 7,1 

Lisboa 9,4 9,8 

Reg. Alentejo 3,2 3,2 

Reg. Algarve 12,9 13,2 

Reg. A. Açores 1,3 1,3 

Reg. A. Madeira 2,2 2,2 
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 Falta de apoio efetivo na fase de lançamento do projeto, e de 

acompanhamento para o desenvolvimento do projeto (incluindo 

mentoria). 

 Elevada mortalidade das novas empresas. Para este efeito, 

poderão contribuir dois aspetos fundamentais: a falta de 

qualificação/preparação para o empreendedorismo, e a 

motivação para ao empreendedorismo que tem tido um forte 

caráter de necessidade, sem atender às reais oportunidades de 

negócio. 

 Fraca exposição internacional e falta de experiência dos 

empreendedores. A limitada exposição internacional torna os 

empreendedores menos preparados para o desenvolvimento dos 

negócios e a sua internacionalização. 

 Nível de fiscalidade elevado que onera as novas empresas. A 

instabilidade económica e os défices orçamentais têm gerado 

instabilidade em matérias como a fiscalidade e a regulação que 

elevam a incerteza e afastam potenciais empreendedores da 

atividade empresarial. Em especial o ónus fiscal, inclusive com os 

pagamentos por conta, dificultam o estabelecimento de novas 

empresas. 

 Apoio governamental pode estar condicionado à existência de 

uma situação de desemprego. Programas como o “Empreende 

já”, apoiado pelo Governo, tem por condição obrigatória que o 

potencial empreendedor esteja desempregado. Estes programas 

incentivam o autoemprego e o empreendedorismo por 

necessidade e não por oportunidade que tem, previsivelmente, 

maior potencial gerador de riqueza. 

 Insuficiências marcantes na rede de apoio ao empreendedor em 

especial ao nível do networking e contactos comerciais. 

 O empreendedorismo tem, com frequência, a necessidade como 

motor fundamental na ausência de emprego assalariado, o que 

distancia Portugal dos países mais avançados. Esta caraterística 

também reflete que as novas empresas são, poucas vezes, 

baseadas em inovação e alta tecnologia, sendo ao invés baseadas 

em pequenos investimentos (com apoios do IEFP) e não são 

geradoras de emprego substancial para além do empreendedor. 

Poucas das empresas constituídas se podem classificar como 

“gazelas” (com alto potencial de crescimento, de 

internacionalização, de gerar inovações, de criar empregos). 

Estas razões podem estar na base das altas taxas de mortalidade 

das novas empresas – empreendedores sem preparação, sem um 

projeto empreendedor sólido, sem qualificação e, efetivamente, 

sem intenção empreendedora. 
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A identificação das debilidades é necessariamente complexa porque as 

próprias debilidades são multifacetadas. De igual modo, as ações 

necessárias para resolver as debilidades são múltiplas, o que acresce na 

complexidade de uma ação ativa de promoção do empreendedorismo. 

 

Empreendedorismo tecnológico em Portugal: O caso da Farfetch 

A Farfetch foi fundada em 2008 em Portugal e em Londres e é uma empresa 

que funde a tecnologia e os novos modelos de negócio com o retalho 

tradicional. Embora à primeira vista possa parecer só uma loja online de roupa, 

calçado e acessórios, de facto a Farfetch assemelha-se mais a um centro 

comercial online – apenas e só para marcas de luxo. Assim, num mesmo 

endereço é possível ver, comparar e comprar peças de mais de 400 marcas. É 

como visitar um gigantesco centro comercial com mais de 400 boutiques, de 35 

países diferentes. 

Como funciona? A Farfetch presta serviços às boutiques e aos consumidores. 

Os vendedores enviam exemplares dos seus produtos para a empresa, onde são 

fotografados, catalogados e colocados na plataforma tecnológica.  

Nas palavras do fundador, José Neves, a Farfetch trata “de toda a logística, 

através de empresas de transporte subcontratadas, que levantam os artigos nas 

lojas e que os encaminham até nós, competindo-nos a nós todo o serviço ao 

cliente”. Portanto, a empresa “não tem stock, não compra nada, mas trata de 

toda a experiência do cliente, o que é muito diferente de outras plataformas, 

como o eBay, por exemplo, que também não tem stock, mas em que a 

experiência do cliente está muito a cargo de reviews, da auto-regulação.” 

Um caso de sucesso. A Farfetch está avaliada em 2016 em 1,1 mil milhões de 

dólares, o que a torna, na gíria do empreendedorismo, num unicórnio (start-up 

avaliadas por empresas de capital de risco num valor superior a mil milhões de 

dólares). Foi financiada por capitais de risco em 305 milhões de dólares, ao 

longo de seis rondas de investimento. A faturação estimada para 2016 são 800 

milhões de dólares (712 milhões de euros ao câmbio atual), 75 vezes maior que 

em 2010. 

Aproveitar o ecossistema local. Apesar de ter a sede fiscal em Londres, e 

escritórios em Londres, Nova Iorque, Los Angeles, São Paulo, Tóquio, Hong 

Kong, Xangai e Moscovo, a Farfetch tem três centros em Portugal: Porto, 

Guimarães e Lisboa. O motivo para manter as operações em Portugal, 

sobretudo as atividades de engenharia de software e de serviço às lojas e às 

marcas é a capacidade de construir uma equipa de excelência mais facilmente 

que em Londres. Aliás, Luís Teixeira, diretor geral da Farfetch, esclarece que 

“estes três centros, Lisboa, Porto e Minho, são onde está o talento, e importa 

nós estarmos lá”. 

O aproveitamento do ecossistema local acontece com a assimilação de 

tecnologias desenvolvidas por outros atores. Recentemente (em 2016) a 

Farfetch adquiriu a portuguesa Gleam que fornece dados de consumo em 

tempo real sobre consumidores, oferecendo soluções inovadoras no setor da 

moda. 

Fonte: Adaptado de Ferreira, V. e Veludo, F. “O negócio de mil milhões de José Neves”, 
Público, 11/09/2016; Gomes, J. “Farfetch abre novo escritório em Lisboa e cria 50 postos 
de trabalho”, Observador, 11/08/2016. 
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5.3. CULTURA NACIONAL: ESTABILIDADE E AVERSÃO 

À INCERTEZA 

Marcante na sociedade portuguesa é uma cultura marcada por forte 

aversão à incerteza e ao insucesso. Os estudos de Geert Hofstede de 

1980, e sucessivas atualizações (ver, por exemplo, Hofstede e Bond 

(1988) e Hofstede, Hofstede e Minkov (2010)) incidiram numa análise 

internacional que envolveu cerca de 80 países e visou identificar traços 

culturais marcantes nos diversos países. Hofstede identificou quatro 

traços marcantes das culturas nacionais: aversão à incerteza, distância ao 

poder, coletivismo/individualismo e masculinidade/feminilidade. Como é 

que Portugal se posiciona nas dimensões de Hofstede? (ver Tabela 5-3).  

Dimensões culturais nacionais 

Hofstede (1980) distinguiu quatro grandes dimensões culturais: aversão à 

incerteza, individualismo vs. coletivismo, masculinidade vs. feminilidade e 

distância ao poder.  

A aversão à incerteza (elevada vs. reduzida) reflete a forma como a população 

lida e/ou tolera a incerteza, as situações ambíguas, incertas, mal definidas e não 

estruturadas. Em culturas com alta aversão à incerteza, como é a portuguesa, a 

população tende a preferir segurança no emprego, carreiras profissionais 

estruturadas e estáveis, etc. Em contexto de trabalho preferem ter regras e 

regulamentos explícitos, com traços da burocracia weberiana. Estas são 

culturas com baixa propensão ao risco e a estilos de liderança mais autocráticos.  

O individualismo vs. coletivismo descreve a forma como cada membro da 

sociedade se relaciona com os restantes. Em culturas coletivistas, o sucesso é 

coletivo e não o resultado de cada indivíduo por si. Em culturas individualistas, 

cada indivíduo tem interesses muito limitados, preocupando-se com o seu bem-

estar e da sua família (ou grupo) mais próxima. 

A masculinidade vs. feminilidade refere a importância relativa de valores que 

tradicionalmente são considerados mais masculinos (como o sucesso material, 

a ambição, a riqueza material, o exercício e demonstrações de poder) ou mais 

associados ao estereótipo feminino da preferência pelas relações, pela 

modéstia, pelo cuidado com os outros (o papel maternal das mulheres) e em 

particular pelos mais fracos, e a qualidade de vida. Culturas de maior 

masculinidade valorizam a assertividade, a competitividade e o sucesso 

material, enquanto nas culturas mais femininas valorizam o bem-estar, 

modéstia e cuidado com os outros. Em essência, mostra o contraste entre uma 

orientação para o sucesso ou para o bem-estar e a qualidade de vida. 

A distância ao poder (elevada vs. baixa) refere-se à forma como as pessoas 

serem desiguais e como aceitam e esperam que o poder seja desigualmente 

distribuído. 

Fonte: Adaptado de Ferreira, Reis e Serra (2011). Negócios internacionais e 
internacionalização para economias emergentes. Lisboa, Lidel Ed. Técnicas. 
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Tabela 5-3. Dimensões culturais de Hofstede 

País 
Índice de 
distância 
ao poder 

Índice de 
individualismo-

coletivismo 

Índice de 
masculinidade-

feminilidade 

Índice de 
aversão à 
incerteza 

 

Alemanha 35 67 66 65 

 

Bélgica 65 75 54 94 

 

Brasil 69 38 49 76 

 

China 80 15 55 40 

 

Dinamarca 18 74 16 23 

 

Espanha 57 51 42 86 

 

EUA 40 91 62 46 

 

França 68 71 43 86 

 

Grécia 60 35 57 112 

 

Holanda 38 80 14 53 

 

Índia 77 48 40 56 

 

Indonésia 78 14 46 48 

 

Reino Unido 35 89 66 35 

 

Irlanda 28 70 68 35 

 

Itália 50 76 70 75 

 

Japão 54 46 95 92 

 

México 81 30 69 82 

 

Noruega 31 69 8 50 

 

Portugal 63 27 31 104 

 

Suécia 31 71 5 29 

 

Turquia 66 37 45 46 

Fonte: ITIM, Institute for Training in Intercultural Management, 5-D pocket guide, 1994. 

Portugal surge no topo da lista na dimensão de aversão à incerteza, 

atrás apenas da Grécia. Ou seja, os portugueses são fortemente avessos à 

incerteza, tendo baixa tolerância a situações ambíguas e ao 

desconhecido. O impacto da aversão à incerteza pode explicar, pelo 

menos parcialmente, o baixo grau de empreendedorismo e, por exemplo, 

a preferência por relações laborais dependentes do Estado e de grandes 

empresas – que configuram situações de maior estabilidade laboral. 

 

 

Figura 5-9. Aversão à incerteza e empreendedorismo 
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Os portugueses têm uma distância ao poder média-elevada, superior à 

da generalidade dos países europeus, mas a níveis próximos dos países 

“latinos” (Brasil, Espanha, Argentina, Uruguai). Uma pontuação de 63 no 

índice indica que para os portugueses a desigualdade de poder e riqueza 

é aceite. Contudo, o valor não é tão alto que implique uma completa 

ausência de mobilidade social, apesar de ser aceite a inexistência das 

mesmas oportunidades para todos os indivíduos. 

 

Figura 5-10. Distância ao poder e empreendedorismo 

 

 

Portugal é uma sociedade tendencialmente coletivista onde as pessoas 

sentem fortemente a ligação a um grupo mais alargado e não apenas aos 

familiares mais próximos. Portugal obtém um valor de 27 nesta 

dimensão, colocando-o na parte inferior da tabela dos valores de 

individualismo, abaixo da generalidade dos países europeus, mas mais 

próximos dos países latinos e asiáticos, onde também predominam 

valores coletivistas. 

 

Figura 5-11. Individualismo/coletivismo e empreendedorismo 
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A sociedade portuguesa tende no sentido do feminismo. Um índice de 31 

coloca os portugueses abaixo, por exemplo, dos escandinavos, mas 

acima da maioria dos países europeus. A atenção pelos mais fracos pode 

estar ligada aos valores coletivistas e a um estado social que 

historicamente tem sido penetrante na vida nacional. Assim, um dos 

traços marcantes da cultura nacional com forte potencial impacto no 

empreendedorismo é a aversão à incerteza. 

 

Figura 5-12. Masculinidade/feminilidade e empreendedorismo 

 

 

O relatório GEM também avalia a atitude face ao risco de insucesso, 

permitindo avaliar como o risco de insucesso pode ser um fator inibidor 

do empreendedorismo. Os dados do GEM apontam que o risco de falhar 

é um real inibidor de iniciar um projeto empreendedor. Talvez seja 

interessante notar que apesar do agravamento das condições 

económicas em Portugal, com uma diminuição real dos salários e o 

aumento do desemprego por exemplo, há uma tendência de aumento da 

aversão ao risco e insucesso. Assim, é necessário entender o que causa o 

medo de falhar: por um lado há menos empregos disponíveis e mais 

despedimentos num quadro de uma regulamentação laboral que se tem 

vindo a tornar mais flexível, e com mecanismos de segurança social do 

Estado menos “generosos”; por outro há um ambiente mais pessimista 

de retração da atividade económica no geral. Neste caso, a geração de 

novos negócios por efeito da necessidade de criar o próprio rendimento, 

contrasta com a diminuição da perceção de que haja oportunidades para 

empreender. Ou seja, a aversão ao risco e à incerteza não dependem 

apenas da existência de empregos estáveis, mas do próprio ambiente 

macroeconómico nacional. 
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5.4. DEMOGRAFIA EMPRESARIAL NA REGIÃO DE 

LEIRIA 

 

 

Região de Leiria: Alvaiázere, 
Ansião, Batalha, Castanheira de 
Pêra, Figueiró dos Vinhos, Leiria, 
Marinha Grande, Pedrógão 
Grande, Pombal, Porto de Mós 
População: 289 215 
Área: 2 449 km

2
 

Taxa bruta escolarização no 
ensino secundário: 118,2% 
PIB: 4 796 milhões € 
PIB per capita: 16 521 € 
Idosos por 100 jovens: 152,9 
Estada média de turistas: 1,7 dias 
Taxa de alfabetismo: 2,7% 
Estudantes matriculados no 
ensino superior: 7 253 
N. de empresas: 33 625 
Salário médio: 905 € 

 

 

A análise da atividade económica e do dinamismo empreendedor na 

região de Leiria não pode ser desvinculado do estado mais geral de 

Portugal. O panorama de retração económica e dificuldades de 

financiamento fazem-se sentir na região. A mortalidade de empresas é 

alta, o nível de endividamento das empresas e particulares é alto, a 

escolaridade da população é inferior à média nacional, bem como nível 

salarial médio (Figura 5-13). 

A análise do dinamismo empresarial e empreendedorismo na região é 

possível com a observação da demografia empresarial da região. 

Suportada por indicadores publicados pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE) podemos analisar a criação de novas empresas, a 

mortalidade das empresas e a concentração setorial em que as novas 

empresas são criadas.  

A Figura 5-14 evidencia a retração da atividade económica na região, com 

um decréscimo do número de empresas no período de 2008 a 2012, 

muito semelhante à de Portugal. A mortalidade das novas empresas é 

um facto amplamente reconhecido e a região não é exceção. Por 

exemplo, das 26.837 novas empresas criadas em 2010, apenas 8.838 

permaneciam após 4 anos (Tabela 5-4), ou seja, cerca de 33% sobreviveu, 

com expectativa que a mortalidade aumente nos anos seguintes. 
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Figura 5-13. Diferenças salariais em Portugal 

 

Nota: Valores representam o montante, em euros, acima do salário mínimo 
nacional. 

Fonte: PORDATA, 2016. 
 

 

Figura 5-14. Evolução demográfica das empresas na região 
centro (2004-2014) 

 
Fonte: com dados do INE (2016). 

 

 

Analisando a criação de riqueza e emprego gerados pelas novas 

empresas (Tabela 5-4), os indicadores também podem ser dececionantes, 

com apenas cerca de 40% das novas empresas a gerarem empregos 

remunerados, num volume de negócios total de apenas 523 mil euros. 

Embora não disponhamos de dados detalhados para analisar estas 
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empresas, parece possível que muitas das novas empresas sejam 

constituições na forma unipessoal. Note-se que das novas empresas 

criadas em 2014 na região centro, 29.719 são empresas individuais e 

apenas 5.714 são sociedades (Tabela A-4, ver anexo). E, as 29.719 

empresas individuais apenas geraram 1.495 empregos remunerados. 

Observando sectorialmente, talvez surja surpreendente que a maior 

criação de novas empresas também é no setor de “Agricultura, 

produção animal, caça, floresta e pesca” (Figura 5-15). Em todos os 

restantes setores de atividade, a criação líquida de novas empresas é 

negativa. Isto é, a mortalidade é superior à natalidade. A observação das 

formas jurídicas, dimensão do volume de negócios das novas empresas e 

sua concentração por setor de atividade parece evidenciar que uma parte 

substancial da criação e novas empresas é motivada na oportunidade – 

oportunidade gerada pela exploração de fundos de financiamento por 

planos nacionais e comunitários. São exemplos os programas de estímulo 

aos jovens agricultores, a implantação de estufas, a cultura do mirtilo ou 

do medronho, entre outros exemplos. 

 

 

Tabela 5-4. Demografia empresarial na região Centro 

 
Empresas 

total 
Novas 

empresas 

Pessoal 
ao 

serviço 

Pessoal 
remunerado 

Volume 
de 

negócios 
(a) 

Taxa de 
natalidade 

Taxa de 
criação de 
emprego 

Mortalidade 
Sobreviventes 

ao fim de 1 
ano 

Sobreviventes 
ao fim de 2 

anos 

Sobreviventes 
ao fim de 3 

anos 

Sobreviventes 
ao fim de 4 

anos 

2014 244.445 35.433 42.349 11.409 586.710 14,50 6,60 36.902     

2013 239.185 42.493 49.549 11.793 667.838 17,77 7,87 35.782 32.589    

2012 230.620 25.561 31.147 9.292 502.503 11,08 4,91 33.666 18.503 13.889   

2011 241.433 27.244 33.883 10.963 528.544 11,28 5,02 35.562 19.632 14.363 11.689  

2010 248.167 26.837 33.703 10.784 523.747 10,81 4,86 34.159 19.478 13.794 10.640 8.838 

Nota: (a) em milhares de euros. Indicadores demográficos das empresas não financeiras em Portugal, 2010-2014. 
Fonte: com dados do INE (2016). 
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Figura 5-15. Criação líquida de empresas por setor de atividade na região centro (2004-2014) 

 
Continua 
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Fonte: com dados do INE (2016). 
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Os setores com maior retração são a construção, comércio e reparação 

de veículos, alojamento e restauração, educação e consultoria. Mesmo 

setores que registavam altos crescimentos, como o das artes, 

espetáculos e desporto contraíram após 2011. Novamente, importaria 

uma descriminação mais pormenorizada destes dados, mas é provável 

que na maioria estes setores estejam povoados por micro e pequenas 

empresas “estilo de vida” e que portanto sentiram mais fortemente a 

diminuição dos rendimentos dos clientes, os aumentos das taxas de juro 

a novo crédito, e alterações nas taxas fiscais aplicadas. Estas empresas 

trabalham, na sua maioria, com bens não transacionáveis 

internacionalmente, o que criou dificuldades adicionais não sentidas por 

empresas exportadoras. 

Em suma, o fraco dinamismo empresarial na região segue, em termos 

globais, a anemia económica nacional – com as usuais diferenças de 

centralidade relativa – e não é sustentado em tecnologia e inovação, em 

setores inovadores, na cultura e nas artes. A incorporação de 

conhecimento é relativamente baixa, tal como são os indicadores de 

criação de riqueza e emprego. 

A região de Leiria tem, no entanto, algumas vantagens. A localização 

geográfica de centralidade com acesso fácil aos principais centros 

populacionais e de decisão (Lisboa e Porto), à cidade universitária de 

Coimbra, e à costa marítima, ainda que não disponha de infraestrutura 

ferroviária, nem na costa Atlântica próxima existam estruturas portuárias 

de relevo. Ao nível do ensino superior, o Instituto Politécnico de Leiria 

tem um papel preponderante na região que não dispõe de uma 

universidade. Esta é a uma limitação ao nível da qualificação de mais alto 

nível, o de doutoramento (além de outras áreas científicas, como a 

medicina). Compete assim, com as universidades de Coimbra (70 kms), as 

universidades em Lisboa (140 kms) e os Institutos Politécnicos mais 

próximos (Tomar, Santarém) e um pouco mais distantes (Lisboa, Aveiro, 

Castelo Branco). 

Apesar de algumas restrições, as estruturas económicas e culturais 

existentes têm servido a população e proporcionado uma qualidade de 

vida, com segurança e acesso, resultando em inúmeras qualificações 

como uma das melhores cidades para se viver. 
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6. O EMPREENDEDORISMO 

NA REGIÃO CENTRO  

Segundo os dados mais recentes do relatório GEM2, dedicados às 

Regiões Euroace3, a Região Centro de Portugal regista uma TEA4 de 

7,8%, taxa essa que sendo a maior da área Euroace, está ligeiramente 

abaixo da média nacional (10%) e da média dos países estudados (8,5%) 

(GEM, 2016). Segundo este relatório, a Região Centro é a região que mais 

empreende por oportunidade e menos por necessidade (77,8% vs. 

22,3%). Nesta região, 66,4% dos empreendedores são homens, com uma 

idade média de 37,8 anos e 44,4% possuem o ensino superior e cerca de 

37% o ensino secundário, com um rendimento médio (20.000 - 40.000 €) 

e vive num agregado doméstico de 3,2 pessoas. 

A percentagem de população que admite estar preparada para criar uma 

empresa é na Região Centro de 45,3%, abaixo da média nacional de 

46,6%. Já a perceção do medo do fracasso como obstáculo para iniciar 

um negócio é de 51,8% na Região Centro, acima da média nacional de 

                                                                    
2 O Global Entrepreneurship Monitor (GEM) é o maior estudo de empreendedorismo, a nível global, e tem como 

objetivo avaliar as atitudes, atividades e aspirações empreendedoras das populações num conjunto alargado de 

países, bem como o seu papel no desenvolvimento económico. Atualmente, o projeto GEM cobre 75% da 

população mundial e 89% do PIB mundial. 

3 A Euro-região EUROACE  é um agrupamento integrado pelas regiões do Alentejo e Centro de Portugal, por um 

lado, e pela Comunidade Autónoma da Extremadura, de Espanha, por outro (GEM, 2016).  

4 A taxa de atividade empreendedora total (TEA), mede a percentagem de pessoas entre 18 e 64 anos que são 

empreendedores nascentes (envolvidos na criação de empresas em que são pagos ordenados, salários ou outros 

pagamentos aos proprietários até aos três meses) ou novos (proprietários ou gerentes de um novo negócio, em que 

foram pagos ordenados, salários ou outros pagamentos aos proprietários entre quatro e quarenta e dois meses) 

(GEM, 2016).
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47,9% (note-se que a média global é de 42,1%, sendo assim estes valores 

são dos mais elevados do mundo). Em relação aos modelos de referência, 

a percentagem da população adulta que admitiu conhecer alguém que 

tivesse lançado um novo negócio nos últimos 2 anos rede 26,7% no 

Centro manifestamente inferior ao valor médio de Portugal (28,6%) 

(GEM, 2016). 

Curiosamente, na Região Centro, 55,7% das empresas foram criadas no 

setor dos serviços aos consumidores (bem acima da média global de 44% 

e nacional de 49%) e 26, 2% no setor industrial, também acima das 

médias nacionais e internacionais (22% e 23%, respetivamente).  

Este relatório identifica três tipos principais de orientação empresarial: 

empresários com expetativas de crescimento, empreendedores com 

orientação inovadora e empreendedores com orientação internacional. 

Verificamos que a orientação internacional dos empreendedores da 

Região Centro está em linha com a média internacional (20,2% versus 

20,7%, abaixo da média nacional de 22%) e a orientação inovadora é 

bastante fraca (medida pelo grau de novidade de produtos), sendo de 

12,6%, face a uma média internacional de 17,1%. As expectativas de 

crescimento são de 23%, em linha com a média nacional e abaixo da 

média internacional de 26% (GEM, 2016). 

A Região Centro parece possuir a melhor envolvente para favorecer o 

aparecimento de novas empresas, em comparação com as outras 

Regiões da EUROACE (Estremadura e Alentejo). Contudo, como no diz o 

mesmo relatório, a maioria dos valores atribuídos às condições da 

envolvente situam-se abaixo da média, pelo que as possibilidades de 

melhoria do ecossistema empreendedor são grandes (GEM, 2016). 

Os principais obstáculos à atividade empreendedora nesta região 

parecem ser as políticas governamentais, o acesso à infraestrutura física, 

o apoio financeiro, o acesso à informação, a falta de capacidade 

empreendedora e as normas sociais e culturais. Por outro lado, os fatores 

que mais favorecem a atividade empreendedora são: o acesso à 

infraestrutura física, a educação e a formação, os programas 

governamentais e os apoios ao empreendedorismo (GEM, 2016). 

As recomendações encontradas neste estudo do GEM (2016), para 

aumentar a atividade empreendedora para o futuro, são:  

 melhores políticas do governo que favoreçam o surgimento 

de novas empresas,  

 possibilidade de ter mais apoio financeiro para criação de 

empresas,  

 educação e formação empreendedora em todos os níveis de 

ensino. 
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6.1. INCUBADORAS NA REGIÃO CENTRO 

As incubadoras de empresas portuguesas foram criadas a partir da 

década de 1980, principalmente em estreita relação com as 

universidades, e a partir de meados dos anos 90, em colaboração com o 

governo. Os parques científicos e incubadoras de empresas portugueses 

partilham alguns pontos em comum:  

 têm sido promovidos por governos regionais, universidades e 

organizações privadas,  

 estão localizados principalmente em áreas urbanas, próximas de 

cidades,  

 E são, em sua maioria, generalistas em termos de setores de 

atividade e spin-offs alojados. 

A rede de incubadoras resultante é influenciada pelas características da 

paisagem portuguesa, com a maior parte das universidades públicas a 

depender fortemente do governo. A percentagem de financiamento de 

I&D proveniente da indústria está entre as mais baixas dos países da 

OCDE. 

Esta montagem conduz a uma rede de incubadoras, na sua maioria 

criadas como instituições privadas sem fins lucrativos, com fortes 

ligações com as universidades. Outras incubadoras incluem parques 

científicos e tecnológicos, instituições públicas de I&D, associações 

industriais e a Associação Nacional de Jovens Empreendedores. 

Neste estudo foi efetuado o mapeamento das incubadoras existentes na 

zona centro. O número de incubadoras encontrado foi bastante superior 

ao esperado, tendo em conta que num estudo de 2011 foram 

identificadas 49 incubadoras em Portugal (Caetano, 2011) e neste estudo 

foram identificadas 28 incubadoras apenas na Região Centro. Foi enviado 

um inquérito a cada uma das principais incubadoras para melhor aferir 

dados relativos à caracterização da incubadora e sua gestão, das suas 

redes, dos seus serviços e práticas e da performance. Os dados obtidos 

foram complementados com a informação que cada incubadora 

disponibiliza na internet. 

Verifica-se que na sua maioria as incubadoras estão ligadas a instituições 

de ensino e/ou são de iniciativa autárquica. A sua dimensão é bastante 

variada, podendo albergar de 3 a várias dezenas de incubados, e tendem 

a ser de finalidade mista. 

Na Tabela 6-1 encontram-se as incubadoras identificadas em cada 

distrito da Região Centro. A sua caracterização encontra-se nas páginas 

seguintes. Foram ainda identificadas 3 redes de incubadoras nesta zona: 

RIERC, Oeste Empreendedor e IERA. 
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Tabela 6-1. Incubadoras da Região Centro 

Distrito Incubadoras Distrito Incubadoras 

Leiria Iddnet (Leriria) 

Open (Marinha Grande) 

Parque tecnológico de Óbidos (Obitec) 

Centro incubador das Caldas da Rainha 

Parque de Negócios de Alcobaça 

Centro Investe (Figueiró dos Vinhos) 

Centro de Negócios de Ansião 

Coimbra IPN (Coimbra) 

Inovopol (Coimbra) 

Smart Rural (Penela) 

Centro Empresarial e Tecnológico de Arganil 

Incubadora de empresas da Figueira da Foz 

Biocant Park (Cantanhede) 

BLC3 (Oliveira do Hospital) 

Lisboa 1 

 

Start up Lourinhã 

Torres Inov – E (Torres Vedras) 

Invest Arruda 

Castelo Branco CEi – Centro de empresas inovadoras (Castelo Branco) 

IDN (Idanha-a-Nova) 

IUPEN (Cova da Beira) 

Parkurbis (Covilhã) 

Santarém Inov.Point (Tecnopolo do Vale do Tejo – Abrantes) 

Start Up Torres Novas 

Aveiro IEUA (Aveiro) 

Incubadora do Curia Tecnoparque 

IERA – Incubadora de empresas da região de Aveiro 

Viseu Incubadora de empresas da região de Viseu Guarda P2B (Guarda) 

         1 Apenas concelhos da Região Centro 
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6.1.1. Incubadoras no distrito de Leiria 

 

 A IDD – Incubadora D. Dinis, encontra-se 

localizada no Aldeamento de Santa Clara, em 

Parceiros, Leiria. Trata-se de uma entidade de 

direito privado sem fins lucrativos, constituída em julho de 2004 por 

iniciativa do Instituto Politécnico de Leiria, da Associação Empresarial da 

Região de Leiria (NERLEI) e da Câmara Municipal de Leiria, com a 

colaboração do Instituto Pedro Nunes.  

A IDD destina-se a start-ups ou projetos inovadores de empresas já 

consolidadas, sem qualquer restrição de área de atividade. 

Missão 

Promover o empreendedorismo, a inovação e as novas tecnologias e 

contribuir para a criação de novos projetos de negócio. 

Número de incubados 

Atualmente, a IDDNET tem 39 empresas incubadas, 25 das quais em 

incubação física e 14 em incubação virtual. A IDDNET apoia empresas em 

pré-incubação: 17 

 

 Ações de esclarecimento 

15 ações de empreendedorismo por ano, junto de entidades nacionais e 

regionais (exemplos: IEFP, CLDS Pombal, ETP Sicó, IPLeiria); 

5 eventos por ano - Participação e organização de eventos que visem 

proporcionar novas perspetivas ao ecossistema (eventos mais recentes: 

sessão EDP Starter – IDDNET, IPLeiria e EDP; Propriedade Industrial – 

IDDNET e J. Pereira da Cruz). 

Concursos 

Poliempreende (IPLeiria): patrocinador; 

Arrisca C (Universidade de Coimbra): coorganizador e patrocinador. 

 Taxas de sobrevivência de empresas/sucesso 

Até dezembro de 2015, o ecossistema da IDDNET era composto 

maioritariamente por start-ups (53%) e gerou uma faturação de cerca de 

21 milhões de euros. 11% das empresas na IDDNET exporta mais de 80% 

do seu volume de negócios anual. O sucesso das empresas incubadas na 

IDDNET tem sido crescente, sendo que 30% já empregam mais de dez 

pessoas (a proporção em Portugal de empresas com mais de 10 

trabalhadores é de 3,6%); A taxa de sobrevivência de empresas da 

IDDNET é de 79%. 

 

 
http://www.iddnet.pt/ 

 

http://www.iddnet.pt/
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Figura 6-1. Roadmap incubação IDDNET 

Fonte: IDDNET (2016) 
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Investimento da organização 

 Investimentos em infraestrutura e equipamentos, de forma a possibilitar 

a permanência das empresas incubadas a médio prazo, bem como 

melhorar a qualidade global dos seus serviços: 1000 € a 2000 € por ano; 

Participação em redes nacionais: 15.000 €/ano (refletido através de 

afetação de RH); 

Investimento em comunicação interna e externa, com o objetivo de 

promover sinergias entre as empresas e projetá-las a nível regional, 

nacional e internacional: 5.000 € por ano repartido entre despesas de 

publicidade e afetação de RH. 

Modos de atuação 

Os modos de atuação estão descritos na Figura 6-1. A fase de pré-

incubação é gratuita. 

Melhores práticas  

Ações de sensibilização para a prática do empreendedorismo – 

Empreende.C: testemunho de empresário onde o público é chamado a 

votar sobre decisões da empresa; 

Serviços de consultoria gratuitos na fase de pré-incubação (fase da ideia). 

 

 

A Incubadora de empresas da Marinha 

Grande é gerida pela Associação OPEN, 

uma associação sem fins lucrativos, que 

possui como associados fundadores a Câmara Municipal da Marinha 

Grande, o CENTIMFE, a CEFAMOL, a ANGE e a INOVA, Engenharia de 

Sistemas, Lda., a que posteriormente se associaram mais um conjunto de 

empresas e instituições, cabendo a gestão ao CENTIF, ao IPL e à 

CEFAMOL, três dos associados da OPEN. A ideia da OPEN nasce em 

1997, aquando do lançamento do projeto Pacto Territorial para o 

Emprego da Marinha Grande.  

O edifício da OPEN está situado na Zona Industrial da Marinha Grande, 

inserido no Parque Tecnológico e de Formação Profissional e foi 

concebido numa perspetiva de flexibilidade espacial, como forma de 

garantir a possibilidade de agrupamento de áreas com vista à obtenção 

de uma variada base de possibilidades de organização de espaços. É 

constituído por módulos que permitem acolher simultaneamente 

empresas de carácter industrial (até 8) e empresas de serviços (até 24). O 

edifício acondiciona, ainda, ao longo de três pisos, áreas de uso comum, 

como por exemplo, átrio e receção, zona para arquivos, comunicações, 

 
http://www.open.pt 

http://www.open.pt/
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salas de reuniões, sala de informática, sala de videoconferência e sala 

multiusos. 

Missão 

A OPEN, enquanto Centro de Incubação de Oportunidades de Negócio, 

visa contribuir para a promoção da Inovação, do Empreendedorismo e a 

criação de Emprego, através do lançamento de Empresas com conceitos 

inovadores e do estímulo à Cooperação Empresarial, com impacto na 

produtividade e na competitividade regional e nacional. 

Número de incubados  

Neste momento a OPEN tem 9 incubados. Desde o inicio da sua 

atividade já foram incubados da OPEN cerca de quatro dezenas de 

projetos, na sua maioria em Incubação Física, mas também em Incubação 

Virtual. 

Ações de Esclarecimento  

Mais de 30 ações de esclarecimento em 2015. 

Concursos  

Participação em Projetos Nacionais e Europeus: Ao longo dos anos a 

OPEN tem participado num vasto número de projeto nacionais e 

comunitários dos quais se destacam o Projeto “Tecnoemprende”, o 

Projeto IDT Explore, o Projeto CEMICRO, o Projeto CLUSTERPLAST, o 

Projeto CIMPL – Empreendedorismo de base local, o Projeto StartUP – 

Uma Iniciativa RIERC, o Projeto Think to Create, a Iniciativa Dá-te a 

Conhecer, o Projeto IC|16 – Incubação Centro 2016 (a decorrer), entre 

outros. 

Em termos de concursos de empreendedorismo realizou os seguintes: 

 Concurso de Criação de Empresas de Base Tecnológica no 

âmbito do Projeto Tecnoempreende - com o patrocínio da PME 

Investimentos – Maio 2006; 

 Concurso de Criação de Empresas de Base Tecnológica no 

âmbito do Projeto IDT Explore - com o patrocínio da InovCapital 

– Junho 2007; 

 Concurso de Criação de Empresas de Base Tecnológica no 

âmbito do Projeto Cemicro, com o patrocínio da InovCapital – 

Maio 2008; 

 Concurso de Criação de Empresas Inovadoras de Base Científica e 

Tecnológica - Setembro 2010. 

Taxas de sobrevivência de empresas/sucesso  

94% em setembro de 2016. 

Investimento da organização  

Os investimentos realizados pela OPEN ao longo dos anos têm sido 

essencialmente de ajustamento dos espaços em função das necessidades 

dos projetos que têm surgido. Para além disso a OPEN têm apostado em 
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melhorar as infraestruturas, o apoio logístico e administrativo a 

proporcionar aos seus incubados. 

Modos de atuação  

Nos últimos anos a incubação e o apoio aos utentes assumiram-se como 

atividade principal, contudo, a atividade promocional tem sido ampla e a 

identificação e realização de outras prestações de serviços tem vindo a 

ser reforçada, visando contribuir para a sustentabilidade do Projeto. 

Paralelamente, a OPEN tem procurado participar em projetos e 

desenvolver parcerias estratégicas de modo a incrementar as 

competências e a assimilar boas práticas, desenvolvendo a qualidade 

global do serviço prestado pela OPEN e ampliando a capacidade de 

atração de novos projetos empresariais. Assim, as atividades 

desenvolvidas ao longo dos últimos anos incidiram em quatro vertentes 

fundamentais: 

 Incubação e Gestão Operacional da Incubadora; 

 Promoção, Sensibilização e Angariação de Projetos a Incubar; 

 Participação em Projetos Nacionais e Europeus; 

 Atividade Institucional e Desenvolvimento de Parcerias. 

Melhores práticas 

De entre as melhores práticas destacam-se as parcerias com empresas e 

organismos, na sua maioria com peso nacional e internacional nos seus 

setores de atuação, de salientar a Incubação Virtual com o apoio do ISEL 

– Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, com o qual a OPEN tem um 

protocolo que visa estimular o empreendedorismo na Universidade e o 

aparecimento de spin-offs universitários. 

Uma das atividades que mais tem contribuído para o aumento da 

visibilidade da OPEN e o estímulo ao empreendedorismo é a realização 

da Semana do Empreendedorismo. A OPEN já realizou dez edições deste 

evento que inclui diversas iniciativas, destinadas a públicos-alvo 

específicos, desde os mais novos, a jovens empreendedores, entre eles 

alguns responsáveis políticos ao mais alto nível (IAPMEI, ANI, CCDRC, 

CCDRN, COMPETE2020), Escolas, Politécnicos, Universidades, Rede de 

Incubadoras da Região Centro (RIERC), Empresas, Autarquias, 

Empreendedores e Estudantes. Esta iniciativa que decorre anualmente 

ao longo de uma semana e inclui um conjunto de seminários, formações 

e workshops sobre empreendedorismo e diversos temas relacionados e 

que visam contribuir para a sensibilização para esta temática. 

Ao nível de outras iniciativas de promoção e sensibilização realizadas pela 

OPEN é de referir ainda os quatro Concursos de Ideias de Criação de 

Empresas de Base Tecnológica, assim como a organização conjunta da 

OPEN, do OPEN Business Angels e do Clube de Business Angels de 
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Santarém, de jornadas que integram a Semana Nacional de Business 

Angels, promovidas pela FNABA. 

 

O Parque Tecnológico de Óbidos 

(OBITEC) é o primeiro parque do País a 

ter na entidade gestora duas 

universidades, um politécnico e uma escola técnica. A localização e o 

posicionamento global do Parque Tecnológico de Óbidos, 

particularmente direcionado para as indústrias criativas, permitem 

diferenciá-lo dos parques existentes, imprimindo uma grande vantagem, 

onde a parceria com as universidades se traduz no desenvolvimento de 

projetos de investigação ligados às empresas. A OBITEC é a entidade 

envolvida no programa estratégico para Parques de Ciência e Tecnologia, 

liderado pela Universidade de Coimbra, que apresentou a candidatura ao 

QREN, denominada Inov.C, que pretendeu criar, segundo o programa 

estratégico um ecossistema de inovação na Região Centro. 

Parceiros: Universidade de Coimbra; Universidade Técnica de Lisboa; 

Instituto Politécnico de Leiria e ETIC – Escola Técnica de Imagem e 

Comunicação. 

Número de incubados  

26 

Ações de esclarecimento 

Mensalmente 3 eventos: CORPORATE CAFÉ (evento para as empresas do 

Parque, networking e habitualmente com um convidado externo), 

ALMOÇO CORPORATE (para empresas do parque e empresas convidadas 

externas, debatem habitualmente um tema ou projetos interessantes) e 

SUNDOWN (evento de networking).  

A cada três meses: eventos summIT, onde à volta de uma temática 

convidam empresas e entidades do setor para discutir o assunto e chegar 

a um plano de ação com medidas que podem intervir e melhorar o tema 

em questão. Para além disso promovem as ações de esclarecimentos de 

temas úteis, dadas pelas empresas de serviços. 

Concursos  

Júris e patrocinadores do Concurso anual Arrisca C, que premeia as 

melhores ideias de negócio. 

Investimento da organização 

5 milhões de euros nas novas instalações, os edifícios centrais do Parque 

Tecnológico de Óbidos, tendo abandonado o antigo convento 

reconvertido em incubadora (ver caixa). Este espaço passou de 355m2 

para 1490 m2. 

 

 
http://www.obidosparque.com/ 

http://www.obidosparque.com/
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 Modos de atuação 

Tem disponíveis 4 regimes: cowork, escritório virtual, arrendamento para 

start-ups e arrendamento para empresas graduadas. 

 
O antigo convento de S. Miguel foi reconvertido 

numa incubadora do Parque Tecnológico de 

Óbidos, dedicada às indústrias criativas, 

nomeadamente nas áreas de cultura, 

comunicação, informática, arquitetura, design e 

gastronomia, que integram uma componente criativa preponderante, geradora 

de valor. A incubação poderá ser física ou virtual. 

 

 

O Centro Incubador de Caldas da 

Rainha foi criado pela AIRO (Associação 

Industrial da Região do Oeste), a CMCR 

(Câmara Municipal de Caldas da Rainha) e a ANJE (Associação Nacional 

de Jovens Empresários) com o intuito de promover o espírito 

empreendedor dos jovens da região. São desta forma criadas condições 

para o surgimento de novos projetos empresariais, criativos e dinâmicos 

que promovam e revitalizem o desenvolvimento sócio-económico da 

região.  

 Missão 

Apoiar jovens com potencial empresarial para o desenvolvimento de 

projetos 

Visão 

Ser a médio prazo, um local de sucessos para formação de 

empreendedores e de projetos/ ideias inovadoras. 

Número de incubados  

6 

Modos de atuação 

O apoio prestado, assume essencialmente a forma de: 

 Orientação técnica na fase de constituição e arranque da 

empresa; 

 Disponibilização de espaço físico para instalação de empresas; 

 Serviços de logística: salas de reuniões, correio, Internet, 

fotocópias, bar, restaurante, auditório, ligações e contactos com 

diversos centros de investigação nacionais e internacionais e 

outras fontes de conhecimento, fontes de financiamento, etc. 

 Acesso a ações de formação regulares em temas tecnológicos e 

relacionados com gestão. 

 Possibilidade de recorrer à bolsa (em constituição) de consultores 

especializados em áreas distintas (gestão, Investimentos, 

 
http://www.airo.pt/incubadora 

 

http://www.airo.pt/incubadora
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marketing, Fiscal, SHST, estratégia, Tecnologias, Qualidade, 

etc.) em condições vantajosas. 

 

 

O Parque de Negócios | Incubadora 

de Empresas de Alcobaça foi 

inaugurado pela Câmara Municipal 

de Alcobaça em 2012 e está 

localizado na Rua de Leiria (junto à 

Cooperativa), em Alcobaça. 

O Parque de Negócios tem por objetivo apoiar e promover o 

desenvolvimento de ideias, projetos de negócio e empreendedorismo, 

visando fomentar a criação de empresas inovadoras, relevantes para a 

economia e dinamização do Concelho, geradoras de emprego e postos 

de trabalho. Procura igualmente promover a qualidade, excelência e 

competitividade das empresas do Concelho, apostando no diálogo 

intergeracional e na educação para o empreendedorismo, bem como, 

fazendo a necessária promoção do tecido empresarial local junto das 

entidades públicas nacionais e europeias. 

O Parque de Negócios tem uma área aproximada de 1.000 m2 e inclui 3 

salas para incubação de empresas e o Gabinete de Apoio ao 

Empreendedorismo.  

 

O Centro Investe desenvolve atividades 

de apoio aos empresários e ao tecido 

económico, incubação de empresas e de 

ideias de negócios e de capacitação de empreendedores. O centro 

desenvolve atividades focadas na promoção empresarial e na 

capacitação dos empreendedores designadamente através das seguintes 

ações: 

 Promoção do potencial empreendedor 

 Identificação de ideias de negócio associadas aos recursos 

endógenos 

 Promoção de Figueiró dos Vinhos como destino de investimento 

 Realização de ações de dinamização do empreendedorismo 

através de programas de educação empreendedora e outros (p.e. 

cursos executivos, workshops, oficinas, feiras, networking, etc.) 

 Dinamização da Cooperação Empresaria 

 Manutenção de uma Base de Dados das empresas, espaços 

comerciais e industriais 

 
http://www.oesteempreendedor.

pt/alcobaca/ 

 

 

 
http://www.centroinveste.pt 

 

http://www.oesteempreendedor.pt/alcobaca/
http://www.oesteempreendedor.pt/alcobaca/
http://www.centroinveste.pt/
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 Coordenação das iniciativas empresariais na ARU-FV 

 Apoio no licenciamento da atividade 

Nº de incubados 

6 

Modos de atuação 

Na incubadora de empresas e ideias do Centro Investe as empresas e 

empreendedores dispõem, nos primeiros anos de vida, de um ambiente 

que proporciona o alargar de conhecimentos em matérias como a gestão, 

marketing, assessoria jurídica, desenvolvimento de produtos e serviços, 

financiamento e o contacto com mercados nacionais e internacionais e 

de condições que facilitam o acesso ao sistema científico e tecnológico. A 

Incubadora do Centro Investe presta apoio durante a fase arranque de 

novos projetos empresariais e de ideias de negócios que apostem na 

valorização do território, inovação, diferenciação e na criatividade para 

gerarem emprego de qualidade. 

O Centro Investe disponibiliza espaços físicos (gabinetes de trabalho 

individuais e/ou partilhados em regime de open space equipados com 

mobiliário adequado) e serviços especializados para o desenvolvimento 

das atividades empreendedoras dos seus incubados, bem como o acesso 

privilegiado a uma Rede de Parcerias e de Mentores, proporcionando 

desta forma ao seu público-alvo a inserção num contexto empresarial 

dinâmico e de uma efetiva troca de experiências e conhecimento com 

outros empreendedores. 

O Centro Investe presta apoio à criação e desenvolvimento de empresas 

e de ideias, através dos seguintes Programas de Incubação: 

 Programa de pré-incubação ou incubação de ideias – destinado 

aos potenciais empreendedores que tenham uma ideia de 

negócio em desenvolvimento mas que ainda não tenham a 

empresa formalmente constituída nem plano de negócios pronto 

para implementação. O Programa de pré-incubação pretende 

desenvolver com o incubado o seu plano de negócios através de 

tutorias com profissionais especializados, formação/capacitação 

específica, eventos de networking, atividades complementares e 

incubação em espaço devidamente equipado. 

 Programa de incubação – destinado a empresas constituídas. O 

Programa de incubação pretende prestar ao incubado serviços de 

consultoria especializada nas áreas da gestão, marketing, 

assessoria jurídica, desenvolvimento de produtos e serviços, 

financiamento, o contacto com mercados nacionais e 

internacionais e de condições que facilitam o acesso ao sistema 

científico e tecnológico, contacto com a Rede de Parceiros, 
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acompanhamento por Mentores e incubação em espaço 

devidamente equipado. 

 

 

O Centro de Negócios, 

localizado no Parque 

Empresarial do Camporês e 

com uma área de construção 

de 4.481 m2, engloba uma 

área de exposições, um auditório, salas de reuniões e salas a 

disponibilizar para instalação de empresas, funcionando como 

incubadora/ninho de empresas. 

O Centro aloja ainda o Gabinete de Apoio ao Empreendedor – 

AnsiaoInvest, que se dirige a quem tenha uma ideia para a criação de um 

negócio, e que acredita que tem um espírito empreendedor. O papel do 

AnsiaoInvest é ser um parceiro, sobretudo ao nível de informações a ter 

em conta quando se pretende criar o próprio emprego: plano de 

negócios, apoios financeiros e todas as outras formalidades necessárias 

para a concretização do projeto. 

 

Promovida pela Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCim), a Rede Oeste 

Empreendedor é o resultado de um trabalho entre a CIM, os municípios de 

Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, 

Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras e 

um vasto leque de parceiros regionais que, em conjunto, se propõem a criar um 

conjunto de ferramentas de suporte que permita às entidades não só oferecerem 

como monitorizarem um serviço integrado, fiável e de qualidade no ciclo de 

apoio ao empreendedorismo. 

A Rede Oeste Empreendedor tem como principal missão o apoio e estímulo ao 

empreendedorismo na região. A Rede tem uma abordagem integrada à 

promoção do empreendedorismo procurando promover respostas que 

trabalhem complementarmente, três níveis:  

- O indivíduo 

 Disseminar o conceito intrínseco de empreendedorismo. 

 Motivar e disponibilizar as competências certas para transformar 

ambições em «sucessful ventures». 

- A empresa 

 Disponibilizar um conjunto de condições de suporte é essencial para 

quem arrisca e empreende. 

 
http://www.cm-ansiao.pt/PT/investidores-

centro-de-negocios-de-ansiao 

 

http://www.cm-ansiao.pt/PT/investidores-centro-de-negocios-de-ansiao
http://www.cm-ansiao.pt/PT/investidores-centro-de-negocios-de-ansiao
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 Permitir que as empresas se desenvolvam e cresçam. 

- A sociedade: 

 Garantir que a sociedade tem uma imagem positiva do empreendedor 

na sociedade e da atividade empreendedora. 

 Valorizar o sucesso do empreendedor e reduzir o estigma do insucesso. 

Os objetivos estratégicos são: 

 Criar uma nova cultura de empreendedorismo que valorize a 

criatividade dos cidadãos e empresas da região Oeste; 

 Coordenar os serviços de apoio ao empreendedor numa rede regional, 

garantindo a sua qualidade e eficácia. 

Fazem parte desta rede as seguintes incubadoras: 

 Parque de Negócios de Alcobaça 

 Centro incubador das Caldas da Rainha 

 Incubadora do Parque Tecnológico de Óbidos / ABC – apoio de base à 

criatividade 

 Start up Lourinhã 

 Torres INOV-E 

 Invest Arruda – rede de negócios 

Fonte: www.oesteempreendedor.pt 

 

 

6.1.2. Incubadoras no distrito de Lisboa 

Neste mapeamento, apenas consideramos as incubadoras presentes em 

concelhos da Região Centro do distrito de Lisboa. 

 

A Incubadora de Empresas da Lourinhã, 

denominada “Startup Lourinhã” foi 

inaugurada em 2015 e funciona como 

uma concentração de empresas e 

organismos partilhando o mesmo 

espaço. Tem por objetivo dinamizar a economia da região, captar novos 

investimentos e apoiar empreendedores no desenvolvimento e 

concretização das suas ideias de negócio.  

A Startup Lourinhã é uma iniciativa da Câmara Municipal da Lourinhã e 

que conta com a parceria de diferentes entidades, tais como: Crédito 

Agrícola, IEFP, AIRO, ACIRO, Lispolis e Sociedade Filipe Soares Franco, 

Lda.  

A Startup Lourinhã tem os seguintes objetivos 

 Prestar apoio aos empreendedores no desenvolvimento de ideias 

de negócio;  

 
http://www.cm-

lourinha.pt/start-up-lourinha 

http://www.oesteempreendedor.pt/
http://www.cm-lourinha.pt/start-up-lourinha
http://www.cm-lourinha.pt/start-up-lourinha
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 Disponibilizar local e condições de funcionamento, conducentes 

ao desenvolvimento das suas atividades económicas; 

 Promover contactos e sinergias entre os empreendedores, 

estabelecimentos de ensino, empresas locais, outras startups 

e/ou municípios; 

 Criar situações que contribuam para gerar emprego e postos de 

trabalho e, para potenciar o cada vez mais valioso capital 

humano. 

Modos de atuação 

Pré-Incubação: apoio aos promotores no desenvolvimento de uma ideia 

de negócio e à sua concretização num Plano de Negócios, 

Incubação: apoio aos promotores no desenvolvimento e consolidação da 

atividade de empresa já existente ou em fase de constituição. 

Os incubados dispões de um espaço próprio em sala partilhada e de 

acesso a espaços comuns (zona de espera, salas de reunião, auditório 

com equipamento de som e imagem, capacidade até 108 lugares, copa, 

instalações sanitárias, zonas de acessos e circulação). Os incubados tem 

acesso à Internet por wifi em todo o espaço, estando também prevista a 

ligação por cabo. 

A Startup Lourinhã disponibiliza ainda os seguintes serviços de apoio: 

 Serviços de contabilidade e de apoio à constituição da empresa 

(prestados por parceiros da Startup em condições favoráveis); 

 Informações sobre o apoio a empreendedores e empresários da 

Lourinhã, através do Gabinete de Apoio ao Empresário da 

Lourinhã (GAEL); 

 Administrativos, assegurando o funcionamento normal do 

espaço, receção de clientes, correspondência e chamadas, apoio 

na marcação da sala de reuniões, auditório, serviços de 

impressão; 

 Outros: dependendo de solicitações específicas dos incubados 

 Networking e Agenda de Eventos: Estabelecimento de contactos 

entre os incubados, entre os incubados e os parceiros da “Startup 

Lourinhã” e dos incubados com outras empresas; 

  Agenda de eventos, focadas em temas de interesse para o 

desenvolvimento dos projetos / empresas incubados. 

 

TORRES INOV-E é um programa 

orientado para o acolhimento de 

propostas de negócios assentes em ideias novas e diferenciadoras ou 

capazes de reinventar negócios já existentes, criada pela Associação 

Estufa – Plataforma Cultural e pela Câmara Municipal de Torres Vedras. 

 
http://www.estufa.pt/torresinov-e 

http://www.estufa.pt/torresinov-e
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O TORRES INOV-E quer atrair e reter talentos na Região e potenciar e 

diversificar os seus motores de desenvolvimento socioeconómico. 

Missão 

Os principais objetivos do TORRES INOV-E são: 

 Estimular o ecossistema empreendedor no Concelho de Torres 

Vedras; 

 Revitalizar o Centro Histórico da Cidade de Torres Vedras, 

promovendo a ponte entre empreendedores e proprietários de 

imóveis devolutos ou desocupados; 

 Motivar o aparecimento de novos negócios num conceito de 

incubação a céu aberto, com custos controlados para as start-

up’s; 

 Atrair negócios para o concelho; 

 Contribuir para a criação na Região de um cluster estratégico 

assente no conhecimento e no talento das pessoas, que 

potencialmente se venha a constituir como um dos seus motores 

de desenvolvimento socioeconómico; 

 Acrescentar competitividade ao ecossistema empresarial do 

Concelho de Torres Vedras por via do potencial envolvimento e 

efeito contaminador das indústrias culturais e criativas, das TIC’s 

e da I&D aos restantes sectores económicos. 

Modos de atuação 

O TORRES INOV-E subdivide-se em três eixos: 

 TORRES INOV-E Centro Criativo 

Uma incubadora a céu aberto, que pretende dinamizar e revitalizar o 

Centro Histórico da Cidade de Torres Vedras com projetos empresariais 

que assentem no talento e na criatividade das pessoas. 

 TORRES INOV-E +Negócios 

Pretende apoiar a criação de novos negócios ou relocalizar negócios já 

existentes para o Concelho de Torres Vedras; 

 TORRES INOV-E Nuvem 

Destina-se a apoiar empresas que queiram localizar a sede social no 

Concelho de Torres Vedras 

 

O projeto invest arruda propõe-se a 

desenvolver dinâmicas que 

promovam e captem empresas e 

empreendedores para o concelho de Arruda dos Vinhos, com forte 

componente criativa, inovadora e geradora de sinergias entre os agentes 

económicos locais. O projeto tem objetivos de desenvolvimento 

 
http://www.investarruda.pt/ 

http://www.investarruda.pt/
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económico concelhio, apoio aos jovens, às empresas e promoção do 

empreendedorismo e da iniciativa.  

O projeto tem como patrono o Comendador Rui Nabeiro, e conta com 

parceiros como o Banco BPI, Câmara Municipal de Lisboa, ACIS, 

instituições de ensino, instituições empresariais e empresas. A 

incubadora e espaço de cowork foram inaugurados em 2014. 

Número de incubados 

6 

Modos de atuação 

A incubadora de empresas dispõe de 7 espaços privativos e o espaço de 

cowork conta com 4 postos de trabalho. Disponibilizam ainda: 

 Sala de reuniões; 

 Sala de formação; 

 Auditório; 

 Mentoring; 

 Rede de parcerias; 

 Rede de consultoria; 

 Promoção da empresa, produto ou serviço; 

 Ações de formação e workshops; 

 Serviços de apoio. 

6.1.3. Incubadoras no distrito de Santarém 

 

O INOV.POINT é parte integrante do 

Tecnopolo do Vale do Tejo. É uma 

infra-estrutura de incubação e 

desenvolvimento de empresas vocacionada para o acolhimento e apoio 

ao arranque de iniciativas empresariais inovadoras e tecnológicas. A 

Incubadora INOV.POINT visa apoiar os empreendedores no processo de 

desenvolvimento das suas ideias de negócio, disponibilizando os meios e 

apoios que lhes permitam transformar os seus projetos em realidades 

empresariais. 

O TAGUSVALLEY - Tecnopolo do Vale do Tejo é um Parque de Ciência e 

Tecnologia, localizado nas antigas instalações da União Fabril do Azoto 

da CUF, em Alferrarede, no concelho de Abrantes, desde 2003. 

Este Parque resulta da aposta da Câmara Municipal de Abrantes em 

estimular o empreendedorismo e a competitividade na Região, tendo por 

base a Inovação e a Tecnologia. Teve como parceiros fundamentais para 

o arranque deste projeto a Associação Empresarial da Região de 

Santarém (NERSANT) e o Instituto Politécnico de Tomar (IPT).  

 
http://tagusvalley.pt 

http://tagusvalley.pt/
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O Parque, espaço com 15 hectares, é propriedade do Município de 

Abrantes, e a sua gestão cabe, desde 2004, à Associação sem fins 

lucrativos, como o mesmo nome. 

Missão 

Dinamizar o empreendedorismo e a inovação na região do Médio Tejo. 

A Associação de Promoção e Desenvolvimento do Tecnopolo do Vale do 

Tejo, tem como principais objetivos: 

 Prestar de serviços de inovação e desenvolvimento tecnológico; 

 Integrar redes de ciência, tecnologia e inovação; 

 Dinamizar as relações entre entidades e empresas na área do 

conhecimento; 

 Desenvolver estudos e consultoria no domínio da Inovação e 

Desenvolvimento Tecnológico; 

 Promover atividades de investigação e formação com interesse 

empresarial; 

 Captação e mobilização de empresas para a sua localização no 

Tecnopolo; 

 Promover a disseminação de informação especializada ao nível 

nacional e estrangeiro 

 Valorizar a partilha de informação, conhecimento e boas práticas 

existentes; 

 Dinamizar Processos de Inovação no âmbito da criação de um 

ambiente propício à melhoria da competitividade das empresas e 

à promoção do empreendedorismo. 

Número de incubados  

18 

Modos de atuação 

A estratégia do TAGUSVALLEY - Tecnopolo do Vale do Tejo assenta nos 

sectores das Tecnologias da Informação e Comunicação, Energia, 

Metalomecânica e Agroalimentar, áreas onde se procura identificar as 

oportunidades e as sinergias junto dos atores regionais, com vista à 

criação de um sistema potenciador de inovação e de empreendedorismo, 

a par de uma política de atração e estímulo à fixação de recursos 

humanos qualificados. 

Inclui uma área para o alojamento de laboratórios e oferece meios 

logísticos e humanos a empresas inovadoras e/ou de base tecnológica 

que pretendam instalar-se, nomeadamente:  

 Acesso a formação em gestão empresarial e empreendedorismo; 

 Apoio à elaboração e avaliação de planos de negócio;  

 Apoio à identificação e acesso a financiamento;  



   

Entidade Consultora:                                                                   Cofinanciado por:  

  

143 

 Acesso a infraestruturas físicas à medida das necessidades das 

empresas; 

 Apoio à procura de parceiros e desenvolvimento/integração de 

projetos de cooperação. 

 

A StartUp Torres Novas é um espaço 

dedicado a todos os empreendedores 

locais e de âmbito nacional e internacional 

e situa-se no edifício B do Convento do Carmo. Tem como principal 

objetivo apoiar empreendedores de todas as idades no processo de 

desenvolvimento de empresas, desde a ideia de negócio até à sua 

implementação. 

A StartUp Torres Novas é um projeto que traduz a estratégia de fomento 

económico do Município de Torres Novas, assumindo-se como 

divulgadora, dinamizadora e definidora de políticas para a região e para o 

desenvolvimento económico do concelho. 

A StartUp Torres Novas quer encarar o empreendedorismo como 

iniciativa, capacitação e coragem pessoal para criar o próprio emprego e 

projeto de vida por forma a gerar mais-valias económicas, associadas à 

inovação de serviços, produtos ou processos.  

Desta forma, a StartUp propõe-se a: 

1. Acompanhar projetos de empresas inovadoras na sua fase 

embrionária e de start-up; 

2. Promover a interação entre o meio empresarial e instituições 

de ensino e investigação; 

3. Apoiar entidades, empresas e empreendedores, com ideias e 

projetos com potencial económico. 

Nº de incubados 

14 

Modos de atuação 

A StartUp Torres Novas assume-se como facilitadora para as empresas 

incubadas no acesso ao investimento, mentores, parceiros e potenciais 

clientes, disponibilizando um conjunto de alternativas para o 

desenvolvimento de negócios e para o regular funcionamento das 

empresas: 

 Incubadora física 

Este serviço assegura a orientação técnica na fase de implementação e 

desenvolvimento da ideia de negócio/projeto de investimento ou de 

arranque da empresa, assim como apoio à criação da empresa, 

disponibilizando-te acesso aos parceiros financiadores e investidores da 

 
http://startuptorresnovas.pt 

 

http://startuptorresnovas.pt/
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StartUp Torres Novas. Oferece espaço físico próprio e espaços comuns 

para uso compartilhado por todos os utilizadores e ainda serviços básicos 

em condições a definir, nomeadamente: receção de pessoas, envio e 

receção de correspondência; serviços de fotocópias (com plafond 

máximo a decidir); serviços de limpeza; integração em programas de 

promoção e/ou publicidade comum. 

 Incubadora via posto de trabalho 

A incubação via posto de trabalho permite ter a sede fiscal na StartUp 

Torres Novas e acesso a um posto de trabalho em open space em sala 

devidamente equipada para o efeito. 

 Incubadora virtual 

É um formato que permite ter a sede fiscal na StartUp Torres Novas, 

estando associado a este serviço a possibilidade de reencaminhamento 

de correspondência via digital ou por correio para a residência do 

empreendedor, em condições a acordar. Se necessário, também pode 

incluir outros serviços disponíveis. 

- Apoio na otimização do plano de negócios 

Apoio na definição do perfil e competências necessário, na pré-avaliação 

do conceito/ideia de negócio e proposta para preparação do plano de 

negócios, um estudo de viabilidade económico-financeira, a identificação 

dos principais riscos e plano de mitigação dos mesmos, o procurement de 

financiadores/investidores (banca, garantia mútua, capital de risco e 

business angels) e a negociação e acompanhamento junto de 

financiadores/investidores até à fase de criação da empresa. 

 

6.1.4. Incubadoras no distrito de Coimbra 

 

Criado por iniciativa da Universidade 

de Coimbra em 1991, o Instituto 

Pedro Nunes (IPN) é uma instituição 

privada sem fins lucrativos, que visa promover a inovação e a 

transferência de tecnologia, estabelecendo a ligação entre o meio 

científico e tecnológico e o tecido produtivo.  

A IPN-Incubadora — Associação para o Desenvolvimento de Atividades 

de Incubação de Ideias e Empresas, é uma instituição de direito privado, 

sem fins lucrativos, criada em 2002 por iniciativa do Instituto Pedro 

Nunes (IPN) e da Universidade de Coimbra. 

A IPN-Incubadora presta apoio durante a fase nascente de novos projetos 

empresariais inovadores e/ou de base tecnológica e de serviços 

avançados. Os projetos com carácter prioritário são spin-offs surgidos da 

 
https://www.ipn.pt/incubadora 

 

https://www.ipn.pt/incubadora
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Universidade de Coimbra e start-ups que assegurem uma forte ligação ao 

meio universitário, seja através de alunos, docentes ou projetos de 

investigação em laboratórios, bem como projetos vindos do sector 

privado e de I&DT em consórcio com a indústria. 

A IPN-Incubadora alcançou 1º lugar no concurso mundial Best Science 

Based Incubator 2010. 

Missão 

Contribuir para transformar o tecido empresarial e as organizações em 

geral promovendo uma cultura de inovação, qualidade, rigor e 

empreendedorismo, assente num sólido relacionamento 

universidade/empresa e atuando em três frentes que se reforçam e 

complementam: 

1. Investigação e desenvolvimento tecnológico, consultadoria e 

serviços especializados; dispõe de um conjunto de seis laboratórios 

próprios de desenvolvimento tecnológico; 

2. Incubação e aceleração de ideias e empresas; promove a criação e o 

desenvolvimento de empresas inovadoras e de base tecnológica; 

3. Formação especializada e divulgação de ciência e tecnologia. 

Disponibiliza formação contínua de alto nível, privilegiando tipologias 

de formação-ação. 

Número de incubados 

Incubadas físicas: 38 

Incubadas cowork: 9 

Incubadas virtuais: 73 

Empresas apoiadas de outras formas 

Apoio a empresas e organizações da região, especialmente empresas dos 

municípios da região Inov C, em matérias como diagnósticos de 

inovação, candidaturas a sistemas de incentivos, planos de 

internacionalização, planos de marketing, planos estratégicos, qualidade, 

etc. 

Apoio a empresas específicas de transferência de tecnologia e 

conhecimento de atividades espaciais para aplicações terrestres – Gestão 

do ESA Bic Portugal (https://www.ipn.pt/incubadora/esabic) 

 Ações de esclarecimento 

Podem abranger os mais diversos temas: 

  financiamento (incentivos nacionais, europeus, internacionais) 

 capital de risco / Business Angels 

 programas 

 concursos 

 aceleradores nacionais e internacionais 

https://www.ipn.pt/incubadora/esabic
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 programas de softlanding 

 etc 

Concursos 

Arrisca C  (http://www.uc.pt/gats/eventos_e_iniciativas/a_decorrer/arrisca_c) 

Poliempreende (Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e do 

Instituto Politécnico de Coimbra) 

"Empreender+ Oliveira do Hospital" 

Empreendedorismo nas Escolas da Região de Coimbra 

Taxas de sobrevivência de empresas/sucesso 

75% 

 Investimento da organização 

Cerca de 2 milhões de euros 

Modos de atuação 

3 tipologias de apoio: incubação física, incubação virtual e incubação 

cowork. 

O programa de Incubação Física pressupõe, como o nome indica, a 

instalação física da empresa nas instalações da Incubadora. Neste 

programa a empresa tem um ou vários módulos de incubação onde 

instalar a sua atividade. Estes espaços encontram-se mobilados e a 

empresa tem acesso a um conjunto de serviços básicos comuns, já 

incluídos no preço: receção, segurança, limpeza, acesso a duas linhas 

telefónicas, entre outros.  

O Programa de Incubação Virtual proporciona um conjunto de serviços e 

facilidades semelhantes ao Programa de Incubação Física, com exceção 

daqueles relativos à ocupação exclusiva de módulos ou espaços de 

incubação. Todos os projetos aprovados em fase de pré-candidatura 

ficam automaticamente aprovados para o programa de Incubação 

Virtual, podendo começar a usufruir dos serviços e facilidades 

proporcionados mesmo ainda durante a elaboração da candidatura ao 

programa de Incubação Física. Existem duas modalidades de incubação 

virtual: START e FOLLOW-UP.  

 START: A modalidade START da incubação virtual destina-se a 

empreendedores que iniciaram recentemente o seu projeto ou 

negócio, não necessitando ainda de um espaço físico. A empresa 

pode nem sequer estar constituída ainda. O contrato de 

Incubação Virtual START tem uma duração inicial de 3 meses e 

pode ser renovado por iguais períodos, caso se justifique.  

 FOLLOW-UP: As empresas graduadas, isto é, os projetos bem-

sucedidos que finalizem a fase de Incubação Física ou Virtual 

START (aqueles que não precisaram de espaço físico e utilizaram 

http://www.uc.pt/gats/eventos_e_iniciativas/a_decorrer/arrisca_c
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apenas o programa de Incubação Virtual) e pretendam continuar 

a usufruir dos serviços da Incubadora, poderão assinar um novo 

contrato de Incubação Virtual, neste caso com o estatuto de 

Follow-up. Este contrato tem uma duração de 3 meses, 

automaticamente renovável por iguais períodos. 

Pode ser admitida à Incubadora qualquer empresa ou projeto que tenha o 

objetivo de desenvolver e comercializar produtos de base tecnológica 

e/ou prestar serviços avançados com carácter inovador. Para tal, será 

necessário, em primeiro lugar, o preenchimento de uma ficha de pré-

candidatura. Esta ficha será analisada por uma equipa qualificada no 

sentido de validar o seu enquadramento ou não no tipo de projetos 

admissíveis na IPN-Incubadora. Superada esta fase, o processo continua 

com a elaboração de um Plano de Negócios, com acompanhamento 

técnico por parte da IPN-Incubadora, que servirá de base à candidatura 

final de ingresso no programa de Incubação Física. 

Melhores práticas  

O IPN aponta vários programas específicos: 

 Ineo Start 5 

                                                                    
5
 https://www.ipn.pt/vci/actividade/2 

 

O ineo start é um programa de 6 semanas de aceleração de tecnologias e 

ideias, que junta cerca de doze equipas com grande potencial de 

investimento para os ajudar na sua passagem para o mercado. Nas cinco 

edições anteriores passaram pelo ineo start mais de 200 participantes 

divididos em 74 equipas que criaram empresas com uma taxa de 

sobrevivência de 85%. As equipas têm o seguinte perfil: 

 Investigadores que alcançaram resultados de I&DT passíveis de 

gerar produtos competitivos em mercados globais; 

 Projectos ou start-ups em fase de desenvolvimento do seu 

produto/serviço; 

 Equipas de empresas em fase de desenvolvimento de um novo 

produto/serviço para mercados globais.  

O programa é composto por 80 horas de workshops e sessões de 

Mentoring, dinamizadas por empresários/investidores que estão 

dispostos a partilhar o seu conhecimento e experiência com os 

participantes do programa. Os temas dos workshops são: Business Model 

Canvas, How to Pitch, Customer Development, Lean Prototyping, 

Marketing para start-ups e investimento. No final do programa há um 

"Demo day", com a apresentação das start-ups e projetos participantes a 

uma plateia de convidados, incluindo investidores. 

https://www.ipn.pt/vci/actividade/2
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 ESA BIC6 

O IPN acolhe, desde finais de 2014, o centro de Incubação da Agência 

Espacial Europeia (ESA) em Portugal (ESA BIC Portugal). Nesta estrutura, 

um dos dez atuais centros de incubação da ESA a nível Europeu, são 

apoiadas start-ups que usam tecnologia espacial para utilizações 

industriais e comerciais não espaciais como saúde, energia, transportes, 

segurança e vida urbana, entre outras. 

O ESA BIC Portugal foi lançado em conjunto com a Agência Especial 

Europeia e a Fundação para a Ciência e Tecnologia e é liderado pelo 

Instituto Pedro Nunes, com a colaboração do Parque de Ciência e 

Tecnologia da Universidade do Porto e a agência DNA Cascais. Os 

projetos são apoiados com 50 mil euros para a construção de protótipos e 

aquisição de propriedade intelectual, apoio de negócio e apoio técnico, 

bem como acesso a uma vasta rede de potenciais clientes, parceiros e 

investidores. Para selecionar os projetos, os procedimentos de avaliação 

são liderados pela Agência Especial Europeia com o apoio dos parceiros 

portugueses. As candidaturas estão abertas permanentemente e são 

avaliadas 3 vezes por ano. 

                                                                    
6 https://www.ipn.pt/incubadora/esabic 

 PTTI Iniciativa Nacional de Transferência de Tecnologia do 

Espaço7    

O programa PTTI visa reforçar a competitividade da indústria espacial 

portuguesa e promover a inovação tecnológica, apoiando e facilitando a 

transferência de tecnologia espacial existente para sectores não 

espaciais. Foi realizado um concurso para financiamento de projetos 

Demostradores e de Estudos de Viabilidade, dirigido a organizações 

portuguesas que trabalhem e desenvolvam tecnologias na área espacial. 

Foram financiados 9 projetos (6 Demonstradores e 3 Estudos de 

Viabilidade) que transferiram tecnologias espaciais para outros 7 

sectores: automóvel, ferroviário, logística, dispositivos médicos, 

isolamento de condutas, energias renováveis e de aplicações para 

veículos aéreos não tripulados. O PTTI apoiou as seguintes entidades: 

Active Aerogels, Critical Software, DEIMOS Engenharia, Evoleo 

Technologies, GMVSkysoft, ISQ, LusoSpace e UNINOVA. 

 GAPI8 

Promover o espírito empresarial e a criação de empresas inovadoras e de 

forte pendor tecnológico junto de alunos e jovens investigadores 

                                                                    
7 https://www.ipn.pt/vci/projecto/ 
 
8 https://www.ipn.pt/vci/projecto/37 

https://www.ipn.pt/incubadora/esabic
https://www.ipn.pt/vci/projecto/
https://www.ipn.pt/vci/projecto/37
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pertencentes ao universo do Sistema Cientifico e Tecnológico Nacional, 

através do fomento das competências necessárias aos empreendedores 

para a concretização de ideias e projetos, pela transferência de 

tecnologia e geração de empresas spin-off universitárias, e com a 

promoção da inovação como forma de afirmação no(s) mercado(s) das 

empresas de base tecnológica e científica criadas. Este projeto capitaliza 

o know-how gerado no anterior projeto GAPI 2.0 (Gabinetes de 

Valorização do Conhecimento) que, desde 2009, visou promover a 

valorização do conhecimento gerado por empresas, empreendedores e 

instituições do ensino superior e do sistema científico e da iniciativa GAPI 

(Gabinetes de Apoio à Promoção da Propriedade Industrial), lançada em 

2002 e promovido pelo INPI (Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial), que teve por missão promover a valorização do conhecimento 

através da utilização do Sistema da Propriedade Industrial pelos atores 

do ecossistema de inovação. 

 Apoio de Base Local9 

                                                                    
9
 https://www.ipn.pt/apoiobaselocal 

 

 

Tirando partido das suas múltiplas valências, o IPN dá apoio às diversas 

atividades selecionadas para cada caso, tais como a organização de 

concursos de ideias de negócio e seminários para futuros 

empreendedores, apoio tecnológico a empresas locais, para além da 

formação de técnicos da própria entidade com o objetivo de os capacitar 

para a dinamização empresarial na sua zona de influência. O IPN já 

promoveu doze iniciativas desta natureza em vários pontos do país, 

todos na Região Centro, das quais dez foram realizados no âmbito do 

projeto INOV.C. 

 

O INOPOL – Academia de 

Empreendedorismo do Politécnico de 

Coimbra é um espaço criado para apoio 

ao fomento do espírito empreendedor e inserção dos seus estudantes no 

mundo empresarial, bem como para o auxílio à criação e sustentabilidade 

de novas empresas. Além de serviços de incubação e de transferência de 

tecnologia, inclui o Serviço de Apoio às Saídas Profissionais. 

O seu foco de atuação é a procura de ideias e equipas inovadoras, alunos, 

professores e investigadores com soluções e projetos para organizações e 

empresas. 

 

 
https://www.ipc.pt/ 

https://www.ipn.pt/apoiobaselocal
https://www.ipc.pt/
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Missão 

Criar um espaço inovador no apoio ao fomento do espírito empreendedor 

dos nossos estudantes e ajudar à criação e sustentabilidade de novas 

empresas, facilitando deste modo a sua inserção no mundo empresarial. 

Modo de atuação 

O INOPOL dispõe atualmente de 14 espaços de incubação, com áreas 

que variam entre 12,35 m² e 30 m². 

 

O SmartRural Living Lab (SRLL) tem 

como promotores o IPN Incubadora e 

o Município de Penela e surgiu como 

uma intervenção que visa permitir alavancar as potencialidades do 

território, encontrando novas metodologias e/ou soluções inovadoras, 

criando vantagens competitivas através da implementação prática do 

conceito de Triple Helix, modelo que se traduz na cooperação e inovação 

entre o ensino, o tecido empresarial e a administração. 

 Missão 

Promover a inovação e o desenvolvimento de investigação em novas 

tecnologias, metodologias e aplicações de modo a obter uma integração 

deste território de baixa densidade demográfica num mundo global 

competitivo, permitindo assim o aparecimento de novos 

serviços/produtos e oportunidades de negócio e promover a participação 

dos cidadãos na sua definição e nos seus testes. 

O objetivo do SRLL é produzir conhecimento através de um modelo de 

sustentabilidade baseado em 4 vetores: 

 recursos naturais (agricultura, floresta, prevenção florestal, 

pastoreio); 

 desenvolvimento social e bem-estar (saúde e lar de idosos); 

 turismo e identidade (preservação do património, caçadas 

virtuais, etc.); 

 cidadania e empreendedorismo (acesso à internet e participação 

pública). 

Número de incubados 

9 

Modo de atuação 

INCUBADORAS: 

- Mini-Habitat 

Abriu portas em setembro de 2008 e foi o primeiro espaço de 

acolhimento empresarial disponibilizado pelo Município de Penela. 

O Mini Habitat, tem o intuito de proporcionar um primeiro impulso, na 

génese de micro e pequenas empresas, proporcionando-lhes, desta 

 
http://www.smartrural.pt 

http://www.smartrural.pt/
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forma, a inserção num ambiente empresarial, bem como as condições 

necessárias ao seu sucesso na fase inicial. 

- SmARTES 

O smARTES constitui-se como um núcleo de apoio ao 

empreendedorismo na área das indústrias criativas (nomeadamente 

design, teatro, música, arte, multimédia, publicidade, arquitetura, 

pintura, escultura, novas tecnologias educação, etc), sobretudo nas fases 

iniciais do ciclo de vida das empresas.  

A missão do smARTES consiste em oferecer condições de excelência no 

apoio de base às empresas na área das indústrias criativas, de forma a 

reforçar a sua capacidade de inovação, crescimento e competitividade. 

Dispõe de 7 espaços de gabinete (de 18 a 25 m2) e uma sala polivalente 

que se destina sobretudo a gravações, exposições, apresentações, etc. 

- HIESE 

O HIESE é uma incubadora focada na inovação rural que funciona como 

um núcleo de apoio ao empreendedorismo nos sectores estratégicos, 

sobretudo nas fases iniciais do ciclo de vida das empresas. 

A missão do HIESE consiste em oferecer condições de excelência no 

apoio de base às empresas nos sectores estratégicos, de forma a reforçar 

a sua capacidade de inovação, crescimento e competitividade. 

SERVIÇOS / APOIOS: 

- Fab Lab Penela 

Os Fab Labs são laboratórios de fabrico digital e que permitem a criação 

de novos produtos, propriedade intelectual e negócios. Ao contrário dos 

centros de inovação comuns, os Fab Labs pretendem ser acessíveis ao 

cidadão comum, possibilitando o acesso democrático à inovação, à 

descoberta e à criatividade. 

O Fab Lab Penela utiliza soluções do tipo CAM (Computer Aided 

Manufacturing), onde software open source e maquinaria de ponta 

permitem a prototipagem rápida. As instalações são constituídas por 

vários tipos de máquinas, desde corte laser a fabricação de circuitos, mas 

também por ferramentas de gestão de conhecimento que possibilitam a 

partilha global e eficiente de informação entre laboratórios. 

- GAICE 

O Gabinete de Apoio à Inovação, Competitividade e Empreendedorismo 

é uma estrutura da Câmara Municipal cuja principal função consiste na 

prestação de informações aos investidores e empresários sobre os mais 

diversos aspetos relacionados com a sua atividade. Este gabinete tem a 

finalidade de dinamizar os agentes económicos e promover a atividade 

empresarial do concelho; prestar um serviço de atendimento e 
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acompanhamento personalizado ao Munícipe/Investidor ou empresário 

nos serviços existentes na Câmara Municipal de Penela. 

Concursos 

Smart Rural Idea Challenge 

 

O Centro Empresarial e 

Tecnológico de Arganil 

(CETA) foi inaugurado em 

2008, dotando o Município de 

Arganil de uma Incubadora de Empresas que contribui para uma maior 

dinamização da atividade empresarial e comercial do Concelho e da 

própria região, através do apoio ao desenvolvimento e maturação de 

projetos nesses domínios. 

O edifício do Centro Empresarial e Tecnológico de Arganil integra vários 

gabinetes, disponíveis para receber ideias e projetos inovadores, 

disponibilizando espaços físicos, que podem ser individualizados em 

gabinetes (15) ou partilhados no espaço Arganil Coworking.  

O Centro Empresarial dispõe de um conjunto de serviços e apoios, que 

proporcionam a inserção dos empreendedores num ambiente 

empresarial e um Laboratório do Centro de Transferência de Tecnologia 

em Energias Renováveis para o Habitat 

Missão 

O objetivo é apoiar o desenvolvimento tecnológico e a inovação das 

empresas do concelho e da região que desenvolvem a sua atividade no 

domínio das energias renováveis 

Nº de incubados 

9 

Concursos 

Concurso de Ideias de Negócio “Inov’Arganil” 2008 

 

A IEFF - Incubadora de Empresas da Figueira da 

Foz foi criada com o objetivo de estimular o 

aparecimento de novos empreendimentos de 

base tecnológica, associados a sectores 

dinâmicos da economia. Constituída em 2002, a IEFF - Incubadora de 

Empresas da Figueira da Foz tem como Sócios Fundadores a ACIFF - 

Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz, Figueira 

Paraindústria - Gestão de Parques, S.A., Estruturas e Investimentos do 

 
http://www.ieff.pt 

 
http://www.cm-arganil.pt/investir/centro-

empresarial-e-tecnologico-de-arganil/ 

http://www.ieff.pt/
http://www.cm-arganil.pt/investir/centro-empresarial-e-tecnologico-de-arganil/
http://www.cm-arganil.pt/investir/centro-empresarial-e-tecnologico-de-arganil/
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Mondego, Agência de Desenvolvimento Regional, S.A. e Casa do Paço - 

Serviços de Apoio Empresarial, Unipessoal, Lda. 

Missão 

A IEFF tem como Missão o apoio a empreendedores e/ou projetos 

empresariais inovadores proporcionando-lhes ambiente e condições 

apropriados para funcionamento das suas empresas. 

Modo de atuação 

Para além do Serviço de Incubação, a IEFF presta um conjunto de 

Serviços de Apoio às Empresas Incubadas, não incluído no preço do 

Serviço de Incubação, respetivamente: 

 Apoio à constituição e legalização das empresas 

 Elaboração da Contabilidade e Processamento de Salários 

 Formação 

 Aconselhamento sobre os programas de incentivos mais 

adequados aos projetos 

 Apoio no acesso a Capital de Risco / Business Angel’ s 

 Apoio na elaboração de planos de negócios 

 Apoio na implementação e Gestão de sistemas de Garantia da 

Qualidade 

 Apoio na implementação e Gestão de sistemas de Higiene, Saúde 

e Segurança no Trabalho 

 

O BIOCANT Park é o primeiro parque de 

biotecnologia em Portugal, cujo objetivo é 

patrocinar, desenvolver e aplicar o 

conhecimento avançado na área das ciências da vida, apoiando iniciativas 

empresariais de elevado potencial.  

Através de um arrojado investimento por parte da Câmara Municipal de 

Cantanhede e do Centro de Neurociências e Biologia Celular da 

Universidade de Coimbra, e tomando partido do investimento nacional 

na área das ciências da vida ocorrido nos últimos anos, foi possível 

estabelecer uma estratégia de desenvolvimento que promove, 

simultaneamente, o empreendedorismo e o crescimento económico. 

O núcleo do Parque é o centro de investigação e desenvolvimento (I&D) – 

BIOCANT, Centro de Inovação em Biotecnologia – com um quadro 

próprio de investigadores e alicerçado na forte tradição científica dos 

centros de investigação de excelência da Universidade de Coimbra e da 

Universidade de Aveiro. As unidades laboratoriais são dotadas de 

profissionais dedicados e tecnologia de ponta com uma forte 

componente de automação em condições ímpares. 

 

 

 
http://www.biocant.pt 

http://www.biocant.pt/
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Visão 

O BIOCANT Park irá estimular o investimento em atividades de I&D 

estruturantes e estratégicas, permitindo a criação e a aceleração de 

iniciativas empresariais em Biotecnologia na região centro, gerando 

riqueza e qualidade de vida para o País. 

 Missão 

O BIOCANT Park dedica-se em exclusivo à Biotecnologia e irá permitir a 

consolidação de um conjunto de empresas e instituições de I&D de 

excelência na região Centro de Portugal. O BIOCANT Park ambiciona ser 

uma referência internacional na investigação e comercialização em áreas 

específicas das Ciências da Vida. 

Número de incubados 

  13 

Modos de atuação 

O BIOCANT Park tem como projeto ancora o centro de investigação e 

desenvolvimento (I&D) – BIOCANT, Centro de Inovação em 

Biotecnologia – que dispõe de unidades laboratoriais com equipamento 

de ponta e know-how especializado que prestam serviços e desenvolvem 

projetos de investigação para ou em colaboração com empresas e grupos 

de investigação no sector da biotecnologia, em áreas tão variadas como 

Genómica (I&D nas áreas de análise de ácidos nucleicos e expressão 

genética e desenvolve novos produtos para indústrias como a agro-

alimentar, farmacêutica e biotecnologia), Biologia celular (principais 

interesses de investigação relacionados com o desenvolvimento de 

potenciais aplicações em terapias baseadas em células e medicina 

regenerativa, o uso de sistemas celulares como ferramenta para 

descoberta e screening de fármacos e para a identificação de 

biomarcadores), Biotecnologia Molecular (descoberta e produção de 

proteínas com interesse biotecnológico para aplicação na área biomédica 

ou na industria agro-alimentar), Microbiologia (laboratório certificado 

que desenvolve I&D em diversas áreas de Microbiologia utilizando 

métodos químicos e moleculares), Bioinformática (reúne a engenharia da 

computação com o expertise em problemas biológicos e com a 

experiência no desenvolvimento e uso de software para estas áreas), 

Engenharia de tecidos (células estaminais e terapias baseadas em 

biomateriais para medicina regenerativa) e Serviços Avançados 

(Sequenciação de ADN em larga escala utilizando sequenciação “next-

generation”). 

BIOCANT Ventures 

BIOCANT Ventures foi criada em 2006 e resulta de uma parceria entre o 

BIOCANT Park e a Beta Capital a quem se juntou, em 2011, a Bluepharma 

e a Portugal Capital Ventures. 
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Tem por objetivo o investimento em projetos em Ciências da Vida 

financiando projetos nas fases iniciais até que aqueles se transformem 

em empresas, substituindo-se à função de “business angel”. Esta é uma 

iniciativa pioneira e de grande importância estrutural para a 

biotecnologia em Portugal porque permite que as ideias dos jovens 

empreendedores nesta área tenham um referencial de apoio financeiro à 

inovação. 

 

A BLC3 - Campus de Tecnologia e 

Inovação é uma associação sem fins 

lucrativos, fundada em 2010, com um 

novo modelo de desenvolvimento de atividades de investigação e 

intensificação tecnológica de excelência, incubação de ideias e empresas 

e apoio ao tecido económico em regiões interiores e rurais. Os seus 

associados são maioritariamente de cariz técnico-científico. É a primeira 

e única entidade em Portugal criada para o desenvolvimento e 

industrialização das Biorrefinarias (2ª e 3ª geração) e da Bioeconomia e 

"Smart Regions", com uma aposta no conceito de Economia Circular. 

No ano de 2015, a BLC3 foi distinguida pela University Business Incubator 

(UBI) e pela I3P - Incubadora de Empresas do Politécnico de Turim, com a 

sua presença no ranking do Top 10 e Top 25 das Melhores Incubadoras da 

Europa e do Mundo, respetivamente. 

A sua área de atuação é multidimensional, em função da tipologia de 

projetos e âmbito. Em áreas estratégicas como Biorrefinarias, 

Bioindústrias, Bioprodutos, Bioeconomia e Economia Circular, a BLC3 

desenvolve as suas atividades de biotecnologia industrial numa dimensão 

nacional e internacional. Também desenvolve atividades locais e 

regionais de implementação de políticas e estratégias de 

desenvolvimento ligadas à fixação de massa crítica e valorização dos 

recursos endógenos e património genético do território. 

A marca e imagem BLC3 estão associadas ao seu projeto bandeira e 

âncora, o projeto das biorrefinarias, sendo que a BLC3 deriva do nome 

Biomassa Lenho- Celulósica e 3 de 3ª Geração - Microalgas, com vista ao 

desenvolvimento das dimensões bioindústrias, biorrefinarias e 

bioprodutos substitutos dos derivados de petróleo, à resolução e 

minimização dos problemas dos grandes incêndios florestais e à 

valorização de recursos lenho-celulósicos, efluentes e materiais 

contaminados. 

A BLC3 dispõe de uma estrutura e de uma rede de excelência 

internacional composta por 55 entidades de 9 países europeus e mais de 

 
http://www.blc3.pt/ 

http://www.blc3.pt/
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115 investigadores e cientistas de excelência, que aposta na transferência 

de conhecimento para o mercado e na industrialização. 

O Centro de Incubação é composto pela Incubadora | BLC3 - localizada 

nas instalações da sede da BLC3 e por mais dois Polos (Alfândega da Fé e 

Ourique) para dar corpo à sua missão e objetivos. 

Missão 

Ser líder, ao nível I&DT+i, no desenvolvimento de soluções de 

biorrefinarias, de bioindústrias, de políticas de valorização de recursos 

naturais e fluxos de massa resultantes da atividade económica para a 

geração de bioprodutos de elevado valor acrescentado, com base no 

conceito de Economia Circular. 

Dinamizar o conceito de "Bioeconomia" e "Smart Regions" para a fixação 

de jovens e massa crítica em regiões interiores e na resolução de 

problemas ambientais, educacionais, falta de implementação 

tecnológica no setor agroflorestal e agroalimentar, transformando-os em 

oportunidades. 

Estabelecer o elo de ligação entre os diversos stakeholders e agentes de 

decisão, empresas, centros tecnológicos e de estabelecimentos de ensino 

superior. 

 

Visão 

Promover uma nova visão de inovação, investigação, ciência, 

criatividade, qualidade e empreendedorismo - fomentando assim o 

aparecimento de novas ideias de negócio e de uma nova geração de 

empreendedores.  

Número de incubados 

 15 (6 em incubação virtual) 

Modos de atuação 

Especializada em Bioeconomia e Economia Circular 

A BLC3 está dotada de recursos humanos, espaços empresariais 

mobilados, salas de reuniões e acesso a toda uma vasta gama de 

tecnologias de comunicação, como correio, telefone, internet e 

videoconferência. 

A Incubadora | BLC3 faz parte da RIERC (Rede de Incubadoras de 

Empresas da Região Centro de Portugal), participa em redes nacionais de 

mentoria de projetos de empreendedorismo e tem ligação a uma rede 

internacional de excelência ao nível da investigação e inovação criada 

pela BLC3. 

Serviços da Incubadora | BLC3: 
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 Apoio à criação e desenvolvimento de ideias e empresas, através 

de programas próprios de incubação, havendo sempre o período 

de pré-incubação para melhor análise e apoio ao 

desenvolvimento das ideias ou empresas; 

 Apoio à dinamização das ideias e empresas e respetivo 

acompanhamento; 

 Análise e captação de investimento e financiamento; 

 Apoio para atividades de investigação e inovação através do 

Centro I&DT; 

 Disponibilização de espaços físicos (gabinetes de trabalho, sala 

de reuniões, sala de formações, Laboratório partilhado e zona 

outdoor para desenvolvimento de projetos e demonstrações 

tecnológicas de biotecnologia; 

 Espaços e serviços para demonstração pré-industrial em Agro-

alimentar e Biotecnologia Vegetal; 

 Serviços de Coaching e Mentoria; 

 Serviços de apoio de ligação a redes e mercado; 

 Serviços de apoio à identificação, seleção e recrutamento de 

recursos humanos; 

 Domiciliário e serviços de receção; 

 Serviços de apoio à proteção intelectual e transferência de 

conhecimento; 

 Serviços de apoio contabilístico; 

 Aconselhamento jurídico; 

 Registro e apoio à constituição de empresa/sociedades; e 

 Apoio à dinamização e replicação do modelo de fixação de jovens 

e de empreendedorismo em outras regiões (Polos). 

 

6.1.5. Incubadoras do distrito de Castelo Branco 

 

O Centro de Empresas Inovadoras - CEi está 

situado na Avenida do Empresário, na 

Cidade de Castelo Branco. Conta como 

parceiros a Redebb – Rede de promoção e empreendedorismo da Beira 

Baixa, a Portugal Ventures, a Beta-i e o Instituto Politécnico de Castelo 

Branco. 

Missão 

O CEi tem como missão apoiar empreendedores e empresas no processo 

de desenvolvimento efetivo das suas ideias de negócio, transformando-

as em realidades empresariais sustentáveis. 

Através desta missão o CEi pretende catalisar o desenvolvimento da 

região, e da comunidade empreendedora através da disponibilização de 

 
http://www.cataa-cei.pt 

http://www.cataa-cei.pt/
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espaços e serviços qualificados a empresas, do apoio aos 

empreendedores, à transferência de tecnologia e ao fomento da 

cooperação entre empresas, instituições de I&DT e demais atores 

relevantes. 

Número de incubados 

20 

Modos de Atuação 

O CEi dispõe de 37 espaços independentes para acolhimento de 

iniciativas empresariais, 6 oficinas e 31 gabinetes. Estes espaços estão 

equipados com mobiliário base, dispõem de acesso à rede de 

comunicações (voz e dados), e climatização.  

Durante o período de acolhimento, as entidades acolhidas terão acesso a 

assessoria especializada, designadamente:  

 Apoio ao empreendedorismo;  

 Constituição, alojamento e desenvolvimento de novos projetos 

empresariais;  

 Procura de novas oportunidades; 

 Formação; 

 Networking;  

 Fabricação de protótipos (FabLab Castelo Branco - Laboratório 

de Prototipagem Rápida). 

 

A IDN Incubadora, de Idanha-a-Nova, foi 

criada em 2006 e é um projeto desenvolvido 

pelo Centro Municipal de Cultura e 

Desenvolvimento (CMCD) de Idanha-a-

Nova, em parceria com a Câmara Municipal e a Escola Superior de 

Gestão. A Incubadora encontra-se localizada na Zona Industrial de 

Idanha-a-Nova e o seu principal objetivo é captar novos investimentos 

empresariais para o concelho, procedendo à sua integração e 

acompanhamento na sua fase nascente. Atualmente é designada por 

Centro Empresarial de Idanha-a-Nova e é gerida pela associação Centro 

Municipal de Cultura e Desenvolvimento. 

A criação da Incubadora de Empresas de Idanha-a-Nova pretende 

também incentivar o empreendedorismo, realizando iniciativas de 

estímulo ao empreendedorismo e disponibilizando um conjunto de 

serviços para apoiar iniciativas de outras entidades nessa área, além de 

organizar conferências e colóquios na área do empreendedorismo (WRC, 

2013). 

Número de incubados  

 Serviço de alojamento: 6 

 Serviço de incubação: 3 

 
http://incubadora.cmcd.pt 

http://incubadora.cmcd.pt/
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 Serviço escritórios à medida: 15 

Modos de atuação 

Reunião Inicial com o promotor para apresentar as modalidades do 

Centro Empresarial, mostrar as instalações e indicar os impressos a 

preencher; após a entrega da Manifestação de Interesse e do Dossiê de 

Candidatura, agendamento da reunião com a Comissão de Avaliação, 

Acompanhamento e Supervisão (CAAS); Emissão do parecer técnico da 

CASS; Apreciação e homologação do parecer técnico por parte da 

Direção do CMCD; No caso da apreciação ser positiva, proceder-se-á à 

assinatura de contrato, à entrega dos documentos em falta e à instalação 

da empresa nas instalações do Centro Empresarial. 

 

A Incubadora Urbana Polinucleada de 

Empresas e Negócios (IUPEN) enquadra-

se no desenvolvimento estratégico do 

Living Lab Cova da Beira, eixo fundamental do Plano Estratégico para a 

Inovação que o Município do Fundão apresentou publicamente em 2012. 

Enquanto plataforma agregadora de um conjunto de valências que 

pretendem alavancar a criatividade e o empreendedorismo na região, em 

parceria com as instituições mais representativas deste território, este 

projeto tem sido implementado através da refuncionalização de edifícios 

e espaços urbanos, situados na Cidade do Fundão. 

O Living Lab Cova da Beira pretende criar um ecossistema criativo de 

espírito “open” que inclui a disponibilização de espaços de incubação de 

empresas e de novos projetos de empreendedorismo em espaços de 

trabalho partilhado, a criação de laboratórios de prototipagem, a 

disponibilização de casas-oficina na Zona Antiga do Fundão e nas Aldeias 

Históricas e do Xisto, o funcionamento de centros de formação e de 

escolas adaptadas à realidade local, o estabelecimento de polos de 

investigação e desenvolvimento de produtos na área da saúde e a 

internacionalização dos produtos e empreendedores locais. 

Modos de atuação 

A incubadora “A Praça” funciona desde 2013, no edifício da antiga praça 

municipal e destina-se à incubação de empresas, projetos e associações. 

O Living Lab dispõe ainda de: 

 Centro de Formação Avançada 

 Clube de Produtores 

 Cowork Fundão  

 Fab Lab Aldeias do Xisto 

 Laboratório de prototipagem 

 
http://www.llcb.pt/ 

http://www.llcb.pt/
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 Equipamentos disponíveis: Máquina corte/gravação laser; 

Impressora 3d; Corte Vinil; CNC Router; Fresadora de 

Precisão; outros 

 Apoio técnico disponível 

 Unidade Móvel de Saúde 

 

O Parkurbis - Parque de Ciência e 

Tecnologia da Covilhã SA envolve um 

conjunto de entidades, nomeadamente a 

Universidade da Beira Interior, que 

congregaram esforços no sentido de concretizar um projeto de 

dinamização da inovação e do empreendedorismo que leve os projetos 

de investigação a constituírem-se como realidades empresariais. 

Missão 

A missão do Parkurbis é o reforço da economia da Beira Interior, através 

da elevação do nível tecnológico da indústria e serviços existentes, da sua 

diversificação para novos sectores, da criação de massa crítica em 

atividades de I&D e, como consequência, da fixação de pessoas que 

possam encontrar aqui soluções profissionais. 

O Parkurbis é um instrumento de estímulo e de desenvolvimento da 

região, orientando a sua atividade para a criação de um clima de inovação 

permanente, potenciando a transposição para o mundo dos negócios, 

dos processos de conhecimento científico e tecnológico gerados nas 

instituições de investigação. 

Os principais objetivos do Parkurbis passam por criar as condições para o 

desenvolvimento de novas atividades de base tecnológica, assegurando 

uma interligação dinâmica entre a Universidade da Beira Interior (UBI) e o 

tecido empresarial de forma a aproximar a oferta de I&D com as 

necessidades desse tecido empresarial. 

 Apoiar projetos de investigação da UBI; 

 Servir de interface entre a UBI e o tecido empresarial; 

 Incentivar o empreendedorismo promovendo o aparecimento de 

novas empresas de base tecnológica; 

 Promover atividades no âmbito da investigação tecnológica; 

 Fornecer serviços de apoio às empresas existentes (incluindo as 

tradicionais) e às "start up"; 

 Sustentar o desenvolvimento integrado da região; 

 Tornar a Beira Interior atrativa a investimentos (nacionais e 

estrangeiros); 

 Fixar quadros altamente qualificados; 

 Promover a ligação com outros Parques Tecnológicos no mundo; 

 Criar uma nova dinâmica empresarial na Beira Interior; 

 
http://www.parkurbis.pt 

http://www.parkurbis.pt/
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 Colaborar na formação de empresários dinâmicos, inovadores, 

modernos e eficazes; 

 Promover atividades de ensino e formação em ambiente 

empresarial real; 

 Criar um clima de excelência na investigação e nos negócios. 

Número de incubados 

 27 

Áreas empresariais presentes no Parkurbis 

 Tecnologias da Informação e Comunicação; 

 Energias Renováveis; 

 Comunicações; 

 Novos Materiais; 

 Domótica; 

 Engenharia e arquitetura. 

Modos de Atuação 

 Instalações 

 Serviços de apoio administrativo e outros 

 Serviços de apoio e dinamização empresarial 

 Gabinete de Apoio à criação de empresas 

 Redes de contacto 

6.1.6. Incubadoras do distrito de Aveiro 

 

A IEUA é uma plataforma 

onde os empreendedores 

encontram as condições necessárias para concretizar, validar e alavancar 

os seus projetos. Em estreita colaboração com a Universidade de Aveiro 

desenvolve atividades em rede que permitem a conversão do 

conhecimento em valor económico, disponibilizando um programa de 

incubação de empresas (IEUA Start) cujos resultados têm sido 

reconhecidos a nível nacional e internacional, destacando-se a atribuição 

do primeiro lugar na categoria Return on Investment e o segundo lugar na 

classificação geral do concurso mundial Best Science Based Incubator. 

A IEUA - Incubadora de empresas da Universidade de Aveiro, criada em 

1996, é uma marca, não tem personalidade jurídica. A proprietária da 

marca é a Universidade de Aveiro, que faz um contrato de gestão da 

Incubadora com uma entidade externa, a Grupunave – Inovação e 

Serviços. O capital da Grupunave é detido 90% pela Universidade Aveiro, 

5% pela Fundação João Jacinto Magalhães e 5% pela Unave, o que 

significa que a Grupunave é, efetivamente, detida a 100% pela 

Universidade de Aveiro, estabelecendo um contrato anual com a 

Universidade de Aveiro para gerir a Incubadora (WRC, 2013). 

 
https://www.ua.pt/ieua/ 

 

https://www.ua.pt/ieua/
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Número de incubados 

14 empresas com programa de incubação IEUA Start:  

13 Empresas IEUA + 1 Ideia de Negócio; 

7 empresas com programa de aceleração IEUA Graduate. 

Ações de esclarecimento 

 Processo de Adesão 

O processo de candidatura à IEUA tem início com a realização de uma 

reunião entre a equipa da UATEC/IEUA e os promotores da ideia de 

negócio ou empresa (Consultório de Empreendedorismo). Esta reunião, 

agendada previamente através de e-mail com os técnicos da IEUA 

(adriana.costa@ua.pt) ou da UATEC - Unidade de Transferência de 

Tecnologia (uatec@ua.pt), tem os seguintes objetivos: 

 Disponibilizar informação relevante sobre os programas de 

incubação IEUA Start e sobre os serviços disponibilizados pela 

UATEC; 

 Prestar esclarecimentos sobre os principais fatores que 

influenciam a implementação de uma Ideia de Negócio ou 

Empresa, esclarecendo eventuais dúvidas; 

 Analisar a proposta de valor da Ideia de Negócio ou Empresa a 

desenvolver; 

 Identificar os recursos necessários para a implementação da Ideia 

de Negócio ou Empresa. 

Concursos 

Poliempreende (organizado pela UA); 

Start Aveiro Region ( em parceria com IERA); 

Concurso de ideias de negócio Empreende + (em cooperação com UATEC 

– Unidade de Transferência de Tecnologia da Universidade de Aveiro); 

Concurso de Ideias IEUA Start; 

Concurso de Ideias Incuba-te; 

Concurso de Ideias INCUBA –TE 3.0. 

 Taxas de sobrevivência de empresas/sucesso 

A IEUA teve um crescimento exponencial nos últimos 5 anos como se 

pode verificar pelos principais indicadores de desempenho (aferidos a 31 

de dezembro), nomeadamente do número de empresas em 

incubação/desenvolvimento empresarial (9 em 2010; 21 em 2015), do 

volume de negócios (903 m. e em 2010; 6.300 m. e em 2015) e do número 

de postos de trabalho dessas empresas (29 em 2010; 128 em 2015). 

 Desde 1996, já passaram pela IEUA mais de 50 empresas (empresas 

graduadas), sendo que destas cerca de 70% continuam ativas. De forma 
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diferenciada todas as empresas, em algum momento, se destacaram e 

foram reconhecidas no mercado nacional ou internacional. Contudo, não 

podemos deixar de salientar o impacto de empresas como o SAPO, a 

Micro/io, a Edubox, a VeniamWorks, a Beeverycreative e a SWORD, quer 

pela relevância que têm nos respetivos mercados quer pelo 

reconhecimento nacional e internacional que, nestes casos, culminou já 

na obtenção de financiamento externo, bem como na atribuição de 

inúmeros prémios. 

 Investimento da organização 

Durante este período destaca-se ainda a aposta no crescimento e na 

qualificação de espaços de apoio à incubação de empresas (386 m2 - 

2010; 2.276 m2 - 2015), a disponibilização de serviços logísticos e 

administrativos de apoio à utilização dos espaços e equipamentos, de 

serviços de suporte à criação, desenvolvimento e consolidação de 

empresas, a dinamização de atividades de divulgação e de capacitação 

do ecossistema. 

Modos de atuação 

Os programas IEUA Start e IEUA Graduate são constituídos por uma 

oferta integrada de espaços, equipamentos, serviços e eventos de apoio à 

criação, desenvolvimento e consolidação de empresas, permitindo que os 

empreendedores se foquem na concretização da sua proposta de valor e 

na introdução dos seus produtos e serviços no mercado (ver   
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Figura 6-2). 

As quatro fases do programa IEUA Start, com a duração de 150 semanas, 

estão associadas ao estágio de desenvolvimento de uma ideia de negócio 

(PRE START) ou empresa (START; START UP; START GO), sendo 

desenvolvidas de acordo com o período de duração definido para cada 

fase. O programa IEUA Graduate, com a duração de 100 semanas, está 

orientado para a escalabilidade e o crescimento de empresas em 

mercados internacionais, sobretudo as que concluem com sucesso o 

programa IEUA Start. 
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Figura 6-2. Modos de incubação IEUA 

  

Fonte: IEUA (2016) 
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 Melhores práticas 

 Workshops e eventos: BEElab.UA, IEUA Sharing – sessões de 

capacitação e de partilha de conhecimento, Open Day IEUA, IEUA 

Knowledge, Bring your lunch to work day, sessões de brainstorming, 

acolhimento de visitas à IEUA. 

 A IEUA reúne uma vasta lista de parceiros que potenciam o programa de 

incubação e de aceleração. É constituído por: 

 Empresas IEUA Graduadas; 

 Hardware City: Comunidade de makers que promove encontros 

informais entre empreendedores e profissionais que se 

encontrem a trabalhar em tecnologias ligadas à robótica, internet 

das coisas, impressão 3D e dispositivos eletrónicos. Procura 

aproximar as start-ups, a indústria e a comunidade Maker, 

promover a partilha de conhecimento para o desenvolvimento de 

produtos e criar um hub de classe mundial para start-ups de 

hardware; 

 Rede de fornecedores parceiros da IEUA: Market Access, 

Consultores em Negócio Internacional, Lda.; Celeuma – Creative 

Agency; Go Global; Aro Consulting; Inova +; BPI; Red Angels; 

EDP Inovação; Change Partners; 2bPartner; EuroPGS; Visar. 

 

 

A Incubadora do Curia Tecnoparque foi 

criada em 2006 através de uma 

iniciativa da WRC - Agência de 

Desenvolvimento Regional, EIM, S.A., tendo como parceiros a Câmara 

Municipal de Anadia, a Universidade de Aveiro e o Instituto Politécnico 

de Coimbra. 

Com a criação da Incubadora de Empresas, a WRC ambiciona promover o 

desenvolvimento de novas oportunidades de negócio, disseminando a 

cultura do empreendedorismo, em prol do desenvolvimento regional. 

A Incubadora de Empresas tem como áreas preferenciais aquelas 

relacionadas com a economia da região: 

 Tecnologias da Informação e Comunicação 

 Viticultura e Enologia 

 Água e outros Recursos Naturais 

 Ciências e Tecnologias dos Materiais, em especial ligadas ao 

setor cerâmico 

 Tecnologias de Produção 

 Energia e Ambiente 

 Turismo e Bem – Estar 

 Mobilidade Suave 

 
http://www.wrc.pt/incubadora-

de-empresas 

 

http://www.wrc.pt/incubadora-de-empresas
http://www.wrc.pt/incubadora-de-empresas
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O ambiente multidisciplinar da Incubadora permite a partilha de 

conhecimentos e experiências do Marketing, Gestão, TIC, Ambiente e 

Qualidade, facilitando ainda o contacto com o mercado internacional 

através do cruzamento com as empresas já incubadas. 

Missão  

Produzir um impacto económico na região, favorecendo o clima de 

inovação e de empreendedorismo que leve à criação e ao sucesso de 

novas empresas. 

O objetivo central da Incubadora do Curia Tecnoparque consiste na 

constituição de empresas com base tecnológica e com forte ligação ao 

tecido económico e empresarial da região.  

Número de incubados 

10 

Modos de atuação 

Pequenas empresas de serviços em incubação física, incubação virtual e 

coworking 

 

 

A Incubadora de Empresas da Região de Aveiro (IERA) é um desafio estratégico 

assumido pelos Municípios da Região de Aveiro, a Comunidade Intermunicipal 

da Região de Aveiro (CIRA), a Associação Industrial do Distrito de Aveiro (AIDA) 

e a Universidade de Aveiro (UA), com o objetivo de potenciar economicamente 

as estratégias territoriais de promoção e de desenvolvimento do 

empreendedorismo e da inovação social, através de ações diferenciadoras e 

qualificadoras, de espaços (polos) e de serviços de apoio à incubação de ideias de 

negócio e de empresas.  

Os polos IERA beneficiam de uma estratégia comum e de uma oferta integrada 

de equipamentos e de serviços, geridos de forma autónoma, e da utilização do 

conhecimento científico da UA, incluindo a experiência na gestão de incubadoras 

de empresas, num processo dinâmico e de interação que incorpora as 

especificidades e os recursos resultantes das dinâmicas de empreendedorismo 

municipal, incluindo a vertente de inovação social. Cumulativamente, cada polo 

pode ainda disponibilizar ações, espaços e equipamentos e/ou serviços 

complementares. 

Polos IERA: 

 Incubadora de empresas de Águeda, criada em 2014 e localizada na 

zona histórica da cidade; 
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 Incubadora de empresas do Município de Albergaria-A-Velha, criada em 

2009 e localizada no centro da cidade; 

 Incubadora de empresas do Curia Tecnoparque (ver texto);  

 Polo de Incubação do Município de Aveiro, em fase de projeto; 

 IEUA – Incubadora de Empresas da Universidade de Aveiro (ver texto); 

 Incubadora de empresas do Município de Estarreja foi criada em 2008 e 

localiza-se numa antiga escola; 

 Incubadora de empresas do Município de Ílhavo, criada em 2013 e 

localizado no Centro de Investigação e Empreendedorismo do Mar 

(CIEMar-Ílhavo), tem como área prioritária a Economia do Mar e Gestão 

Marítima; 

 Incubadora de empresas do Município da Murtosa, localizada numa 

antiga casa de estilo brasileiro totalmente reabilitada, dirigi-se a setores 

de atividade associados à mobilidade suave e ao turismo de natureza; 

 Incubadora de empresas de Oliveira do Bairro, situada no coração de 

Oliveira do Bairro; 

 Incubadora de Empresas do Município de Ovar – Espaço Empreendedor; 

 Incubadora de Empresas do Vougapark, inserida na área de 

acolhimento empresarial Vougapark, dirige-se a empresas que 

desenvolvam a sua atividade nas áreas da Metalomecânica, Agro-

negócios, Turismo (associado à Saúde e ao Desporto/ Aventura) e 

Floresta. 

 Incubadora de empresa do Município de Vagos, funciona desde 2014 no 

Edifício de Equipamento e Apoio Social e Administrativo da Zona 

Industrial de Vagos e pretende promover a criação de spin-offs 

inovadoras em setores estratégicos como o Ambiente, Energias 

Renováveis e Eficiência Energética, Agroindústria e Agroalimentar, TICE 

e Turismo. 

Fonte: http://www.iera.pt 

 

6.1.7. Incubadoras dos distritos de Viseu e Guarda 

 
No seio da AIRV, a Incubadora de Empresas 

da região de Viseu iniciou a sua atividade em 

2006, sendo uma instituição de capitais 

privados, sem fins lucrativos. Encontra-se 

localizada no Edifício Expobeiras, situado no 

Parque Industrial de Coimbrões, naquele que é considerado o edifício dos 

empresários da região de Viseu (WRC, 2013). 

A atratividade da incubadora depende de vários fatores: networking, 

política de preços praticados (um pouco abaixo dos praticados na 

generalidade das incubadoras), o acesso a quadros técnicos de qualidade 

que fazem parte do quadro de pessoal da AIRV. Por outro lado, os 

serviços de apoio demonstram grande disponibilidade, sendo também 

 
http://www.airv.pt/ 

 

http://www.iera.pt/
http://www.airv.pt/
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total o acesso dos empresários ao seu local de trabalho, a qualquer hora 

do dia e em todos os dias. (WRC, 2013). 

Por outro lado, os serviços de apoio demonstram grande disponibilidade, 

sendo também total o acesso dos empresários ao seu local de trabalho, a 

qualquer hora do dia e em todos os dias. A AIRV institui um Prémio à 

Inovação e ao Empreendedorismo, destinado a premiar ideias de 

negócios que sejam inovadores e que tenham aplicabilidade empresarial 

e a ideia vencedora tem como prémio a possibilidade de usufruir 

gratuitamente do espaço para incubação durante um ano. Este Prémio é 

publicitado nas escolas superiores de Viseu em resultado da ligação 

muito forte da Incubadora de Empresas da região de Viseu com o 

Politécnico de Viseu, resultante da relação estreita que a AIRV estabelece 

com o ensino superior (WRC, 2013). 

Número de incubados 

14 empresas (sendo que algumas já não são startup) 

 Ações de esclarecimento 

Acompanhamento na implementação do plano de negócio. 

Concursos 

Prémio Inovação e Empreendedorismo da AIRV e, brevemente, em 

parceria com a CIM Dão Lafões, o WAN TED concurso regional de Ideias 

de Negócio e Start Up – Concurso Regional de Ideias de 

Empreendedorismo, no âmbito da RIERC – Rede de Incubação e 

Empreendedorismo da Região Centro. 

 Taxas de sobrevivência de empresas/sucesso 

A taxa de sobrevivência de empresas/sucesso é de 92% 

 Investimento da organização 

O investimento na incubação tem passado por um reforço de técnicos 

afetos ao apoio direto as empresas incubadas. Temos reforçado os 

nossos protocolos com entidades de relevo na região. No ano anterior foi 

realizado um protocolo de gestão da Incubadora do Centro Historio de 

Viseu com o Município de Viseu (ver caixa). 

 Modos de atuação 

O principal objetivo da Incubadora de Empresas da AIRV consiste na 

promoção e acompanhamento de empresas inovadoras na sua fase 

embrionária e de arranque, colocando-as num mesmo espaço físico e 

pondo ao seu dispor um conjunto de serviços e gabinetes com áreas 

individualizadas, proporcionando-lhes, desta forma, a inserção num 

ambiente empresarial, bem como as condições necessárias ao seu 

sucesso na fase inicial. 

Visa-se ainda, a promoção da interação entre o meio empresarial e as 

instituições de ensino, com vista a usufruir das vantagens, sinergias e 

complementaridade que daí decorre. 
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A Incubadora no Centro Histórico de Viseu 

destina-se a potenciais empresários e 

profissionais das áreas das Indústrias Criativas, 

Património, Cultura e de Interesse Tecnológico, 

oferecendo-lhes um lugar dotado de todos os 

equipamentos e know-how técnico necessários 

ao desenvolvimento do seu negócio. Esta 

incubadora é gerida pela AIRV, na sequência de um protocolo celebrado com 

Município de Viseu.  

 

 

O conceito P2B – Polytechnic to Business 

promove uma relação estreita e coesa entre o 

Instituto Politécnico da Guarda (IGP) e o tecido 

Empresarial através do apoio ao 

desenvolvimento de projetos de âmbito empresarial, sejam eles 

despoletados numa perspetiva interna (spin offs) seja por iniciativa 

externa com colaboração do IPG (start ups e/ou desenvolvimento de 

projetos). 

Os objetivos do P2B são:  

 Promover a inovação;  

 Estabelecer parceiras com o tecido empresarial;  

 Promover o aparecimento de novos produtos / processo ou 

outros projetos;  

 Efetivar a transferência do conhecimento aplicado ao mercado;  

 Promover a criação de empresas. 

Os Policasulos estão integrados neste conceito e consistem um espaço 

de aceleração de projetos com vocação empresarial onde o desafio é 

conquistar os alunos, “agarrar” as sua ideias e ajudá-los a montarem os 

planos de negócios de modo a que possam dar origem a empresas.  

Nº de incubados 

4 

Modos de atuação 

Os Policasulos pretendem ser centros de investigação e desenvolvimento 

de ideias e projetos inovadores que darão origem a novos negócios a 

implementar na região. Este espaço de nano incubação de projetos 

empresariais está localizado em antigas salas de aula, agora dotadas de 

mobiliário e algum equipamento básico de modo a que se possam aí 

instalar equipas empreendedoras de alunos e/ou docentes que desejem 

iniciar a sua atividade empresarial.  

Os incubados têm acesso a: 

 Serviços de consultoria; 

 
http://www.ipg.pt/p2b 

 

http://www.ipg.pt/p2b
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 Laboratório de ideias; 

 IPGLabs. 

Concursos  

Poliempreende. 

 

  

A Rede de Incubadoras de Apoio ao Empreendedor surge na Região Centro de 

Portugal com o intuito de apoiar todos aqueles que pretendem desenvolver 

iniciativas empreendedoras. A rede conta com a participação de 15 Incubadoras 

de Empresas sedeadas nesta Região de Portugal, além do CEC - Conselho 

Empresarial do Centro. 

Fazem parte desta rede as seguintes incubadoras: 

 AIRV – Associação Empresarial da Região de Viseu 

 Biocant Park 

 BLC3 – Campus de Tecnologia e Inovação 

 CEi – Centro de Empresas Inovadoras 

 Centro Incubador das Caldas da Rainha 

 Iddnet – Incubadora D. Dinis 

 IEUA – Incubadora de Empresas da Universidade de Aveiro 

 IEFF – Incubadora de Empresas da Figueira da Foz 

 Incubadora do Curia Tecnoparque 

 INOPOL – Academia de Empreendedorismo do Politécnico de Coimbra 

 INOVPOINT – Centro de Incubação e apoio ao Empreendedorismo 

 IPN Incubadora 

 IUPEN – Incubadora Urbana Polinucleada de Empresas e Negócios 

 OPEN – Associação para Oportunidades Específicas de Negócios  

 Parkubis – Parque de Ciência e Tecnologia da Covilhã, SA 

FONTE: http://www.incubar.net 

 

 

 

6.2 ACELERADORAS NA REGIÃO CENTRO E EM 

PORTUGAL 

De acordo com o Relatório de Aceleradoras Europeu 2015 de Gust e 

Fundacity, Portugal é um hub de startups muito ativo, sendo o 4º mais 

ativo da Europa em termos de número de start-ups que completaram um 

programa de aceleração, embora não apareça no Top 10 em termos de 

investimento total. Em 2015 Portugal teve 156 start-ups aceleradas por 4 

http://www.incubar.net/
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aceleradoras, com um investimento total de US$ 327,000. Em 2014 

Portugal figurava em 3º lugar, com 126 start-ups aceleradas. 

Na construção deste relatório, foi usada a definição de Miller e Bound 

(2011), que definem aceleradores como tendo as 5 seguintes 

características: 

 Um processo de inscrição aberto a todos, mas altamente 

competitivo; 

 Provisão de investimento pré-semente, geralmente em troca de 

equidade;  

 Um foco em equipas pequenas e não fundadores individuais; 

 Apoio com tempo determinado compreendendo eventos 

programados e orientação intensiva;  

 Grupos ou "classes" de start-ups em vez de empresas individuais.   

Foram assim identificadas 4 aceleradoras em Portugal, sendo que 

nenhuma delas se situa na Região Centro: 

 Beta-i (Lisboa) 

 Fábrica de Startups (Lisboa) 

 Startup Braga (Braga) 

 Building Global Innovators (Lisboa) 

Para além destas foram identificadas no presente estudo mais duas 

aceleradoras: Act, da COTEC, e TecBIS, do IPN, única aceleradora 

identificada na Região Centro.  

A Beta-i e a Fábrica de Startups estão presentes no Ranking das 20 

principais aceleradoras ativas (por número de start-ups aceleradas em 

2015), respetivamente em 2º e 13º lugar. A Startup Braga e a Building 

Global Innovators também figuravam no Ranking de 2014, ficando em 

2015 em 62º e 41º lugar, respetivamente. 

 

Tabela 6-2. Ranking das 20 principais aceleradoras ativas (por 
número de start-ups aceleradas em 2015) 

 País Aceleradores Startups 
aceleradas 

1 
 

Entrepreneurial Spark 660 

2 
 

Beta-i 95 

3 
 

MassChallenge 90 

4 
 

Startupbootcamp 86 

5 
 

IMPACT HUB Vienna 74 

6 
 

Euratechnologies 52 

7 
 

Accelerace 49 
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 País Aceleradores Startups 
aceleradas 

8 
 

Microsoft Ventures 48 

9 
 

Wayra 46 

10 
 

NUMA 43 

11 
 

IMPACT Accelerator 42 

12 
 

Eleven 40 

13 
 

Fábrica de Startups 35 

14 
 

NDRC 30 

15 
 

La Salle Technova Barcelona 30 

16 
 

Accelerator Academy 30 

17 
 

Ignite 30 

18 
 

Axel Springer Plug and Play Accelerator 29 

19 
 

Rockstart Accelerator 29 

20 
 

Startup Sauna 28 

FONTE: http://gust.com/european-accelerator-report-2015/ 

 

 

6.3. BUSINESS ANGELS NA REGIÃO CENTRO  

Os Business Angels portugueses são muitas vezes anónimos. No entanto 

é possível localizá-los através de diversas organizações, nomeadamente 

a APBA - Associação Portuguesa de Business Angels e a FNABA- 

Federação Nacional de Associações de Business Angels. O IAPMEI 

procedeu à credenciação de mais de duas centenas e meia de Business 

Angels, sendo que perto de meia centena estão localizados na Região 

Centro. 

Na Tabela 6-3 identificam-se os clubes de Business Angels sedeados na 

Região Centro que encontramos neste estudo. 

 

Tabela 6-3. Business Angels na Região Centro 

Organização 

ABAC – Aveiro Business Angels Club                                            www.abac.pt 

 Associação privada sem fins lucrativos, sediada em Aveiro, tem como 

objetivo promover e organizar uma rede de Business Angels, 

provenientes de todo o país. 

Clube Business Angels – Viseu Dão Lafões                                  www.airv.pt 

http://gust.com/european-accelerator-report-2015/
http://www.abac.pt/
http://www.airv.pt/
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Organização 

 Criado no seio da AIRV, tem como objetivo incentivar o 

desenvolvimento de Business Angels, a fim de desenvolver o espírito 

empreendedor e contribuir para o crescimento da economia regional. 

Altitude Angels – Associação de Investidores da Guarda   
cba.altitude.angels @gmail.com  

Associação de Business Angels da Covilhã 

 Associação sem fins lucrativos sedeada no Parkubis da Covilhã 

CBA - Centro Business Angels                                                    www.cec.org.pt 

 A CBA está inserida na Secção de Empreendedorismo e Incubação do 

CEC/CCIC e corporiza a rede regional de Business Angels da Região 

Centro. 

OPEN Business Angels                                                                        www.open.pt 

 A OPEN promoveu a criação deste clube, reunindo um conjunto de 

empresários experientes disponíveis para aportar capital, experiência 

e a sua rede de contactos aos promotores dos projetos em incubação. 

Clube de Business Angels de Santarém 

REDangels (Aveiro)                                                                   www.redangels.pt 

Organização 

 A REDangels assegura o financiamento inicial da startup 

comprometendo-se com os promotores na criação de valor e de 

startups atrativas para próximas rondas de investimento 

 

 

6.4. CASOS DE SUCESSO DE EMPREENDEDORISMO DA 

REGIÃO CENTRO 

O sucesso/insucesso de uma nova empresa pode ser influenciado por 

múltiplos fatores, sendo que a literatura científica não é unânime quanto 

aqueles que serão mais relevantes. A maioria dos estudos aponta 

influência de fatores em determinadas áreas ou empresas, mas nenhum 

autor consegue afirmar que existe um fator mais importante do que 

qualquer outro (Coelho, 2012).   

Para além da literatura sobre start-ups, também a literatura sobre PME é 

relevante no estudo das primeiras, pois quando uma empresa nasce é 

simultaneamente PME e start-up. Assim sendo, o que afeta uma PME 

também poderá afetar uma start-up (Coelho, 2012).  

mailto:cba.altitude.angels%20@gmail.com
http://www.cec.org.pt/
http://www.open.pt/
http://www.redangels.pt/
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Para Cuervo et al. (2007), é fundamental conhecer os fatores de êxito e de 

fracasso das novas empresas, sendo os mesmos considerados como um 

guia para as decisões sobre os produtos, as estratégias, os sectores, entre 

outros aspetos. Para estes autores os principais problemas que se 

colocam na criação de empresas são:  

 Antecedentes;  

 Identificação de oportunidades;  

 Atividades/etapas;  

 Modelos de negócio/estratégia/redefinição do modelo de 

negócio;  

 Incidentes críticos – problemas;  

 Diferenças entre o fundador a nível individual e uma equipa de 

fundadores;  

 Duração do processo de fundação e as suas etapas individuais;  

 Incidência destes fatores no êxito ou fracasso da nova empresa. 

Por outro lado, de uma forma abrangente procurámos atender a aspetos 

que pudessem, na perspetiva das empresas, ser considerados 

facilitadores e obstáculos, perceber as formas de financiamento, as 

caraterísticas do empreendedor e o seu produto e projeto. 

Segundo Scarborough e Zimmerman (1997) e Islam et al. (2011) as 

características dos empreendedores influenciam diretamente a 

estratégia da empresa, os seus objetivos, a sua forma de inovar, etc., pelo 

que o sucesso poderá vir das decisões do empreendedor/equipa 

empreendedora (Coelho, 2012). Para Cuervo et al. (2007) e Dahl e 

Reichstein (2007), a sobrevivência e o sucesso das novas organizações 

dependem, fundamentalmente, das experiências anteriores dos seus 

fundadores. Shane (2000) argumenta que o conhecimento e as 

competências que os empreendedores possuem resultam das suas 

experiências profissionais anteriores e da sua educação. As experiências e 

rotinas dos fundadores irão influenciar o desenvolvimento futuro e o 

sucesso das organizações (Dahl e Reichstein 2007). Desta forma 

contemplámos um conjunto de questões que caracterizasse o 

empreendedor, o seu background e experiência.  

Quando os recursos internos são deficientes, as empresas sentem a 

necessidade de recorrer a financiamento/capital externo (Pissarides, 

1999; Serrasqueiro et al, 2010; Gratchev e Bobina, 2001; Badulescu, 2010, 

Coelho, 2012). Desta forma, ponderou-se o tipo de financiamento obtido, 

sobretudo porque como vimos anteriormente, conjuntamente com o 

acesso a redes, este é um dos fatores que mais impacto tem na 

sobrevivência e crescimento das empresas incubadas (Akçomak, 2009). 

Juntámos outros fatores como Mentoring, Redes de contacto, Construção 

do plano de negócio, Apoio na construção do plano de negócio, 

Formação em Gestão e Marketing, Disponibilização de Ferramentas 
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Financeiras, Participação em concursos de empreendedorismo e 

Infraestrutura. 

As caraterísticas pessoais, como, a capacidade de resposta, flexibilidade e 

adaptabilidade de um empreendedor influenciam as mesmas 

características na empresa (Gibb e Cotton, 1998) e foram também 

consideradas.  

Outros fatores foram considerados para serem estudados como a 

dimensão e idade da empresa. As empresas precisam de encontrar uma 

escala de eficiência mínima que lhes permita sobreviver (Serrasqueiro et 

al., 2010). 

6.4.1. Apresentação dos casos 

Com base nas questões de investigação procurou-se estudar o percurso 

de algumas start-ups da Região Centro dentro das incubadoras 

estudadas. Vários meios de pesquisa e fontes de evidência foram 

utilizados. Para análise em profundidade do caso de estudo, para além da 

compilação documentos, notícias, relatórios e estudos foi elaborada um 

inquérito por questionário online e/ou entrevistas estruturadas a 

fundadoras. 

 

  

A EGG Electronics nasceu em Porto de Mós. O seu primeiro produto, o 

Egg PowerStation é uma estação de carregamento que combina 

engenharia e design centrados no utilizador. 

A sua evolução está ligada a vários eixos fundamentais, sobretudo à 

importância da equipa, mas também dos processos de mentoria e 

incubação, que podem transformar um processo empreendedor, 

conferindo-lhe novas direções e recursos para conseguir coisas que 

seriam impossíveis de forma isolada. 

A empresa começou em 2013 com o objetivo de desenhar fichas triplas 

com design que estivessem de acordo com a evolução atual. Nenhum dos 

fundadores tinha experiência (arquitetura, design e engenharia). O 

primeiro contacto foi com a Startup Lisboa que os encaminhou para a 

incubadora da EDP, focada na energia. Em duas semanas passaram a ter 

acesso à Fablab, aos engenheiros da EDP, a mentoria especializada e a 

toda uma rede de apoio. Segundo as palavras de um dos fundadores, as 

portas abriram-se em vez de ser a empresa procurar portas para bater. 

Este passo foi fundamental para potenciar a evolução da EGG, pois 

permitiu transformar o modelo de negócio.  
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O acesso ao Fablab permitiu à EGG Electronics criar o seu primeiro 

protótipo. A incubação e mentoria permitiram aos fundadores trilhar um 

percurso incremental, construindo um produto ajustado às reais 

necessidades do mercado. Numa perspetiva de empreendedorismo lean, 

ou seguindo as ideias de Steve Blank, a EGG Electronics seguiu um 

processo clássico de criação e desenvolvimento com clientes (só possível 

através da rede EDP) que lhes permitiu avançar para um produto mínimo 

viável que foi essencial para os testes de mercado. O produto final foi o 

resultado de um processo de pivotagem, uma vez que foi simplificado em 

funcionalidades e melhorado em design 

Por outro lado, a experiência acumulada da rede EDP e a mentoria 

conseguiram transformar os renders iniciais num produto físico. A 

empresa só foi criada aquando do contrato com a EDP (segundo um dos 

fundadores, o passo de adiar o máximo possível a abertura foi essencial, 

porque muitas vezes os empreendedores precipitam-se para esse passo, 

gerando poucos resultados para um volume de custos assinalável).  

Foi através dos primeiros protótipos que os media despertaram para o 

produto. O investimento da EDP permitiu à empresa fazer um primeiro 

ensaio de 3000 unidades (vendidos à própria EDP) e investir na produção 

de moldes. Em 2017 a empresa espera vender cerca de 20 mil unidades 

(Portugal, Espanha e países nórdicos).  

Em outubro de 2016 a EDP Ventures e a Portugal Ventures investiram na 

empresa, o que permitiu estender a estratégia de retalho. Tiago Venda 

Morgado, fundador, refere que este investimento deu os meios e a 

confiança para a start-up executar a ambiciosa visão de mudança no 

carregamento de dispositivos, da Europa para o resto do mundo, 

representando a primeira de três rondas, para garantir receitas de 100 

milhões de euros até ao final do ano 2021.  

A empresa foca a importância do Business Plan mas, principalmente 

numa fase mais avançada (com a entrada do capital de risco) e menos 

num momento inicial. 

A equipa foi também apontada como fundamental: o fator humano 

permitiu aos fundadores transmitir a ideia do produto. 

Este é um caso particular, pois ao contrário de uma grande vaga de 

empresas da nova economia, esta empresa desenvolve e vende produtos 

para o consumidor final. O que significa que um investimento inicial e a 

escalabilidade é diferente quando se produz hardware. Este facto pode 

mesmo afastar os investidores. 
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A Sound Particles é uma empresa de Leiria que produz software que 

permite a virtualização de som em 3D e a sua inserção em filmes. 

Como empresa ela existe apenas desde o final de 2016, mas como marca 

e aplicação, já tem um caminho percorrido. Neste momento a empresa 

tem sede na Incubadora D.Dinis. 

O criador do software inspirou-se na tecnologia de sistemas de partículas 

em 3D (imagem) para a aplicar à inserção de som. Este simulador permite 

inserir milhares de sons, de uma biblioteca áudio, num contexto 3D 

(animando som de acordo com a imagem). A mais-valia do software está 

centrada na produção e animação de filmes. 

Em 2014 o criador da empresa aproveitou uma ida a uma conferência na 

Califórnia para contactar vários estúdios e produtores. Foi através destes 

contactos do tipo “cold-email” que surgiu a possibilidade de fazer uma 

apresentação para engenheiros de som na Skywalker Sounds, uma das 

empresas de som para cinema mais conhecidas. Estas palestras 

repetiram-se em outros grandes estúdios, como a Fox e Sony, num 

período de 6 meses. Hoje em dia este é um produto em evolução, com 

potencial de entrada no mercado em fase de lançamento da produção de 

filmes e jogos de realidade virtual (já que permite a colocação do som em 

3D), tendo também despertado a atenção do Google. 

Este tipo de procedimento, demonstra, tal como a teoria prevê, o papel 

da persistência no processo empreendedor e, por outro lado, a 

importância de obter feedback dos maiores clientes (como prevê Steve 

Blank nos processos de co-criação com o cliente), simultaneamente 

divulgando a empresa, o futuro, o produto, a equipa e a marca, a 

potenciais futuros clientes. O objetivo inicial da Sound Particles foi testar 

uma versão Beta do seu produto em janeiro de 2015, já junto dos maiores 

estúdios e engenheiros de som do mundo. Apenas no final de 2015 a 

versão final esteve disponível na Mac App Store.  

A Sound Particles seguiu um caminho curioso, de desenvolvimento de 

mercado, procurando massificar o uso da aplicação, para criar uma massa 

crítica de utilizadores e instituir um potencial standard. Com uma política 

de preço de penetração (300€), a empresa espera imitar o sucesso de 

outras áreas, comunicando e vendendo a aplicação para os profissionais e 

não para os estúdios (o que torna os utilizadores como comunicadores do 

produto de forma viral e permite à empresa utilizar como argumento de 

comunicação todas as grandes produções onde o software foi utilizado). 

Esta estratégia de massificação permitirá à empresa não ser um produto 
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de nicho, mas um produto usado por engenheiros de som em todo o 

mundo. 

Tal como em outros casos, a constituição da empresa foi o último passo 

(no final de 2016), quando estava testado o produto com o cliente, 

percebidas as suas necessidades, testado o modelo de negócio e tendo-

se desenvolvido um business case para o crescimento.  

Neste momento a empresa procura investidores (tendo propostas 

nacionais e estrangeiras, inclusive de grandes nomes do cinema norte-

americano). Quanto à propriedade intelectual, o software não está 

registado sob patente nos EUA (onde é possível ter patentes de 

software), mas a marca e copyright estão protegidos em Portugal e nos 

EUA. A questão da massificação prende-se também com inexistência de 

patente, já que esta será um forma de criar poder de mercado evitando a 

cópia pela concorrência. 

Em 2016 a empresa faturou cerca de 50 mil euros e conta com a 

colaboração de mais 4 colaboradores (parcialmente, sobretudo no 

desenvolvimento de uma aplicação bastante complexa). 

Existem ainda duas questões a realçar no percurso da Sound Particles: 

Primeira, o impacto de vários prémios que permitiram à empresa 

conseguir algum financiamento adicional e um processo de 

aprendizagem de gestão (como o Poliempreende, o Arrisca C, Prémio 

indústrias Criativas); Segunda, a questão do empreendedorismo 

académico, que é muitas vezes limitado pelas regras de propriedade 

intelectual e de exclusividade (que são um entrave à criação de negócios, 

com muitos professores a desistirem do processo). Já o facto de ser de 

Leiria não foi um entrave à entrada no mercado de Hollywood, uma vez 

que este é um mercado pragmático que valoriza ideias. 

Nuno Fonseca não tinha qualquer background em gestão, mas 

conseguiu, através dos concursos e outras atividades de aceleração, 

desenvolver as suas capacidades nesta área e melhorar a elaboração de 

planos de negócio. 
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A Omnichord Records nasceu em Leiria, em 2012, e assume-se como 

uma editora e representante de vários músicos, trabalhando e 

promovendo as várias sonoridades que nos merecem uma imensa 

devoção. Com um princípio voluntarista e de cooperativa cultural, a 

Omnichord Records acredita que a distância de uma cidade central, de 

um estúdio profissional e de meios de promoção não pode nem deve 

hipotecar um bom disco. 

A editora foi criada como marca para a produção musical, mas sobretudo 

como um projeto cooperativo chave na mão, que permite aos artistas 

entregar produção, comunicação, relações públicas, distribuição e 

agenciamento a uma só entidade – um projeto “360º”. A empresa apenas 

coopera com outras empresas na distribuição e na comunicação 

internacional. Outro fator marcante é o facto de a editora adiantar 

receitas aos artistas, por antecipação de resultados futuros.  

A empresa tem a forma jurídica de uma cooperativa e inclui alguns dos 

artistas como elementos dos próprios corpos sociais, promovendo um 

espírito de família e favorecendo modelos de negócio diferentes. 

Tudo começou com o primeiro disco dos Nice Weather For Ducks. É esse 

álbum que serve para assinalar a data de nascimento da editora de Leiria. 

Depois, e ao longo de cinco anos, foram surgindo outros lançamentos 

como os First Breath After Coma ou Surma. O fundador da editora é Hugo 

Ferreira que optou por trabalhar apenas com bandas da cidade porque 

em Leiria não só há qualidade musical, mas também porque é mais 

conveniente trabalhar com quem está perto. A marca “Leiria” é vista 

como um entrave para a expansão do negócio, pois a cidade não é 

identificada com artes e criatividade (isto apesar de, como nos diz o 

fundador, a região é um marco da criatividade industrial no 

desenvolvimento e criação de produtos – o que se vê pela elevada 

capacidade de exportação e baixo desemprego da região), o que limita 

mesmo o número de notícias e exposição mediática nacional (algo que 

outros projetos da região com ambições de comunicação nacional têm 

igualmente sentido – uma barreira de origem). 

Em cinco anos, a Omnichord Records lançou 15 discos e promete mais 

até ao final de 2017. Entre eles estarão cinco vinis que ajudam a 

comemorar o quinto aniversário da editora.  

Um dos objetivos é a autonomia financeira, acreditando na construção de 

um ecossistema rentável, que permita criar uma comunidade que 

trabalhe e viva da cultura. Obviamente este é um objetivo ambicioso 
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tendo em conta o atual contexto do negócio da música, onde existem 

milhões de “produtores” (concorrência global), onde muito poucas 

pessoas estão dispostas a pagar por música (sobretudo com os modelos 

de licenciamento tipo Spotify) e onde existe uma pequena minoria de 

artistas com sucesso global. Na verdade, o facto de existir uma rede 

global não facilita a comunicação de artistas, porque existe um oceano de 

artistas que torna quase impossível chegar aos líderes de opinião, 

agências de comunicação e outras entidades relevantes para uma banda 

deixar de sair da obscuridade. A maioria das receitas atuais provém de 

concertos ou do licenciamento comercial/contratos de publishing de 

músicas específicas. 

Tendo em conta as limitações próprias do mercado da música e da 

dimensão do país, a empresa tem apostado na internacionalização como 

forma de recuperar os investimentos feitos (sobretudo porque uma 

banda alternativa nacional não é rentável mas, uma global pode ser).  

Por outro lado, dentro de Portugal a empresa tem trabalhado de forma 

pessoal, tentando transformar cada fã como um veículo de comunicação, 

respondendo a todas as mensagens, não fazendo envios massivos, 

criando um espírito comunitário entre a rede da empresa. Esta é uma 

lição de empreendedorismo, porque um dos principais entraves à maioria 

das jovens empresas passa por perceber como criar uma base de 

utilizadores que crie efeitos virais, gerando o sucesso de uma aplicação, 

plataforma ou software (este facto é sobretudo importante para as 

plataformas de marketplace, tipo Uber e Airbnb, que podem ser 

facilmente copiadas). Neste sentido, em vez de recorrer a investimentos 

massivos em promoção paga (digital ou não), a empresa procura uma 

abordagem de marketing centrada no um para um (e na construção de 

uma relação), que pode potenciar os efeitos virais de comunicação dos 

seus artistas (o que se sobrepõe à utilização massiva de base de dados 

“cegas” e que permite vencer o obstáculo da regionalidade). Os clientes 

não são números, mas elementos de uma família. Estes efeitos levam a 

que a editora seja cada vez mais contactada por programadores de 

festivais e que surjam novas oportunidades. 

Num mundo de competição global, em que os consumidores esperam 

produtos gratuitos, onde a comunicação é igualmente competitiva, a 

Omnichord Records criou um modelo chave na mão para os artistas, 

tornando relações contratuais em relações familiares, de certo modo 

contrariando a lógica da atomização criada pelos marketplaces virtuais. A 

editora vem provar que o empreendedorismo cultural, numa pequena 

cidade, pode ser possível, com uma aposta cuidada e progressiva. 
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A Latourrette Consulting é uma empresa de tecnologias de informação, 

com escritórios no Porto e em Leria (incubadora D. Dinis), fundada em 

2010. A empresa concentra-se na maneira como as empresas trabalham, 

desde a gestão de informações e de processos de negócios até à ligação 

em dispositivos móveis, para permitir que os seus clientes forneçam uma 

experiência de cliente pensada e confiável. A empresa visa dinamizar a 

inovação estratégica, transformando processos e melhorando a 

eficiência, dos clientes. 

A empresa trabalha nas áreas de:  

 Transformação digital;  

 Experiência de contacto ao cliente; 

 Gestão de informações e registros; 

 Gestão de workflow e processos de negócios;  

 Colaboração na cloud; 

 Envolvimento móvel e social;  

 Business Analytics. 

A empresa viu o seu mais recente produto, o Bizdocs, que faz 

lançamentos contabilísticos de forma automatizada, conquistar, no dia 

25 de novembro de 2016, no Reino Unido, o terceiro lugar do prémio 

internacional “Document Manager Awards 2016”, a seguir à Kodak e à 

Canon, e ombreando com as maiores empresas de software de gestão 

documental do mundo. A máquina da Latourrette Consulting permite 

que os escritórios de contabilidade ajudem as PME a dar resposta diária a 

questões de gestão como montantes a receber e a pagar, utilizando uma 

comunicação mais simples, clara e rápida. Possui também 

funcionalidades para a automatização do processamento da informação 

e para a entrega diária de informação essencial e atualizada em tempo 

real. 

Hoje a empresa também já está presente no Brasil, na Colômbia e nos 

EUA. 

Quanto ao fundador respondente, tem 41 anos, Mestrado na área de 

Engenharia Informática e possui mais de 10 anos de experiência anterior 

com antecedentes de empreendedorismo na família. A razão 

apresentada para a criação da empresa é o desafio pessoal. 

Registou um volume de negócios próximo de 500 mil euros, que 

representa um crescimento de 400% face ao ano da fundação. A empresa 

foi criada com autofinanciamento e não necessitou de garantias.  
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Quanto aos fatores mais importantes para o sucesso, a empresa 

considera as Redes de contacto, a Formação em Gestão e Marketing e a 

Experiencias diversificadas e propensão para o risco. 

Relativamente aos principais obstáculos, a empresa realça a dificuldade 

de relação com a banca, os formalismos e contratação de colaboradores 

qualificados. 

Quanto aos principais fatores que conduziram ao sucesso, a empresa 

aponta o know-how e perseverança e as ferramentas que considera 

serem essenciais para novos empreendedores são ferramentas de gestão 

de informação e gestão empresarial. 

 

 

A MediaWeb é uma empresa baseada na web orientada pela estratégia e 

inovação. Desenvolve soluções que aprimoram e capacitam a eficiência 

dos clientes e privilegiam a excelência e a simplicidade. 

A área principal de actividade é o meio digital, o que no início do projeto, 

foi uma janela de oportunidade, visto que a concorrência na região de 

Leiria era pouca ou inexistente. Ao longo dos anos a empresa foi 

crescendo e reuniu uma carteira de clientes considerável. Entre os seus 

principais clientes encontramos a ViaVerde, a Risa, a EDP, o IPLeiria, a 

Decathlon, a Yudo, a AIP. 

A missão da empresa realça que não basta deixar o cliente simplesmente 

satisfeito, há uma tentativa para se superar em cada projeto, ao qual se 

exige o maior grau de profissionalismo 

A empresa centra a sua atividade em: 

 Design de interfaces (que inclui Pesquisa do utilizador, Esboços e 

Wireframing, Prototipagem, Projetar layouts de alta fiabilidade e 

Validação e implementação); 

 Desenvolvimento Web (Software de nuvem, Aplicações de 

plataforma cruzada, Portals e websites, Produtos digitais); 
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 Desenvolvimento de aplicações móveis (Aplicações Web 

Progressivas, Compatibilidade Offline); 

 OutSystems Front-end. 

O fundador respondente tem 31 anos, mais de 10 anos de experiência no 

ramo e tem o 12º ano, com formação na área de informática. Não possui 

antecedentes empreendedores e destaca o desafio de ter o próprio 

emprego como motivação para a criação da empresa. 

A empresa faturou acima de 260 mil euros em 2015 e conta com cerca de 

30 colaboradores. 

A empresa foi financiada através de uma mistura de autofinanciamento e 

microcrédito. A nível de garantias refere avais pessoais mas, realça o 

projeto como fundamental na obtenção de credibilidade junto dos 

financiadores. 

Quanto aos fatores mais importantes para o sucesso, a empresa 

considera a Incubação física, o Mentoring, as Redes de contacto, o Apoio 

na construção do plano de negócios, a Formação em Gestão e Marketing, 

a Disponibilização de Ferramentas financeiras e Participação em 

concursos de empreendedorismo.  

Relativamente aos principais obstáculos, a empresa realça a gestão 

financeira do projeto.  

Quanto aos principais fatores que conduziram ao sucesso, a empresa 

aponta a persistência e as ferramentas que considera serem essenciais 

para novos empreendedores são o planeamento e controlo de custos. 
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A Rebrand4web é uma empresa que surgiu para ajudar empresas de 

qualquer dimensão, para que tenham a mesma janela de oportunidade 

no mundo do marketing digital. A empresa acredita que existem 

demasiados bons produtos e serviços que carecem de uma melhor 

promoção. Acreditam que a web é um lugar muito ruidoso e que precisa 

de uma comunicação criativa. Acredita que o conteúdo é rei e que o vídeo 

é o futuro. Pretende ser um conceito inovador colaborativo, onde muitos 

parceiros conseguem mais e melhor. 

 

 

A SmartInject é uma empresa de injeção de plásticos que oferece aos 

seus clientes uma vasta gama de serviços, desde a realização de ensaios e 

produções de pré-séries, a complexas soluções de engenharia no ramo da 

indústria de moldes e plásticos.  

Sediada na OPEN, Marinha-Grande, tem como principal objetivo o 

desenvolvimento e produção de produtos inovadores, de alta qualidade 

e, acima de tudo, de alto valor acrescentado, permitindo aos seus clientes 

a criação de Marcas únicas que se caracterizem pela sua excelência e 

criatividade. Fundada em 2015, a SmartInject ambiciona ser líder de 

mercado pela qualidade, dedicação e profissionalismo.  

A SmartInject providencia aos seus clientes uma ampla variedade de 

máquinas de injeção. Equipadas com robots e vários acessórios 

periféricos, permitem realizar testes e ensaios de moldes, bem como 

produções em grande escala, garantido sempre a qualidade exigida por 

este mercado extremamente competitivo. 

Para além disso a empresa providencia serviços de engenharia. Através 

de fortes parcerias com algumas das principais entidades do sector, 

desenvolve projetos “chave na mão”, sendo estes customizados de 

acordo com o que as necessidades dos seus clientes. 
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Figura 1 – Soluções Chave na mão 

 

Fonte: http://www.smartinject.pt/ 

 

O inquirido neste caso de estudo tinha 28 anos, mestrado e formação na 

área de gestão. Tinha experiência anterior e nenhum exemplo de 

antecedentes empreendedores familiares, mas com 2 tentativas 

anteriores de projetos empreendedores. Mais uma vez este facto 

evidencia a importância da experiência anterior como um fator 

conducente do empreendedorismo. 

O fundador respondente destaca a oportunidade e vontade de criar o 

próprio negócio como principal razão para a criação da empresa. 

Em 2015 a empresa teve uma faturação ligeiramente inferior a 250 mil 

euros e tem menos de 10 trabalhadores. 

A empresa foi financiada através de dinheiro dos sócios e programas 

estatais, sendo que esta oportunidade de financiamento a custos muito 

baixos é apresentada como um fator determinante na sua criação.  

Quanto aos fatores mais importantes para o sucesso, a empresa 

considera as Redes de contacto, a Construção do plano de negócios e a 

Formação em Gestão e Marketing.  

Relativamente aos principais obstáculos, a empresa realça a dificuldade 

em garantir que os clientes paguem dentro dos prazos estabelecidos e 

desenvolver e implementar processos de controlo de qualidade que 

permitam garantir o cumprimento de todas as exigências dos seus 

clientes. 

Quanto aos principais fatores que conduziram ao sucesso, a empresa 

aponta a disponibilidade e proatividade de todos os colaboradores e as 

ferramentas que considera serem essenciais para novos empreendedores 

são um bom produto/serviço e, mais uma vez, uma equipa de 

colaboradores motivada e proativa. 
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A Everglee Consulting Services, Lda. é uma empresa portuguesa com 

sede no Parque Tecnológico de Óbidos, Convento de S. Miguel das 

Gaeiras, que presta serviços de consultoria e fornece soluções no sector 

das tecnologias de informação. Fundada em janeiro de 2012, é um 

projeto ambicioso e baseado nas experiências que os seus sócios 

recolheram nas últimas duas décadas, resultando numa oferta de 

competências de elevada qualidade, em tecnologias líderes de mercado e 

de nível mundial, nomeadamente Oracle, Java, Microsoft, OutSystems, 

Open Source, Sage XRT, entre outras. A oferta de soluções baseia-se no 

desenvolvimento e implementação de sistemas de gestão em diversas 

áreas, nomeadamente Portais, Web 2.0, Gestão Documental e de 

Conteúdos, Gestão Financeira e Logística, Tesouraria, CRM, Recursos 

Humanos, Sistemas à Medida e Verticais, Arquiteturas de Serviços (SOA). 

A Everglee tem ainda na sua oferta serviços de formação, outsourcing, 

administração de plataformas tecnológicas e consultoria de negócio. 

A Everglee posiciona-se de forma diferenciadora no que respeita ao 

modelo de negócio, fundamentado numa rede de parceiros 

criteriosamente selecionados em função da sua especialização e 

excelência, numa estrutura de custos muito flexível e num compromisso 

muito forte com os seus Clientes, Parceiros, Colaboradores e com a 

Sociedade.  

A empresa considera que é um modelo de negócio inovador, baseado 

numa estrutura low cost, ainda que fornecendo competências nas 

tecnologias de topo. Por outro lado, mais que a componente técnica e 

financeira a que qualquer empresa aspira, a Everglee também considera 

que é um projeto social que pretende envolver todos os seus Clientes, 

Colaboradores, Parceiros e a Comunidade. Hoje são um grupo de 4 

empresas com valências em diferentes áreas tecnológicas, com uma rede 

de parceiros de nível elevado e fazem projetos estruturantes em grandes 

organizações. 

A empresa faturou cerca de 650 mil euros em 2015, o que representa cum 

crescimento de mais de 20% sobre o primeiro ano de faturação. 
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A Tecdoor atua no mercado na área das novas tecnologias, em especial 

na prestação de serviços e apoio informático a clientes empresariais. A 

Tecdoor tem a sua sede nas Caldas da Rainha e escritório no Parque 

Tecnológico de Óbidos. A Tecdoor tem vindo a desenvolver a sua 

atividade na criação de soluções internet para o mercado empresarial. 

Atualmente a Tecdoor distingue-se pela proximidade criada junto ao 

cliente procurando ir de encontro às suas necessidades. Destaca-se a 

implementação de soluções de gestão empresarial, manutenção do 

parque informático, desenvolvimento de sites, portais empresariais e 

desenvolvimento de software. Com as suas soluções flexíveis e serviços 

personalizados espera contribuir cada vez mais para o sucesso dos 

clientes através da utilização das novas tecnologias. A empresa iniciou 

apenas com um funcionário em agosto de 2014, sem nenhum cliente em 

carteira.  

A empresa possui parcerias com: Wintouch, Primavera,  Sage,  Gestwin,  

Gestware, StorageCraft, Microsoft, ESET , GRENKE e Supremo. 

A empresa fornece software de gestão, soluções cloud, soluções 

especializadas, soluções setoriais, infraestrutura e ainda soluções 

multimédia (criação de sites, alojamento e manutenção dos conteúdos 

da página). Fornece ainda consultoria, suporte e desenvolvimento à 

medida. 

A empresa registou um crescimento de 100% no primeiro ano, para mais 

de 50 mil euros, e conta agora com 4 colaboradores. 

A empresa nasceu como uma marca para apoiar o fundador em serviços 

pontuais como freelancer. Quando, em 2014, um dos clientes do 

fundador decidiu partir para moçambique, ele decidiu criar a sua própria 

empresa, para servir clientes que lhe eram fiéis.  

A primeira dificuldade da empresa foi crescer e fazer o salto de alguém 

que era essencialmente técnico para a parte comercial. Para este efeito o 

fundador contou com as redes de contacto, sistematizadas (como o caso 

do BNI) ou informais para consolidar a carteira de clientes. 

Simultaneamente, como na maioria dos projetos empreendedores, áreas 

de web que não eram o foco, começaram a crescer. Outra das 

dificuldades é contratar pessoal especializado nas áreas de 

implementação de software de gestão.  

A presença no Parque Tecnológico de Óbidos tem, de certo modo, 

potenciado o crescimento da empresa – quer com parcerias internas à 

incubadora, quer em termos de estar a entre Lisboa e Leiria. Quanto a 

outros fatores que conduziram ao sucesso, a empresa aponta networking, 
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persistência, confiança dos clientes. A ferramenta que considera ser 

essencial para novos empreendedores é a rede de contactos e sua gestão. 

O fundador da Tecdoor tem 43 anos e é licenciado em engenharia 

informática. Conta já com experiência no ramo e com antecedentes 

empreendedores na família. Aponta o desafio de criar a própria empresa 

como razão para a criação desta. A empresa foi financiada através de 

autofinanciamento.   

 

Criada em 2015, a Research Trial é uma empresa que tem como objetivo 

divulgar e apoiar a investigação científica. Em outubro de 2015 é lançada 

a primeira plataforma colaborativa e temática, permitindo assim aos 

investigadores procurar informação dedicada de acordo com os seus 

interesses de investigação: a Research Trial Oncology. Esta plataforma, 

inteiramente dedicada à Oncologia, tem como objetivo apoiar os 

investigadores em três momentos diferentes: a procura de emprego, a 

procura de financiamento e a procura de eventos científicos. É também 

através desta plataforma que diversas organizações de todo o mundo 

promovem as suas iniciativas e que são divulgadas as últimas notícias e 

descobertas científicas. Em 2016 criaram a plataforma Research Trial 

SciCom para responder às necessidades de comunicação científica no 

processo investigacional. 

A Research Trial pretende apoiar os investigadores, as organizações e as 

empresas a divulgarem o que de melhor fazem na área da investigação. 

Para tal, a Research Trial dispõe de uma enorme variedade de serviços na 

área da Comunicação Científica. 

Os seus principais produtos são os serviços de comunicação científica e a 

divulgação e promoção científica. 
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A empresa integra desde 2016 o projeto ONCONET SUDOE, aprovado no 

âmbito do Programa de Cooperação Interreg Sudoeste Europeu. Este 

projeto tem como objetivo estabelecer uma rede de excelência no que 

diz respeito à prevenção, diagnóstico, terapia e utilização das tecnologias 

de informação na área da Oncologia em Portugal, Espanha e França. 

Espera-se que esta abordagem possa levar à partilha de meios e à 

uniformização de práticas profissionais na área da Oncologia. 

 

  

A Feedzai integra desde 2016 a lista Tech Tour Growth 50, que inclui as 

empresas de maior potencial e crescimento na Europa. Um clube restrito 

do qual fazem parte nomes como a WeTransfer ou a SoundCloud e onde 

vão sair os próximos unicórnios do velho continente (tecnológicas com 

valorização de mil milhões de dólares). A empresa nasceu em Coimbra 

em 2008 e um dos objetivos foi concorrer a um incentivo de inovação. 

A Feedzai é especialista no combate à fraude. Tem como clientes os 

maiores bancos mundiais, fornecedores de pagamentos e retalhistas em 

todo o mundo. É uma das mais bem-sucedidas empresas mundiais a 

operar no big data, em particular nas áreas de deteção de fraude em 

tempo real para os sectores bancários e e-commerce, e acaba de 

ultrapassar os 2 mil milhões de dólares em análise de transações diárias, 

em tempo real, em todo o mundo. Segundo as palavras do CEO na 

revista Visão10: “ O que nós fazemos é, em tempo real – três 

milissegundos – confirmar se tudo está correto numa transação digital. 

Em média, a percentagem de fraude é baixa, menos de 1%, mas estamos 

a falar de muito dinheiro. O que fazemos é confirmar se o cliente 

costuma comprar naquele sítio, se está no perfil daquele tipo de 

                                                                    
10

 Em, http://visao.sapo.pt/web-summit/2016-11-08-Nuno-Sebastiao-CEO-da-Feedzai-Olho-para-

tras-e-UAU.-Eramos-tres-tipos-e-um-cao, novembro de 2016 

http://visao.sapo.pt/web-summit/2016-11-08-Nuno-Sebastiao-CEO-da-Feedzai-Olho-para-tras-e-UAU.-Eramos-tres-tipos-e-um-cao
http://visao.sapo.pt/web-summit/2016-11-08-Nuno-Sebastiao-CEO-da-Feedzai-Olho-para-tras-e-UAU.-Eramos-tres-tipos-e-um-cao
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produtos, se não usou o cartão fisicamente antes numa distância 

impossível... Ou seja, contextualizar a informação daquelas transações 

com tudo o que se sabe do comprador e do comerciante. E isso 

multiplicado por milhões de comerciantes e consumidores, em três 

milissegundos. Somos os únicos que conseguimos fazer isso a esta 

velocidade em tempo real.” 

Os 3 fundadores da empresa têm em comum um passado em engenharia 

e alguma base sólida de experiência de gestão ou MBA. O CEO Nuno 

Sebastião tem um MBA da LBS, uma experiência de vários anos a gerir o 

software de controlo de operações da Agência Espacial Europeia e tinha 

começado outro projeto empreendedor. Paulo Marques, outro dos 

fundadores, tinha sido partner de outra empresa e apenas Pedro Bizarro 

não tinha experiência de gestão. 

A empresa começou por trabalhar em Business Inteligence e Data 

analytics, mas não especificamente na área financeira. Tentou utilities, 

telecoms e até saúde (análise de dados clínicos) antes de chegar à 

deteção de fraude (banca e finanças). A maioria das startup passa por 

processos adaptativos até perceber o modelo de negócio que funciona. A 

Feedzai encontrou o seu nicho na área financeira quando fez um pitch à 

SAP e um investidor pediu para se centrarem nos EUA e focarem numa 

área. Alguns dos clientes nacionais na área de utility ficaram hoje para 

trás sobretudo por não fazerem parte do foco atual, mas também pela 

sua baixa rentabilidade no novo contexto estratégico (como conta o CFO 

da empresa, Filipe Neves). 

A primeira ronda de capital foi importante mas, não a mais vital na vida 

da empresa (cerca de 1,5 milhões de euros, essencialmente de capital 

semente). A segunda ronda de 4 milhões de euros, no início de 2013, 

quando a empresa tinha cerca de 25 colaboradores (hoje são cerca de 160 

pessoas), foi fundamental para a empresa e levou a que um dos 

fundadores fosse para os EUA e se focasse na área financeira. A terceira 

ronda de capital em 2015 rendeu 17,5 milhões de euros. Hoje em dia, nas 

palavras do CFO, existem investidores a mais, que vêm na empresa uma 

boa oportunidade de investimento, sendo que a empresa se dá ao luxo de 

rejeitar investidores que considera não trazerem um real valor para o 

projecto. A empresa utiliza sempre capital de risco para o investimento.  

Uma das principais dificuldades que a empresa enfrentou foi a falta de 

dimensão e cultura do mercado nacional. Como para muitas outras start-

ups, o mercado português funciona apenas como prova de conceito e não 

gera rentabilidade; a questão da cultura está ligada à falta de sofisticação 

empresarial face a mercados como o americano. 

No seu percurso a empresa conta com alguns prémios na área de 

empreendedorismo (como o BES Inovação, EBN). 
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O sucesso da empresa é um espelho de vários conceitos de 

empreendedorismo e como tudo se pode conjugar para ter um projeto 

com sucesso acima da média. A chave é qualidade do produto (atual), 

mas sobretudo a experiência e conhecimento técnico da equipa, que 

permitiu criar um projeto que evoluiu para o foco que tem hoje. Por outo 

lado, sem foco e sem a entrada de capital de risco internacional não seria 

possível o salto da empresa de uma notável start-up nacional para um 

projeto de renome internacional. Este projeto mostra como o acesso a 

um mercado de venture capital mais sofisticado pode ser vital para 

projetos ambiciosos poderem ter sucesso. 

Finalmente a questão da persistência parece ter sido essencial, como 

referido pelo CEO à revista Visão: “A diferença entre um visionário e um 

maluco é muito pequena. É preciso não ter medo de mudar e de afinar a 

estratégia, mas acima de tudo o que importa é perseverança. Fico lixado 

se perder um pitch, mas fico menos lixado se souber que demos tudo. E 

nunca se deve dar coisas por garantidas: não é porque se levantou 100 mil 

euros que se é o maior. Há que estar todos os dias estar obcecado por 

aquilo. O Andy Grove, CEO da Intel, diz que só os paranoicos conseguem 

lá chegar, aqueles que estão continuamente obcecados em fazer mais e 

melhor”. 

 

A Enging é uma empresa sedeada na Incubadora BLC3, com escritórios 

no Instituto Pedro Nunes e foi fundada em 2012. Esta é uma empresa de 

engenharia especializada em desenvolver soluções industriais, tendo 

como principal objetivo ajudar os seus clientes nas diversas áreas de 

atuação da empresa. A Enging é constituída por uma equipa jovem, 

dinâmica e altamente qualificada. 

A Enging aposta nas mais recentes tecnologias para oferecer produtos e 

serviços profissionais que protegem ativos industriais, monitorizam a 

condição dos equipamentos, bem como, a segurança das instalações e 

pessoas, respondendo desta forma aos exigentes requisitos de qualidade 

e segurança dos nossos clientes. Criadora de um produto inovador para a 

monitorização de motores e transformadores, a Enging está 

constantemente focada na inovação, como parte do posicionamento 

perante o mercado. 

O trabalho contínuo no desenvolvimento de novas soluções, permite 

apresentar um alargado leque de produtos e serviços, dentro das 

seguintes áreas: 

 Manutenção Preditiva  

o Monitorização de Transformadores 
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o Monitorização de Motores 

o Análises Termográficas 

 Soluções de Energia  

o Compensação de Fator de Potência 

o Medição e Análise de Consumos Elétricos 

 Soluções de Segurança  

o Videovigilância 

o Controlo de Acessos 

o Monitorização de Perímetros 

o Seguimento de Ativos 

 Sistemas de controlo inteligente para o setor agro-florestal 

 Automação & Instrumentação 

 Redes e Infraestruturas de Comunicações 

 Consultadoria e Projetos de Engenharia 

 Formação 

Segundo um dos fundadores, a empresa foi criada para potenciar uma 

boa ideia conjugada com a existência de parceiros chave. O fundador 

inquirido tinha mais de 4 anos de experiência prévia, um mestrado em 

Engenharia Eletrotécnica e não tinha antecedentes familiares 

empreendedores. Estes dados realçam a formação e a experiência como 

fatores conducente do empreendedorismo.  

Em 2015 a empresa teve uma faturação ligeiramente inferior a 500 mil 

euros, o que representa um crescimento de 22 vezes, face ao seu 

primeiro ano de faturação e emprega menos de 10 trabalhadores. 

A empresa foi financiada através de dinheiro dos sócios e mais tarde com 

a participação de Business Angels, não tendo necessitado de recorrer a 

garantias. Os fundadores consideram que a sua capacidade de vender o 

projeto foi essencial na sua relação com os financiadores e parceiros. 

Quanto aos fatores mais importantes para o sucesso, a empresa 

considera a rede de contactos, seguido da incubação física e do plano de 

negócios.  

Relativamente aos principais obstáculos, a empresa considera que os 

gestores apenas veem números e não têm saber para avaliar as suas 

soluções a médio-longo prazo. 

Quanto aos principais fatores que conduziram ao sucesso, a empresa 

aponta a persistência e as ferramentas que considera serem essenciais 

para novos empreendedores são uma boa base financeira. 
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A NaturFields, Lda - Carne de Vaca Maturada Geo do Prado foi fundada 

em 2013 fruto da experiência de 18 anos, na produção de carne bovina, 

do seu fundador. 

O lema da empresa é “Feel the Amazing Nature!” e pretende investir com 

seriedade no conceito “natureza”, num território com elevado potencial 

ao nível das suas riquezas naturais e com inúmeros fatores de 

desenvolvimento e atração, sendo que Idanha-a-Nova é um dos 

concelhos que integra o Geopark Naturtejo. 

O grande objetivo da empresa é o desenvolvimento e a promoção dos 

recursos naturais e, sendo estes tão diversos, também é diversificada a 

forma como a NatureFields faz a sua abordagem e assume o seu 

compromisso com a Natureza. 

Por um lado, dedica-se a Peritagens Agrícolas e à Consultoria nas áreas 

agro-ambientais, onde se pode destacar a parceria com o Projeto Rios, 

projeto a nível nacional, sendo a NatureFields responsável pela 

implementação do projeto no concelho de Idanha-a-Nova, em parceria 

com a Câmara Municipal. Por outro, dedica-se à comercialização de 

Produtos da Terra, alguns dos quais em parceria com produtores 

regionais e nacionais, como a fruta desidratada, marca FrutaFormas. 

Mas, os produtos de excelência da empresa são os produtos Geo Do 

Prado, primeira marca da NatureFields.  
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6.4.2. Respostas ao questionário 

Tabela 6-4. Caracterização dos fundadores inquiridos 

 

Idade 
Habilitações 

Literárias 
Área de 

Formação 

Nível de 
experiência 
profissional 

prévio 

Antecedentes 
familiares 

O que o levou a criar a 
empresa 

Quantos projetos 
empreendedores 

começou antes deste 

 
31 Mestrado 

Engenharia 
Eletrotécnica 

4 a 10 anos Não 
Uma boa ideia e parceiros-
chave 

0 

 
28 Mestrado Gestão 1 a 4 anos Não 

Oportunidade de negócio e 
vontade de criar o meu 
próprio negócio 

2 

 

43 Licenciatura 
Engenharia 

Produção Animal 
+ de 10 anos Sim Criar o meu próprio negócio 0 

 

41 Mestrado 
Engenharia 
Informática 

+ de 10 anos Sim Desafio pessoal 0 

 
49 Licenciatura 

Gestão de 
Empresas + 

Estratégia de 
Comunicação e 

Media 

+ de 10 anos Sim 

Projeto de vida + Imagino um 
modelo empresarial muito 
pessoal e que não via nas 
empresas existentes 

1 

 
31 12º ano Informática + de 10 anos Não 

Desafio de ter o próprio 
emprego 

0 
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Idade 
Habilitações 

Literárias 
Área de 

Formação 

Nível de 
experiência 
profissional 

prévio 

Antecedentes 
familiares 

O que o levou a criar a 
empresa 

Quantos projetos 
empreendedores 

começou antes deste 

 
43 Licenciatura 

Engenharia 
Informática 

4 a 10 anos Sim 
Desafio de ter o próprio 
emprego 

0 

 
29 Mestrado 

Ciências 
Biomédicas 

4 a 10 anos Não 
Necessidade de criar próprio 
emprego; Ideia de negócio 
adequada 

0 

 
39 Licenciatura 

Línguas e 
Literaturas 

Clássicas 
+ de 10 anos Não 

Após ter sido despedido, a 
vontade de ser independente 

0 
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Tabela 6-5. Caracterização das empresas inquiridas 

 
Ramo 

Nº de 
trabalhadores 

Ano de criação Vol. Negócios atual 
Financiamento inicial 

(por ordem de importância) 

 

Soluções Industriais/ 
Engenharia 

< 10 2011 250 001€ – 500 000€ 
1º Autofinanciamento 

2º Business Angel 

 
Moldes e plásticos < 10 2015 100 0001€ - 250 000€ 

1º Autofinanciamento 

2º Programas Estatais 

 

Carne e produtos da terra, 
consultoria Agroambiental 

< 10 2013 250 001€ – 500 000€ 
1º Crédito Bancário Tradicional 

2º Autofinanciamento e Capital de Risco 

 

Tecnologias de informação 10-49 2010 500 001€ – 1000 000€ Autofinanciamento 

 
Tecnologias e Consultoria 10-49 2012 500 001€ – 1000 000€ Autofinanciamento 

 
Web Development 10-49 2006 250 001€ – 500 000€ 

1º Autofinanciamento 

2º Microcrédito 

 
Tecnologias de informação < 10 2014 50 0001€ - 100 000€ Autofinanciamento 

 
Tecnologias de informação < 10 2015 <50 0000€ 

1º Autofinanciamento 

2º Crédito Bancário Tradicional 

 
Tecnologias de informação < 10 2015 <50 0000€ Autofinanciamento 
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Tabela 6-6. Principais dificuldades e obstáculos dos empreendedores inquiridos 

 
Quais as dificuldades que a start-up 
teve para se conseguir financiar? Que 
garantias tiveram que dar aos 
financiadores? 

Houve problemas por serem uma 
start-up sem histórico? Como 
conseguiram que os financiadores 
acreditassem no projeto da 
empresa? 

Quais os principais obstáculos encontrados no 
seu progresso como empreendedor? 

 
Reconhecimento. Nenhumas garantias Vendemos bem a empresa 

Os gestores apenas veem números e não têm de 
saber para avaliar as nossas soluções a médio-
longo prazo. 

 

A empresa nasceu precisamente do 
facto de existir uma oportunidade de 
financiamento a custos muito baixos 

Não tivemos qualquer problema 

Garantir que os clientes pagam dentro dos prazos 
estabelecidos. Desenvolver e implementar 
processos de controlo de qualidade que nos 
permitiram garantir o cumprimento de todas as 
exigências dos nossos clientes. 

 

Zero Projeto Inovador Distância da localização dos targets 

 

Zero Não houve Banca, formalismos e colaboradores qualificados 

 
Zero Não houve 

Tudo se ultrapassa com trabalho, persistência e 
seriedade. O maior obstáculo que encontrámos foi 
o clima incerto que vivíamos em 2012 (e 
seguintes), a incerteza fiscal e a burocracia. 

 

Como fizemos um Microcrédito os 
sócios e pais tiveram de ser avalistas do 
crédito. 

Pela apresentação do projeto Gestão Financeira 
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Quais as dificuldades que a start-up 
teve para se conseguir financiar? Que 
garantias tiveram que dar aos 
financiadores? 

Houve problemas por serem uma 
start-up sem histórico? Como 
conseguiram que os financiadores 
acreditassem no projeto da 
empresa? 

Quais os principais obstáculos encontrados no 
seu progresso como empreendedor? 

 
Não foi financiada Não foi financiada 

Estar fora da minha zona de residência, não ter 
contactos 

 

Ausência de fontes de financiamento e 
poucos programas de financiamento 
adequados ao perfil do empreendedor e 
da ideia de negócio. 

A start-up foi financiada através de 
apoio financeiro de familiares 
próximos. 

Falta de apoios ao nível do financiamento e 
criação de empresas; Dificuldade em acreditarem 
num projeto por ser liderado por uma jovem 

 
Não se aplica Não se aplica 

Financiamento; Apoio no plano de negócios para 
um crescimento sustentável 
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Tabela 6-7. Fatores relevantes para o sucesso: opinião dos inquiridos 

 Quais os apoios que considera mais relevantes para 
o seu sucesso?  
(Importância de 1 a 5) 

Quais pensa terem sido as principais 
razões que levaram ao seu sucesso? 

Que ferramentas considera serem 
essenciais para novos 
empreendedores? 

 

4. Redes de contacto 
1. Incubação física 
1. Construção do plano de negócios 

Persistência, querer Uma boa base financeira 

 

5. Redes de contacto  
5. Formação em Gestão e Marketing  
3. Mentoring  
3. Construção do plano de negócios  
2. Disponibilização de Ferramentas financeiras 

Disponibilidade e proatividade de 
todos os colaboradores 

Bom produto / serviço, equipa de 
colaboradores motivada e proativa 

 

5. Redes de contacto  
5. Mentoring 
5. Disponibilização de Ferramentas financeiras 
4. Construção do plano de negócios 
4. Apoio na construção do plano de negócios 
3. Formação em Gestão e Marketing 
3. Participação em concursos de empreendedorismo 
Parcerias fortes 

Produto diferenciado 
Apoio financeiro para 
empreendedores 

 

5. Redes de contacto  
5. Formação em Gestão e Marketing  
2. Mentoring 
2. Apoio na construção do plano de negócios  
1. Construção do plano de negócios  
Experiências diversificadas e propensão para o risco 

Know-how e perseverança 
Ferramentas de gestão de informação 
e gestão empresarial 

 

5. Redes de contacto 
3. Construção do plano de negócios 
3. Formação em Gestão e Marketing 
3. Disponibilização de Ferramentas financeiras 

Persistência, trabalho e seriedade. 
"Dar para receber". Primeiro vem o 
trabalho, depois os benefícios e a 
recompensa. 
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 Quais os apoios que considera mais relevantes para 
o seu sucesso?  
(Importância de 1 a 5) 

Quais pensa terem sido as principais 
razões que levaram ao seu sucesso? 

Que ferramentas considera serem 
essenciais para novos 
empreendedores? 

 

5. Redes de contacto 
5. Formação em Gestão e Marketing 
4. Mentoring 
4. Apoio na construção do plano de negócios 
4. Disponibilização de Ferramentas financeiras 
4. Participação em concursos de empreendedorismo 
3. Construção do plano de negócios 
2. Incubação física 

Persistência Planeamento e controlo de custos 

 

5. Construção do plano de negócios 
5. Apoio na construção do plano de negócios 
4. Incubação física 
4. Mentoring 
4. Redes de contacto 
3. Formação em Gestão e Marketing 
3. Disponibilização de Ferramentas financeiras 
3. Participação em concursos de empreendedorismo 

Networking, persistência, confiança 
dos clientes 

Networking 

 

5. Disponibilização de Ferramentas financeiras 
5. Participação em concursos de empreendedorismo  
5. Redes de contacto 
4. Incubação física 
3. Mentoring 
3. Construção do plano de negócios 
3. Apoio na construção do plano de negócios 
3. Formação em Gestão e Marketing 

Persistência e novidade Perseverança e coragem 

 

5. Redes de contacto 
4. Incubação física 
4. Mentoring 
4. Construção do plano de negócios 
4. Apoio na construção do plano de negócios 
3. Formação em Gestão e Marketing 
2. Disponibilização de Ferramentas financeiras 
2. Participação em concursos de empreendedorismo 

Acreditar no projeto e conhecer as 
pessoas certas na altura certa. 

Rede de contactos; bom modelo/plano 
de negócios 
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6.4.3. Conclusões 

Algumas conclusões breves podem ser retiradas dos casos de estudo 

considerados. Verificamos que 90% dos respondentes têm formação 

superior e que 75 % tinham mais de 4 anos de experiência e 61% mais de 

10. Estes dados reforçam background dos empreendedores como algo 

relevante para o seu sucesso (mesmo que 62% não tivesse antecedentes 

familiares). A maioria destaca a vontade de ser independente e criar o 

próprio negócio. 

Cerca de 70% das empresas estavam na área de TI, o que releva mais uma 

vez o pendor tecnológico da maioria das incubadoras estudadas, mas 

também o fator inverso, uma maior procura deste tipo de empresas pelos 

espaços de incubação, uma vez que estas não necessitam de espaços ou 

equipamentos sofisticados para operar. 

Quanto ao financiamento, 61,5% considerou o autofinanciamento vital 

na sua génese e apenas uma empresa foi parcialmente financiada por 

capital de risco e outra por Business Angels; 70 % das empresas não 

recorreu a crédito bancário tradicional, nem a programas estatais. Estes 

dados, apesar de ser uma amostra pequena, revelam que não existe, 

aparentemente, uma sofisticação dos meios de financiamento (algo 

apontado em vários estudos sobre o ecossistema empreendedor 

português). A maioria das empresas não teve problemas a nível das 

garantias e consideraram que o projeto falou por si, na hora de obter 

crédito.  

Quanto aos facilitadores de empreendedorismo, quase 50% das 

empresas considera que a incubação física foi “nada relevante” enquanto 

cerca de 40% consideram bastante relevante, uma dicotomia que se 

pode prender com o tipo e preço de espaço necessário. Cerca de 70% 

considera o Mentoring relevante (embora 23% digam que é nada 

relevante) e quase 100% das empresas destaca as redes de contacto 

como um dos fatores determinantes do seu sucesso. A construção do 

plano de negócios parece ser medianamente implorante, mas a 

Formação em Gestão e Marketing é muito relevante para 86% das 

empresas. Os concursos e ferramentas financeiras aparecem de forma 

diversificada nos casos de estudo. 

Quando inquiridos sobre os principais fatores de sucesso, quase todos os 

empreendedores foram unânimes em apontar perseverança, know-how, 

novidade do seu negócio e redes e, como principais ferramentas, as redes 

de contactos, base financeira, ferramentas de gestão e apoio no 

financiamento. O foco das redes realça de novo a necessidade da gestão 

das incubadoras funcionar como um facilitador (Scillitoe e Chakrabarti, 

2009). 
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7. CONCLUSÕES E 

RECOMENDAÇÕES: AÇÃO PARA O 

EMPREENDEDORISMO NA REGIÃO 

A definição de uma estratégia para a promoção do empreendedorismo 

na região deve tomar em consideração novas propostas de ação, como as 

inscritas numa lógica de criação de uma verdadeiro ecossistema 

empreendedor, mas, também, dar continuidade a um conjunto de ações 

já existentes. As organizações existentes e as ações que já decorrem são 

o pilar de suporte para novos desenvolvimentos, melhorando as ações 

que já têm em prática num caráter evolutivo, constituindo e participando 

de novas instituições que sejam criadas. É especialmente relevante, como 

mostram os casos de benchmarking, a integração dos esforços e das 

ações nas suas áreas de competência e especialização. 

Para criar o ecossistema regional de empreendedorismo, é necessário 

entender que o empreendedorismo não pode ser pensado como a 

“solução” para a ausência de trabalho assalariado num contexto de crise 

económica e financeira. Antes, o ecossistema empreendedor envolve 

uma dinâmica de desenvolvimento regional, do ponto de vista 

económico mas também social. 

O trabalho de análise do estado atual em Portugal e na região de Leiria 

foi complementado com uma análise de benchmarking de casos de 

sucesso. Porquanto um estudo de benchmarking não pode ser utilizado 

de forma prescritiva – pelas próprias trajetórias das regiões e das 

organizações (por exemplo, de escolas e incubadoras, de organizações 



   

Entidade Consultora:                                                                   Cofinanciado por:  

  

204 

associativas, de estruturas culturais, artísticas e criativas, etc.) e pelos 

constrangimentos de recursos técnicos, humanos e financeiros – serve 

para mostrar experiências que encetam em si sugestões de ações que já 

foram testadas.  

O benchmarking que realizámos foi conduzido principalmente a três 

níveis. Ao nível das regiões, de duas organizações específicas 

(universidades e incubadoras) e de um sector, o das indústrias culturais, 

artísticas e criativas. Os casos de regiões apontam para uma lógica de 

ecossistema empreendedor que conduziu à análise das práticas das 

organizações ao nível da atuação na educação e na incubação. 

Com o estudo de benchmarking, procurámos identificar um conjunto de 

boas práticas, implementadas numa ótica de desenvolvimento de longo 

prazo, sendo portanto exemplos que podem ser seguidos. Contudo, 

importa entender que a criação de um ecossistema promotor do 

empreendedorismo não é uma tarefa simples e que os resultados não 

são imediatos. Os resultados serão graduais e a longo prazo. Ou seja, 

exige-se a integração de entidades e indivíduos num trabalho conjunto, 

com caráter de continuidade e orientado para o médio e longo prazo, 

onde todos os agentes públicos e privados têm um papel distinto e 

complementar. Ainda, o elemento crucial é a integração no trabalho em 

rede em que as diferentes organizações, publicas e privadas, chamam a si 

uma parte do trabalho e da responsabilidade nas suas áreas de 

especialização. A rede que se constitui é composta por agentes co-

especializados. Um exemplo seria a integração das atividades de 

investigação fundamental e aplicada, que é realizada nas escolas, centros 

e laboratórios, com as incubadoras e parques de ciência, no apoio à 

concretização do empreendedorismo, das empresas e dos indivíduos 

provendo apoio de mentoria, contactos com o mercado, encomendas, 

financiamento, investimento, serviços jurídicos, etc. 

Ainda relevante é que a promoção do empreendedorismo assenta em 

vetores de ação muito semelhantes, quer tratemos de 

empreendedorismo de forma genérica, de empreendedorismo mais 

assente em inovação e tecnologia, quer ainda no domínio das indústrias 

culturais, artísticas e criativas. O que realmente diferencia é o foco das 

ações e a necessidade de entender as idiossincrasias de cada tipo de 

atividade. Em qualquer dos casos, os determinantes institucionais 

colocam-se ao nível de I&D, criação e difusão de conhecimento, da 

educação, da capacidade empreendedora e dos sistemas de apoio, da 

cultura dominante e sociedade, do governo e regulação, financiamento, 

infraestruturas e das condições de mercado. Estes são os pilares de um 

ecossistema empreendedor. 
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7.1. AÇÃO PARA A CRIAÇÃO DE UM ECOSSISTEMA 

EMPREENDEDOR NA REGIÃO  

A criação de um ecossistema empreendedor é um processo gradual. Em 

Buenos Aires, por exemplo, as primeiras empresas surgiram na primeira 

metade da década de 1990 mas só 15 anos depois o ecossistema era 

dinâmico. O gradualismo consistiu em dar passos sucessivos para a 

criação de uma massa crítica de empresas de sucesso, estabelecimento 

de relacionamentos, e o desenvolvimento de normas sociais de 

reinvestimento dos conhecimentos (aconselhamento, mentoria) e capital 

no ecossistema. 

A análise que se conclui permitiu identificar uma nova lógica de 

organização e promoção do empreendedorismo. Designa-se esta por 

ecossistema empreendedor. A criação de um ecossistema significa 

exatamente que todos os elementos no sistema necessitam intervir 

orientados por uma estratégia de longo prazo, no quadro de uma 

definição de objetivos económicos e de competitividade para a região. 

Assim, salientam-se alguns pontos-chave, e de ações, identificados nos 

estudos de benchmarking que não pretendendo ser prescritivos 

proporcionam uma perspetiva abrangente de como atuar para criar um 

ecossistema empreendedor regional. 

 

Figura 7-1. Ecossistema regional para o desenvolvimento do 
empreendedorismo 

 

Fonte: Adaptado de Kantis (2010). 

 

Integração entre todos os agentes nas suas áreas de especialização 

Necessidade de definição de uma estratégia para a região que coloque o 

empreendedorismo como um dos vetores de ação dos agentes. A 

definição da estratégia pode envolver a identificação de sectores em que 
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há maior especialização regional de modo a aproveitar competências e 

tecnologias já existentes e oportunidades de negócio para estes sectores. 

Integração dos esforços dos agentes locais – que têm os seus espaços de 

ação próprios, as suas autonomias, as suas competências e recursos 

técnicos, humanos, financeiros e suas missões – para a promoção do 

empreendedorismo. Isto envolve identificar na estrutura existente quais 

as entidades que podem reforçar a oferta de serviços especializados. 

Também envolve estabelecer colaboração com outras organizações que 

são necessárias no suporte ao empreendedorismo mas são escassas na 

região, como sejam os business angels, e atrair o envolvimento de 

mentores, consultores especializados, banca, agências públicas. 

Canvas para ecossistema 

A ferramenta canvas para o ecossistema permite entender quais os elementos 

cruciais – os building blocks – no ecossistema regional e como eles funcionam.  

O método tem 4 etapas. Na primeira, o canvas serve para lembrar os principais 

atores do ecossistema regional da necessidade de pensar holisticamente sobre o 

seu ecossistema e como cada agente se relaciona com os restantes, evitando que 

fiquem focados exclusivamente nas suas ações. Na segunda etapa, serve como 

orientação para a estratégia para todos os agentes, que é implementada através de 

estruturas, processos e sistemas. Na terceira etapa, mostra todos os agentes e suas 

interdependências. Finalmente, ajuda a explorar novas oportunidades e comunicar 

com a comunidade. 

 

Nota: Modelo desenvolvido pelo Entrepreneurship and Innovation department do German 

Productivity and Innovation Centre (RKW). 

Fonte: Compass. (2015). The Global Start-up Ecosystem Ranking 2015. 

Figura 7-2. Canvas para diagnóstico e avaliação do ecossistema regional 

 

Fonte: Compass. (2015). The Global Start-up Ecosystem Ranking 2015, pág. 140. 
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Liderança no processo. Um pequeno número de pessoas/organizações 

desempenha um papel central. As redes necessitam de alguns atores que 

tenham um conjunto alargado de pontos de contacto. Este papel é 

também designado por dealmakers e são indivíduos que agem como hubs 

da rede, dinamizando o ecossistema. Para além de dealmakers, também 

os empreendedores experientes são fulcrais para apoiar outros 

empreendedores. Os casos de Buenos Aires e do Vale do Silício mostram 

a importância desta liderança que é feita não apenas por indivíduos mas 

por organizações e no caso do Vale do Silício por empresas privadas 

como a Google. 

A utilização de instrumentos, como o canvas (ver caixa), pode auxiliar a 

conseguir o envolvimento de todos e a discussão na definição de uma 

estratégia e das ações a tomar. 

 

Sociedade e cultura 

A barreira cultural ao empreendedorismo é substancial e necessita ser 

ultrapassada. Mesmo existindo uma forte tradicional empresarial na 

região, nas populações jovens é ainda diminuto o número de jovens que 

deseja seguir a via profissional do empreendedorismo. Os dados do 

Eurobarómetro para a União Europeia apontam que a maioria jovens não 

quer criar a sua própria empresa (Figura 7-3) e a situação não é 

especialmente distinta em Portugal e na região. Deste modo, são 

necessárias ações para promover a cultura empreendedora nos 

diferentes níveis de ensino com atividades que promovam a experiência 

prática. Uma iniciativa relevante para este efeito são os concursos de 

planos de negócio, mas os casos de benchmarking de universidades 

norte-americanas e europeias evidenciam um conjunto alargado de 

iniciativas que servem de orientação. 

 

Figura 7-3. Atitude empreendedora dos jovens na União 
Europeia 

 
Nota: Jovens (15-29) que gostariam de ter o seu próprio negócio, 
média EU-28, 2014. 
Fonte: Flash Eurobarometer of the European Parliament (EP 
EB395) on 'European Youth in 2014'. 
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Ação: Mudar mentalidade para lidar com o insucesso nos negócios 

Ultrapassar a barreira cultural de aversão à incerteza e a atitude face ao 

insucesso é crucial. Os empreendedores cujas empresas falham estão sujeitos a 

estigmas dos investidores e da sociedade envolvente que são uma barreira para 

iniciar uma nova empresa e, também, a recomeçar depois de um insucesso. As 

evidências mostram que após um insucesso, os empreendedores serão mais 

bem-sucedidos – aprendem com os erros e dificuldades encontradas. Propõem-

se quatro ações: 

 Promover encontros de networking regularmente com a partilha de 

sucessos e insucessos, e de dificuldades. 

 Sessões de formação com casos de insucesso partilhados pelos 

empreendedores. 

 Centros de apoio aos empreendedores para intervenção prévia ao 

encerramento. 

 Desburocratizar o encerramento de empresas que não têm sucesso. 

 

Ações de formação, conduzidas em várias organizações (associações, 

universidades e politécnicos, escolas secundárias, incubadoras, etc.), de 

modo a aumentar as competências dos estudantes, dos empreendedores 

atuais, dos potenciais empreendedores. Estas formações podem decorrer 

em cursos curtos, como disciplinas obrigatórias nos planos de curso ou 

como disciplinas optativas. Também podem ser desenvolvidos cursos 

específicos em empreendedorismo a níveis mais avançados – por 

exemplo, ao nível do mestrado. A formação contribui para aumentar a 

aceitabilidade do empreendedorismo como percurso de carreira para os 

jovens e ajudar a mudar a mentalidade cultural avessa à incerteza. A 

incerteza reduz-se com a qualificação e projetos de negócios bem 

estruturados. 

Um plano de ação para o empreendedorismo inclusivo das comunidades 

imigrantes, jovens desfavorecidos, adultos desempregados, etc. A 

inclusão é, além de uma obrigação social, potencialmente geradora de 

melhorias sociais na população. Importa, a este respeito, notar a 

importância dos fluxos migratórios no Vale do Silício. Além de trabalho 

qualificado os emigrantes trazem ao Vale a capacidade empreendedora. 

Mas, a capacidade de atrair estrangeiros necessita ser sustentada na 

própria atratividade regional, não apenas para as empresas mas como 

local para viver. 

Utilizar os media regionais (e nacionais) para divulgar novas empresas e 

casos de sucesso de empreendedores. A exposição mais frequente a 

estes casos – veja-se como a Estónia usou o sucesso da Skype como 

porta-estandarte do empreendedorismo de sucesso – ajuda a reduzir a 

perceção de risco e funciona como um incentivo a potenciais 

empreendedores.  
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Universidades/Escolas 

As universidades/politécnicos e centros de investigação são os 

dinamizadores fundamentais, ainda que não exclusivos, da geração de 

novos conhecimentos e inovações. A transferência de conhecimento para 

utilização pelas empresas é um elemento crucial para aproveitamento de 

competências e promover maior integração escola-empresas. As escolas 

precisam, assim, valorizar o seu conhecimento científico e a atividade de 

investigação teórica e aplicada. 

Reforço da formação em empreendedorismo no ensino superior. O 

Instituto Politécnico de Leiria já tem uma disciplina de 

empreendedorismo nos diversos cursos, que pode ser reforçada com 

atividades extracurriculares, seminários e workshops frequentes 

destinados a estudantes mas também abertos à comunidade. 

Formação para alunos e professores do ensino básico, secundário e 

profissional sobre empreendedorismo, em especial nas diversas 

vertentes da constituição da empresa e na gestão da nova empresa. 

Ação: Promover uma mentalidade empreendedora através da educação 

Educação empreendedora é essencial para estimular uma mentalidade 

empreendedora nos mais jovens. As formações em empreendedorismo são 

incipientes, concentradas no ensino superior e com resultados limitados na criação 

de novas empresas. Educação em empreendedorismo ao nível do ensino primário e 

secundário é tímida. 

 Introduzir empreendedorismo nos currículos em todos os níveis de 

formação (superior, secundário e primário); no currículo formal ou como 

atividade extracurricular 

 Acompanhar a educação formal com iniciativas baseadas no “aprender 

fazendo” (learning by doing), com iniciativas baseadas em projetos de 

grupo, empresas virtuais (com software próprio), e mini-empresas. 

 Criar observatório e acompanhar as melhores práticas em matéria de 

formação/educação de empreendedorismo. 

 Envolver os empreendedores existentes na conceção e acompanhamento 

dos cursos e ações de formação. 

 Incluir formação em empreendedorismo nos cursos de todas as áreas 

científicas. 

A Holanda e Noruega estenderam a educação em empreendedorismo a todos os 

níveis de ensino. O programa Norueguês "Entrepreneurship on the timetable" 

desenvolveu materiais e estratégias para o ensino de empreendedorismo às 

crianças na escola primária e secundária. Na Eslovénia, o programa "Programme for 

development of entrepreneurial culture and creativity among young people" dirige-se 

às escolas primárias. Na Irlanda, a orientação de “learning by doing" envolve os 

estudantes em mini-empresas. 
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A constituição de unidades nas escolas, ou maior eficácia das existentes, 

de gestão e transferência de tecnologia ajuda a promover as spin-offs 

académicas, a exploração económica do conhecimento e a mobilizar 

estudantes e professores. As unidades de transferência de tecnologia 

combinam os aspetos científicos desenvolvidos na escola com a aplicação 

empresarial. Por exemplo, o caso de Barcelona revelou o papel da 

Fundação Bosch y Gimpera da Universidade de Barcelona, na ligação 

entre a investigação e o mercado, contribuindo para a formação de spin-

offs, a proteção da propriedade intelectual gerada na Universidade, o 

maior envolvimento de professores na prestação de serviços às 

empresas, e na comercialização dos serviços de consultoria e inovação 

prestados pelos centros de investigação da Universidade. Em São Paulo é 

evidente a ligação entre a Universidade de São Paulo e a incubadora 

CIETEC. No Vale do Silício a relação entre as empresas e as universidades 

da região (como Stanford e UC Berkeley, entre outras) é intensa. 

A criação de um centro de investigação e observatório do 

empreendedorismo permite promover a investigação em 

empreendedorismo atendendo às idiossincrasias locais, explorar casos de 

estudo, auxiliar nos programas de formação e conceção de novos 

currículos, e ajudar a promover a região através das publicações dos 

trabalhos científicos. A colaboração de professores do ensino superior 

será uma vantagem. Este centro de investigação pode, inclusivamente, 

coordenar as atividades entre ensino superior, centros tecnológicos, 

investigação e inovação.  

Concursos de planos de negócio. Existem diversos concursos de planos 

de negócio. Os casos de benchmarking identificados dão orientações de 

metodologias diversas para promover estas ações, envolvendo 

empresários, empreendedores, capitais de risco, incubadoras. Ao nível do 

envolvimento dos estudantes, há iniciativas interessantes que além de 

contribuírem para o empreendedorismo qualificam melhor os futuros 

profissionais. Por exemplo, os clubes de empreendedores, como os 

existentes em algumas universidades norte americanas, são constituídos 

por estudantes, e ajudam na organização e atração de novos projetos e 

na criação de uma mentalidade empreendedora entre as populações 

mais jovens onde o problema do desemprego é preocupante. 

 

Iniciativas em empreendedorismo 

Business Plan Services 

http://www.bizplans.com  

Um serviço especializado em planos de negócio em associação com a London 

Business School que visa apoiar a criação de planos de negócio no R.Unido. 

Centre for Creative Business (CCB) 

www.centreforcreativebusiness.org/  

http://www.bizplans.com/
http://www.centreforcreativebusiness.org/
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É uma associação entre a London Business School e a University of the Arts 

London para empresas criativas. 

“CREA” programme 

www.crea-iut.org 

O CREA é um programa de formação implementado por departamentos de 

gestão e marketing de várias universidades em França. O objetivo é promover o 

empreendedorismo ente os estudantes. Os estudantes ajudam um 

empreendedor a implementar o seu plano de Negócios reais. 

Center for Entrepreneurial Learning 

http://www.cfel.jbs.cam.ac.uk/ 

O Cambridge Judge Business School Entrepreneurship Centre visa desenvolver 

o talento empreendedor, apoiando novas empresas na sua fase de start-up, 

ajudando as empresas a crescer, procurando a ligação com o cluster de 

Cambridge. 

European Enterprise Awards 

http://ec.europa.eu/growth/ 

Iniciado em 2005, o prémio reconhece iniciativas notáveis de apoio regional ao 

empreendedorismo. Isto inclui: (a) identificar e reconhecer atividades bem-

sucedidas para promover o empreendedorismo, (b) mostrar e partilhar 

exemplos das melhores práticas e políticas de empreendedorismo, (c) criar 

maior consciencialização para o papel do empreendedor na sociedade, (d) 

encorajar e inspirar potenciais empreendedores 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

http://www.gemconsortium.org/  

Projeto coordenado pela London Business School e pelo Babson College que 

visa obter informação e promover investigação sobre a atividade 

empreendedora no mundo, tonrando a informação disponível publicamente. 

Conduz regularmente questionários em mais de 40 países. 

Global Social Venture Competition (GSVC) 

http://socialvc.net/index.cfm?&stopRedirect=1  

A Global Social Venture Competition é uma competição de planos de Negócios 

para estudantes de todo o mundo, que oferece mentoria e prémios para 

projetos de empreendedorismo social. Apoia a criação de empresas sociais. 

Organizada pela Haas School of Business da Universidade da Califórnia em 

Berkeley, Columbia Business School, London Business School, Indian School of 

Business e Yale School of Management.  

TOP Programme 

http://www.utwente.nl/top/  

O TOP-programme (Temporary Entrepreneurial Position programme) foi criado 

pela Universidade de Twente, Holanda, em 1984, para encorajar os graduados 

pela universidade para iniciar as suas próprias empresas baseadas em 

conhecimento. O programa foi expandido para incluir os trabalhadores da 

universidade, formados por outras universidades e politécnicos e outros 

membros da comunidade.  

No primeiro ano, as novas empresas são localizadas na universidade. Depois do 

http://www.crea-iut.org/
http://www.cfel.jbs.cam.ac.uk/
http://www.gemconsortium.org/
http://socialvc.net/index.cfm?&stopRedirect=1
http://www.utwente.nl/top/
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primeiro ano passam para a Business and Technology Centre-BTC (incubadora) 

e quando crescerem podem passar para o parque de ciência e tecnologia 

(Business & Science Park).  

O programa oferece múltiplas formas de apoio, de incubação (sem custos), de 

serviços de apoio, de mentoria, de auxílio na elaboração do plano de negócios, 

formação em empreendedorismo e gestão, integração numa equipa de 

investigação da universidade, e possível financiamento.  

JADE – European Confederation of Junior Enterprises 

www.jadenet.org  

A JADE é a maior rede de estudantes de empreendedorismo no mundo, com 

mais de 20.000 estudantes envolvidos de 13 países, incluindo Alemanha, 

Áustria, Bélgica, Eslovénia, Espanha, França, Grécia, Holanda, Itália, Polónia, 

Portugal, Suíça e Reino Unido. 

Junior Achievement – Young Enterprise Europe 

www.ja-ye.org  

É um programa sem fins lucrativos concebido para jovens (idade dos 6 aos 30 

anos) que funciona em parceria entre escolas e empresas locais. Foca a 

educação em gestão, empreendedorismo e literacia económica. Envolve a 

comunidade na sala de aula, como voluntários. Também tem programas para 

outros grupos etários que assentam no envolvimento na gestão de empresas. 

Survey on Entrepreneurship in Higher education in Europe 

http://entrepreneurship.niraskon.dk/  

Programa da Comissão Europeia que consiste na realização de questionários 

sobre o estado da educação em empreendedorismo na Europa. Procura 

recolher e compilar informação sobre os diferentes programas e iniciativas 

educacionais. 

Venture Capital Investment Competition 

www.vcic.unc.edu/  

Iniciado como um evento cultural para os estudantes de MBA aprenderem 

sobre capital de risco, o Venture Capital Investment Competition evoluiu para se 

tornar um “mercado” para empreendedores que procuram investidores e de 

treino para futuros investidores de risco. O programa funciona como mini-feiras 

em que os empreendedores apresentam os seus negócios e tentam captar 

financiamento. Diferente de outros programas é que os estudantes são os 

investidores e os empreendedores apresentam-lhes os seus negócios. O 

objetivo do programa é educacional, não comercial. 

 

Infraestruturas 

Infraestrutura adequada ao empreendedorismo que se pretende 

desenvolver. As infraestruturas e serviços de suporte são 

complementares ao ecossistema. Como mostram todos os casos de 

benchmarking regional, as incubadoras, aceleradoras, fundos de 

investimento, investidores-anjo e fornecedores de serviços não criam por 

si só uma rede de empreendedores. Contudo, criarão condições para que 

http://www.jadenet.org/
http://www.ja-ye.org/
http://entrepreneurship.niraskon.dk/
http://www.vcic.unc.edu/
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empreendedores os utilizem, ativando o ecossistema e alavancando o 

seu impacto. Os empreendedores de sucesso estarão assim inseridos na 

rede e serão importantes para aconselhar, mentorar e financiar futuros 

empreendedores, como mostram mais notavelmente os casos de Buenos 

Aires e do Vale do Silício. 

As infraestruturas, como parques de ciência e tecnologia ou incubadoras 

contribuem para a concretização de iniciativas empreendedoras, 

promovendo a combinação de intenção empreendedora, com 

qualificação para o empreendedorismo, conhecimento técnico e 

científico, serviços e recursos (incluindo humanos) qualificados, e acesso 

a uma rede relacional.  

O desenvolvimento de tipos específicos de empreendedorismo – como o 

cultural e artístico – pode ser potenciado com infraestruturas dedicadas, 

como ocorre em Toronto, no Canadá, em Minas Gerais, no Brasil e em 

Londres, Reino Unido.  

A criação de uma (ou várias) plataforma online para registo e 

acompanhamento dos novos projetos. O caso de Barcelona Ativa dá uma 

indicação interessante do potencial destas plataformas online para 

preparação de novos empreendedores, avaliação do seu perfil, e 

elaboração do projeto da nova empresa. 

A criação de uma rede de mentores experientes, com organização 

formal, é interessante por permitir aos novos empreendedores beneficiar 

da mentoria de empreendedores experientes que auxiliam com 

conselhos na estratégia e gestão da nova empresa. As experiências de 

mentoria são relevantes, por exemplo, nos casos das universidades e das 

incubadoras. 

A criação de um Gabinete do empreendedor tem a vantagem de agrupar 

num mesmo local, e segundo procedimentos administrativos 

simplificados, todas as informações e requisitos administrativos e legais 

que são necessários ao empreendedor para formalizar a sua nova 

empresa. Este gabinete pode funcionar em sincronia com a “Empresa na 

hora” e outros serviços. 

A criação de uma aceleradora de novos negócios (uma aceleradora de 

novos negócios de Leiria), como existe, por exemplo, no Babson College, 

nos EUA, visa a apoiar as novas empresas em cada fase do processo. Ou 

seja, desde a identificação da oportunidade pelo empreendedor, a 

avaliação da ideia, o perfil do empreendedor, identificação da formação 

necessária, auxilio com a seleção e contratação da equipa, identificação e 

apoio nos contactos cm financiadores, até à sua constituição. O apoio da 

aceleradora pode ser diverso e incluir a oferta de espaço para incubação 

física ou virtual. 
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Todos os casos analisados – Buenos Aires, Barcelona, São Paulo e 

Helsínquia – mostram que o ecossistema de promoção do 

empreendedorismo tem forte preocupação em reduzir os custos de 

contexto. Isto é conseguido com uma governança interinstitucional, em 

que cada organização tem uma ação bem definida, financiadas 

principalmente com recursos públicos. No conjunto, as organizações 

apoiam desde a ideia à concretização da empresa, nas suas diversas 

vertentes burocráticas, de gestão, estratégia e marketing e acesso a 

financiamento. No Estado de São Paulo, a FAPESP (Federação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) apoia mesmo 

financeiramente a parte inicial de conceção e desenvolvimento do 

projeto, o que pode envolver o desenvolvimento de, por exemplo, um 

software, um modelo de negócio, um produto. 

O caso de benchmarking de Buenos Aires mostra que mesmo em 

territórios onde as infraestruturas são fracas ou pouco abundantes, 

instituições pouco eficientes, existe instabilidade política e volatilidade 

económica, é possível criar um ecossistema de empreendedorismo 

tecnológico pujante. Apesar de parecer ser um caso paradigmático, ou 

exceção, Buenos Aires partilha vários traços com Istambul (Turquia) e 

Amã (Jordânia) que conseguiram igualmente construir ecossistemas de 

empreendedorismo tecnológico em contextos pouco favoráveis.  

Financiamento e sistema financeiro 

Um nó fundamental dos ecossistemas observados é o sistema financeiro 

– as restrições ao financiamento são uma barreira importante ao 

empreendedorismo. Os ecossistemas mais dinâmicos têm, também, uma 

oferta mais alargada de apoios financeiros aos empreendedores, com 

diferentes agentes e mecanismos. A rede do ecossistema necessita, 

assim, ter parceiros que proporcionam financiamento. Destacam-se, nos 

ecossistemas mais tecnológicos e inovadores a maior presença de 

capitais de risco e business angels. 

Formar business angels 

Em França há uma iniciativa designada por "L'Ecole des business angels" (Escola 

de investidores anjo), que é uma iniciativa da rede nacional de business angels 

que visa aumentar a consciência entre investidores e atrair novos investidores 

dando-lhes formação. O programa aborda temas como as expectativas de 

rendimento, o papel do business angel no financiamento das empresas, os 

conflitos e complementaridades entre os diferentes tipos de investimento, 

aspetos legais e fiscais. 

Nos EUA, na University of Southern California, existe um programa de 

formação para business angels, o “Angel Investor Bootcamp”. O objetivo é 

ensinar o que perguntar durante o due diligence, como negociar novas rondas de 

investimento e como “mentorar” fundadores depois de investir neles. 
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A criação de uma rede de business angels permitirá juntar potenciais 

investidores com potenciais empreendedores e pequenas empresas. 

Envolve identificar potenciais investidores na região ou no país, 

coordenar as atividades dos investidores e proporcionar aos 

empreendedores acesso aos investidores por meio de encontros 

programados, concursos de ideias, apresentações e projetos, seminários 

e workshops práticos. As ações podem ser coordenadas com a Associação 

Nacional de Business Angels (ANBA) e com a Federação Nacional de 

Associações de Business Angels (FNABA). 

Uma mudança de paradigma relevante, também apontada por Mateus e 

Associados (2011), está patente na procura pelos financiadores, de entre 

as novas empresas, daquelas que têm o potencial de se tornar empresas 

gazelas, ou empresas de alto crescimento. Esta mudança ilustra uma das 

mudanças culturais relevantes nos financiadores: são eles que procuram 

as oportunidades de investimento mais rentáveis de entre as empresas 

criadas. Assim, intensificam as relações com empresas incubadas. 

As fontes de financiamento não necessitam ser nacionais (usualmente 

limitadas à banca e fundos públicos) havendo crescente capacidade de 

atração de capitais estrangeiros, inclusive capitais de risco estrangeiros, 

que financiem a capacidade de internacionalização, ou expansão para os 

mercados globais. Para atrair a atenção dos financiadores internacionais 

é importante comunicar amplamente os casos de sucesso, promovendo, 

assim, a notoriedade da região. Há, ainda, os fundos da União Europeia a 

contemplar e é, efetivamente, relevante conseguir fazer candidaturas à 

UE dos quais várias organizações podem beneficiar para desenvolver 

atividades ajustadas à criação do ecossistema.  

Criação de um fundo de capital de risco com participação das 

organizações regionais, empresários, banca, capitais de risco. A reduzida 

tradição em operar fundos de capitais de risco em Portugal pode ser 

gradualmente colmatada por agentes do ecossistema. Por exemplo, na 

Universidade da Califórnia do Sul há a iniciativa “Angel Investor 

Bootcamp” para formação aos investidores anjo. Em outros programas 

há, inclusive, fundos de capital de risco geridos por alunos, com o apoio 

de profissionais.  

Programas específicos de apoio ao empreendedorismo jovem segundo 

especificidades locais em especial para operações de micro crédito, para 

além dos existentes e que são promovidos pelo IEFP para 

desempregados. As referências usadas mostram a necessidade de mudar 

o paradigma de ação, numa atuação mais abrangente que a resolução de 

curto prazo do desemprego. Por outro lado, os dados da dinâmica 

empresarial (Anexos, tabelas A-1, A-2 e A-3) mostram que as novas 

empresas criadas em Portugal, e na região de Leiria, induzem muito 
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pequena geração de riqueza e que criam muito poucos empregos (dados 

do INE). 

 

Acesso a mercados 

É crucial atuar no sentido do acesso ao mercado nacional e internacional 

pelas novas empresas. A exposição a uma rede de contactos de clientes 

nacionais e estrangeiros pode ser um resultado do ecossistema. Por 

exemplo, as grandes empresas instaladas no Vale do Silício são clientes 

das novas empresas.  

Alguns instrumentos, como as plataformas digitais online para 

informação de mercado, e plataformas para aproximar as novas 

empresas dos clientes e fornecedores permitem facilitar o acesso a 

informação sobre mercados e aproximar dos clientes. 

Promoção do ecossistema empreendedor da região com vista à atração 

de talentos de outras regiões do país e internacionais, quer como capital 

humano para as empresas, quer como potenciais empreendedores, mas 

também como pontos de acesso a mercados internacionais. A existência 

de uma plataforma de internet online em várias línguas é uma vantagem. 

Importa estabelecer um sistema e programa de incentivos ao 

estabelecimento de empreendedores estrangeiros. 

Ação:  Facilitar a cooperação no mercado doméstico e internacionalizar 

A criação de redes de cooperação entre as empresas ajuda na penetração no 

mercado nacional e na internacionalização. Muitas start-ups são internacionais 

desde o início. As PMEs e as start-ups têm dificuldade em encontrar parceiros e 

fazer negócios no estrangeiro. 

 Promover eventos de networking temáticos ou abrangentes como 

espaços de interação, debate, exposição a oportunidades de negócio. 

 Criar uma plataforma de internet para colaboração na expansão 

internacional. 

 Incluir nas plataformas de internet informação sobre oportunidades 

(ex.: pedidos de clientes) e sobre investimento e financiamento. 

 Promover participações em eventos internacionais (feiras) em 

conjunto como forma de reduzir custos e gerar sinergias de ação 

comercial. 

 Organizar seminários de formação sobre matérias de gestão comercial 

e internacionalização. 

Vários países implementaram já estas iniciativas. Por exemplo: na Alemanha 

(www.nexxt.org), Dinamarca (www.match-online.dk), França (www.bnoa.net), 

Luxemburgo (www.chambre-des-metiers.lu), criaram as plataformas de 

internet para promover as transferências de empresas. 

 

http://www.nexxt.org/
http://www.match-online.dk/
http://www.bnoa.net/
http://www.chambre-des-metiers.lu/
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Atrair e valorizar projetos empreendedores com capacidade de expansão 

nacional ou internacional. A orientação para o mercado europeu, por 

exemplo, expõe as empresas a um mercado potencial de 500 milhões de 

consumidores, por contraste com 10 milhões a nível nacional ou cerca de 

500 mil na região.  

 

Rede/mentoria 

Além do papel das incubadoras e associações industriais e comerciais 

para atrair os investimentos, poderão dinamizar ações relacionadas com 

a promoção de networking (que colocam frente-a-frente os 

empreendedores com os potenciais empreendedores) em eventos como 

sejam exposições/apresentações, workshops e conferências, feiras, etc. 

Estes eventos podem decorrer em incubadoras, mas também eventos 

independentes ou nas instituições de ensino superior, nas associações 

comerciais e industriais, etc. 

Promover as interações dos novos empreendedores com 

empreendedores estabelecidos, com financiadores, com agentes 

facilitadores para a entrada nos mercados, etc. As relações de mentoria 

são relevantes nas iniciativas das incubadoras, das universidades e são 

apontadas como um dos elementos da dinâmica empresarial em Buenos 

Aires. No caso do Vale do Silício, os empreendedores experientes são 

agentes de mentoria e de financiamento e investimento para os novos 

projetos empreendedores. 

 

Governo/regulação 

Captar o apoio governamental. Os governos devem criar políticas que 

facilitem o crescimento de ecossistemas empreendedores. Os governos 

devem promover as políticas para criar condições para o surgimento e 

crescimento de ecossistemas e não procurar ação direta. Atividade de 

investigação científica, estudos internacionais, regulamentação 

anticorrupção, são algumas das áreas apontadas como relevantes. No 

ecossistema de São Paulo é bem visível a intervenção das agências 

governamentais que concedem diferentes formas de apoio. 

A todos os ecossistemas empreendedores esteve na génese a atuação 

governamental com uma política direcionada que envolveu desde 

investimentos na localização de universidades, criação de infraestrutura 

adequada, financiamento, simplificação regulatória, etc. 

 

Sistemas de apoio 

Os sistemas de apoio precisam ser entendidos e ser foco das entidades e 

instituições na promoção do empreendedorismo, criando os seus 
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próprios mecanismos internos, e processos, mas integrados com os das 

restantes entidades e instituições. 

Estabelecimento de processos e procedimentos próprios para: qualificar 

a população, avaliar as ideias e modelos de negócio, apoiar a fase de 

planeamento do projeto, financiar o projeto, apoiar a comercialização, 

acompanhar a nova empresa na fase inicial. 

Simplificar processos e acelerar o empreendedorismo, desde a ideia ou 

vontade até ao estabelecimento da nova empresa. A criação de 

procedimentos, instrumentos, integração de agentes e plataformas de 

internet permite o aceso rápido aos agentes e à informação relevante. 

Plataformas de internet podem, também, servir para veicular formação 

específica. Adicionalmente, com conteúdos multilingues são um veículo 

para a promoção da região e suas dinâmicas e das próprias empresas. 

Criar serviços de apoio à aceleração de empresas num modelo em rede 

em que os empreendedores têm acesso rápido e facilitado aos serviços 

especializados que necessitam. Eventualmente, selecionando um 

conjunto de empresas que possam ilustrar rápido crescimento. 

Atenção individualizada a cada novo empreendedor e a cada nova 

empresa. O empreendedorismo tecnológico tem especificidades 

distintas do empreendedorismo cultural e artístico, por exemplo. 

Também as necessidades de apoio de novas empresas em fases iniciais 

(early stage) são diferentes das necessidades de empresas em fases de 

implementação no mercado doméstico ou internacional. De notar, por 

exemplo, que as caraterísticas dos projetos exigem diferentes 

necessidades e estruturas de apoio. Também o empreendedorismo 

feminino, como vimos, tem uma preferência por menor risco, 

possivelmente determinando o tipo de negócio da nova empresa e com 

implicações sobre o potencial de crescimento a curto prazo. 

 

Inovação 

Incentivar a inovação e o desenvolvimento de novos processos, 

tecnologias e modelos de negócio. Esta ação pode ser intensificada 

participando em redes internacionais, seja em projetos com maior foco 

na investigação académica, seja em programas financiados pela União 

Europeia de desenvolvimento regional (por exemplo, no domínio das 

cidades criativas, cultura e artes).  

Reforçar o ensino do empreendedorismo nas escolas a todos os níveis, 

quer nos currículos, quer em atividades e cursos extracurriculares. 

Oferecer formação nas matérias de gestão de forma aberta à 

comunidade, promovendo a aquisição de competências e contribuindo 

para alterar a mentalidade, ou cultura, vigente. E, especificamente, 

promover a inovação. 
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Criar centro de investigação com uma atuação na área da investigação 

académica (com resultados para publicação) e que coordene ou participe 

nas iniciativas de promoção do empreendedorismo. 

 

Promoção da região 

Promoção da própria região de modo a atrair recursos humanos e 

financeiros nacionais e internacionais. O caso do Vale do Silício mostra a 

importância da notoriedade e reputação para atrair talentos humanos. 

Construir uma estratégia de comunicação dos atributos da região, 

segundo uma marca que se pretenda criar, para mostrar e promover a 

atratividade da região, pela sua qualidade de vida e oferta de serviços, 

educação e cultura, como atrativa ao estabelecimento de novos 

negócios. 

O ecossistema empreendedor é um incentivo à maior qualificação da 

população e gera maior dinamismo económico. 

Atrair os agentes privados para a promoção do empreendedorismo. Das 

populações para mudar a cultura, da banca privada, das empresas para 

promoverem o empreendedorismo interno (ou intra-

empreendedorsimo). É possível utilizar fundos comunitários mediante 

projetos e programas com abrangência regional. 

 

7.2. VETORES DE AÇÃO PARA AS INCUBADORAS 

Além do espaço físico, os casos de benchmarking examinados mostram a 

oferta de serviços de apoio em diversas atividades, como sejam: na 

formalização da abertura da nova empresa, apoio financeiro inicial para a 

constituição, em legislação do trabalho para a contratação de pessoal, 

rede de mentores, informação sobre mecanismos de financiamento e 

promoção de oportunidades de networking de financiadores com 

empreendedores, apoio na elaboração da estratégia e do plano de 

comercialização e internacionalização, entre outros. 

Um dos eixos de ação das incubadoras está, também, no incentivo à 

interação entre empresas incubadas, com empresas que já saíram de 

incubação, com mentores e financiadores. A partilha de experiências de 

novos empreendedores com outros em fases mais avançadas do 

processo também é útil, por exemplo, na preparação do plano de 

negócios. 

Em São Paulo, o CIETEC, incubadora de base tecnológica tem ligação à 

Universidade de São Paulo e valoriza as spin-offs universitárias. A 

existência de uma equipa de gestão e uma rede que envolve parcerias 
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com laboratórios e as unidades da Universidade, proporcionam o apoio 

necessário.  

A publicitação de indicadores de desempenho pelas incubadoras e 

parques aumenta a notoriedade junto da comunidade, atraindo 

potenciais incubados, e uma rede de apoio constituída por mentores e 

empresários. Uma equipa de gestão qualificada é fator de segurança para 

potenciais investidores e financiadores. 

 
Cietec – Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia, São 

Paulo, Brasil 

O Cietec assume-se como o maior polo de incubação de empresas de base 

tecnológico da América Latina, reconhecendo a sua missão de “promover o 

Empreendedorismo inovador, incentivando a transformação do conhecimento 

em produtos e serviços de valor agregado para o mercado”. 

O modelo de governança é conduzido por um Conselho de Direção Estratégica 

constituído por membros indicados pela USP, Ipen, FIESP e Anpei. Incentiva a 

procura, pelas empresas, de investimento público e privado, para o 

desenvolvimento dos seus produtos, serviços e processos, entre eles 

“investimento-anjo”, “capital semente” e “venture capital”. 

O Cietec oferece às empresas modalidades de pré-incubação, incubação e pós-

incubação. 

Indicadores: 

 Empresas em incubação em 2015 – 109 

 Receita das empresas em incubação em 2015 - R$ 35,0 milhões 

 N. de empresas incubadas entre 1998 e 2015 - 540 

 Candidatos inscritos nos processos de seleção entre 1998 e 2015 – 1128 

 Postos de trabalho qualificado em 2015 – 850 

 200 projetos foram apoiados por programas como PIPE/FAPESP – 

RHAE/CNPq – FINEP/Fundos Sectoriais/Subvenção Económica, 

superando R$ 126,5 milhões. 

 empresas incubadas por ano 

2015 2014 2013 2012 2011 

44 41 26 33 25 

 N. de patentes pedidas ou registadas até 2015 - 132 

Processo de seleção 

 

Fonte: www.cietec.org.br 

 

http://www.cietec.org.br/
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Há infraestruturas na região ao nível das incubadoras (como a D. Dinis, 

em Leiria, e a Open, na Marinha Grande). Estas incubadoras não são 

especializadas e oferecem poucos serviços, e pouco distintivos, ao nível 

da formação, seminários e workshops e promoção de networking. A 

oferta de serviços mais sofisticados é necessária através de programas de 

mentoria, apoio financeiro e ao financiamento, de comercialização e 

internacionalização, de gestão e estratégico. Reforço da atuação na 

qualidade das incubadoras e criação de um parque científico.  

Um caso nacional que se destaca é o Instituto Pedro Nunes, em Coimbra, 

que surge e mantém fortes ligações com a Universidade. Uma das 

componentes de ação é a manutenção de uma rede de empresas 

incubadas, em que empresas que já abandonaram a incubadora mantém 

uma ligação ao IPN, e são, para as novas empresas, uma fonte de 

contactos, negócios e aprendizagem.  

Outro caso de destaque é o da incubadora Aalto Start-up Centre, 

finlandesa, que apoia as novas empresas ao longo do seu ciclo de vida, 

incluindo com consultoria para apoiar o crescimento da empresa. Esta 

consultoria assenta na definição de vantagens competitivas, 

determinação de quais os recursos que as empresas precisam, e o 

financiamento do crescimento. Para este serviço é relevante o clube de 

mentores da Aalto Start-up Centre que apoiam os novos 

empreendedores.  

As incubadoras, porventura em coordenação com as instituições de 

ensino, têm uma agenda completa de formações em domínios diversos 

como empreendedorismo, estratégia, gestão, inovação, 

internacionalização, financiamento, e mesmo em vertentes mais técnicas 

e tecnológicas. Como a formação tem em vista as capacidades do 

empreendedor, a formação combina uma dimensão assente nas 

competências pessoais e comportamentais e uma dimensão mais técnica 

de gestão.  

Em conclusão, com base no estudo de benchmarking, é possível 

identificar ações para aumentar a eficácia da atuação das incubadoras: 

 Desenvolver um modelo ajustado às necessidades locais. As 

incubadoras devem ter em conta o estado corrente do 

ecossistema empreendedor da região em que está implantada, 

para desenvolver o modelo de negócio e o portfólio de serviços e 

oferecer ajustado aos objetivos a prosseguir. 

 Considerar criar incubadoras focadas em sectores de atividade. 

Ter apenas incubadoras generalistas, sem foco numa indústria, 

ou tipo de empreendedorismo, pode prejudicar a eficácia de 
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apoio a negócios que tenham especificidades – como as áreas 

tecnológicas ou das indústrias culturais, artísticas e criativas. 

 Criar uma equipa com competências adequadas. As equipas 

das incubadoras são essenciais para promover o sucesso dos 

incubados, pelo que as competências técnicas e os soft skills de 

todos os colaboradores têm que estar alinhados com os desafios 

das novas empresas. 

 Melhorar o processo de seleção de incubadas. As incubadoras 

poderão ser mais eficazes se apoiarem projetos empreendedores 

de maior qualidade. Assim, a seleção criteriosa de projetos, 

talvez aqueles com maior potencial de crescimento, é preferível a 

dispersar os recursos por um grande número de novas empresas 

de viabilidade questionável. 

 Oferecer um espaço é o menos relevante depois da fase inicial 

de start-up. Tradicionalmente as incubadoras ofereciam um 

espaço de escritório e acesso a serviços partilhados a baixo custo. 

Contudo, é mais relevante para as novas empresas o 

aconselhamento, as redes externas, a notoriedade de marca, e as 

interações com outras empresas incubadas. 

 Foco nas competências e na rede. As novas empresas 

necessitam de aconselhamento em áreas como estratégia, 

marketing, tecnologia e operações, para além de acesso a 

financiamento. As incubadoras precisam de oferecer todas estas 

competências, quer através do pessoal contratado, quer através 

das redes formais e informais desenvolvidas. 

 Promover ligações privilegiadas com as instituições de 

produção e difusão de conhecimento. As incubadoras e as 

empresas incubadas beneficiam do acesso ao conhecimento – 

quer o conhecimento produzido e que poder dar origem a novos 

negócios, quer o conhecimento técnico de gestão e tecnologia. 

Assim, um polo essencial na rede das incubadoras são as 

instituições de ensino superior e os centros de investigação. 

 Promover ligações fortes com o sector privado. A rapidez de 

entrada no mercado é determinante, em especial nos negócios 

da área tecnológica. Parcerias com empresas estabelecidas 

possibilitam a entrada mais rápida no mercado pela colocação do 

produto nas redes comerciais existentes. 

 Promover o acesso a fontes de financiamento diversificadas. 

As empresas incubadas necessitam de fontes de financiamento 

para o desenvolvimento da sua atividade, proveniente de 

investidores privados, banca comercial e também da própria 

incubadora. O estabelecimento de um fundo de investimento 

propriedade da incubadora, ou em parceria, poderá permitir 
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financiar projetos entrando assim no capital social das novas 

empresas. 

 

 

7.3 VETORES DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

DO EMPREENDEDORISMO CULTURAL, ARTÍSTICO E 

CRIATIVO  

Apesar da diversidade que envolve o sector cultural, artístico e criativo, 

que torna mais complexo um estudo de benchmarking, identificam-se 

algumas características que permitem estabelecer alguns vetores para o 

desenvolvimento do empreendedorismo no sector. O 

empreendedorismo no sector não é independente da dinâmica 

económica existente, nem dos agentes que atuam no território. Ou seja, 

uma estratégia para o desenvolvimento regional do empreendedorismo 

cultural, artístico e criativo tem de ser pensada numa lógica de 

ecossistema empreendedor. 

Os agentes regionais podem definir uma estratégia para a região. Esta 

estratégia deve promover os projetos baseados nas áreas culturais e 

criativas ajustadas às tradições da região, buscando a interação dos 

agentes. De forma conjunta, os diversos agentes dão a massa crítica de 

competências e recursos que são necessários. Os restantes recursos 

podem ser procurados junto do governo e da União Europeia, com 

candidaturas ativas aos programas de incentivos e apoio. 

Indústrias culturais e criativas – Ações e recomendações 

As empresas da economia criativa, i.e. aquelas que criam valor e empregos 

através da exploração da criatividade e da propriedade intelectual, incluem 

empresas que se dedicam a atividades culturais (e.g. artes performativas, 

filmes, TV, livros, etc.) e ainda empresas que usam a criatividade para oferecer 

um produto/serviço com uma utilidade funcional (e.g. design, arquitetura, 

moda, publicidade). Assim, estas indústrias têm um conjunto de características 

únicas e necessitam de ações específicas para apoio ao surgimento de novos 

empreendedores. Ao nível regional, propõe-se: 

 Encorajar clusters e redes multissectoriais locais a funcionar como 

plataformas de inovação, encorajando a inserção de empresas 

existentes e embrionárias nos clusters e redes. Alternativamente, 

promover a criação de redes multissectoriais que promovam a 

inovação e a colaboração com empresas de indústrias culturais e 

criativas. 

 Promover a disseminação através das redes locais de informação sobre 

oportunidades de negócio ao nível local, nacional e internacional. A 

utilização de redes e a permuta de conhecimentos permitirá o 
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desenvolvimento de produtos e negócios inovadores, tendo portanto 

um efeito positivo no empreendedorismo. 

 Estimular o acesso ao mercado das empresas culturais e criativas 

através do estabelecimento de plataformas (físicas e digitais) onde as 

empresas possam expor os seus produtos/serviços, numa ação de 

promoção da visibilidade conjunta. 

 Encorajar a multidisciplinariedade através de projetos conjuntos de 

pessoas ligadas a negócios e pessoas ligadas a criatividade promovidos 

por instituições de ensino e clusters multidisciplinares. 

 Criar sinergias através da integração das empresas culturais e criativas 

nas redes e atividades das instituições produtoras de conhecimento 

(especificamente instituições de ensino superior). É assim possível 

aproveitar o conhecimento produzido por ambas as partes e promover 

o desenvolvimento de competências de investigação e inovação dos 

profissionais das empresas culturais e criativas. 

 Estabelecer programas de coaching e mentoria destinados a 

empreendedores de indústrias culturais e criativas. Os mentores 

devem ter experiência como empreendedores, quer em indústrias 

culturais e criativas ou em outras áreas. 

Fonte: HKU (2010). The entrepreneurial dimension of the cultural and creative industries. 

 

Os elementos fundamentais e os objetivos do ecossistema 

empreendedor para este sector específico são idênticos aos necessários 

para promover, por exemplo, o empreendedorismo tecnológico. O 

primeiro passo é formular uma estratégia e visão do ecossistema de 

desenvolvimento deste tipo de empreendedorismo. Depois, implementar 

o quadro institucional que liderará o crescimento e promoverá a criação 

de novas empresas, a atração de empresas já existentes e de 

empreendedores nacionais e estrangeiros. A criação dos mecanismos de 

identificação dos projetos empreendedores e sistemas que auxiliem na 

avaliação dos projetos, na qualificação dos empreendedores e no apoio à 

nova empresa em todas as fases de planeamento, constituição e 

implementação no mercado. É possível que a ação exija a criação de 

espaços e estruturas físicas (como incubadoras, por exemplo) dedicadas 

ao apoio a este empreendedorismo. 

Uma sistematização de alguns vetores de ação pode ser apresentada 

como segue (Tabela 7-1). 

 

Tabela 7-1. Vetores de ação para o empreendedorismo cultural, 
artístico e criativo 

Elemento do 
ecossistema 

Ações 

Mecanismos de 

apoio 

 Coordenação dos agentes financeiros e não financeiros 

(ex.: de mercado) para maior eficiência 
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Elemento do 
ecossistema 

Ações 

 A região pode encorajar a formação de um cluster ou 

uma rede integrada de agentes, promovendo a região, 

sua arte e cultura e potencial criativo 

 Rede de mentores 

Regulatório e 

governo 

 Políticas e programas de apoio desenhados à medida, e 

não transversais a todos os sectores 

 Ação governamental com coordenação de vários 

Ministérios (educação, cultura, economia) nas políticas 

públicas, porque os potenciais impactos da cultura, 

artes e criatividade abarca diversas áreas 

 Nível de fiscalidade é uma barreira, especialmente para 

micro e pequenas empresas – a maioria neste sector. 

Benefícios fiscais incentivam a formalização de 

empresas, num sector em que muitos empreendedores 

existem informalmente 

 A utilização de um IVA mais reduzido para os produtos 

e serviços do sector 

 Promover a competição evitando situações de controlo 

do mercado por grandes empresas (garantindo acesso 

ao mercado e canais de distribuição) 

 Simplificação e menor oneração para obter registo e 

Elemento do 
ecossistema 

Ações 

proteção de propriedade intelectual 

Financiamento  Utilização de fundos comunitários para a promoção de 

um cluster 

 Aproximação dos investidores e financiadores às 

empresas culturais e criativas 

 Capital de risco específico ao sector 

 Um clube ou rede de investidores anjo no sector 

Mercado  Promoção da região pelo seu stock cultural e potencial 

criativo e artístico 

 Criação de plataformas de internet online para 

aproximar clientes e fornecedores 

 Expor nos media casos de sucesso e explicar o que é 

este empreendedorismo 

 Aumentar a visibilidade dos projetos em curso na 

região e promover o networking internacional 

 Mostrar a incorporação de artes e criatividade nos 

produtos e serviços de outros sectores económicos 

 Identificar as necessidades futuras do mercado em 

termos de inovações de produtos e serviços  

 Plataforma de internet com informação sobre 

mercados, encomendas, potenciais clientes 
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Elemento do 
ecossistema 

Ações 

 Promover e auxiliar na participação em feiras e 

exposições 

 Promover com espetáculos, feiras, exposições as 

diferentes formas culturais 

Educação  Promover cursos formais (licenciaturas, pós-

graduações, mestrados, doutoramentos) 

 Promover cursos e ações de formação para potenciais 

empreendedores no sector sobre empreendedorismo e 

gestão 

 Seminários e workshops hands on para potenciais e 

atuais empreendedores culturais, artísticos e criativos 

 Centro de investigação sobre o sector, para apoiar o 

conhecimento, auxiliar nas propostas pedagógicas, 

apoiar a organização de seminários, e desenvolver o 

conhecimento local 

 Promover competências e conhecimentos 

interculturais 

 Promover competências em comércio eletrónico e 

ambientes virtuais (SI/TI) 

 Criar futuros consumidores culturais 

 Nas escolas primárias e secundárias - Treinar em artes 

e educar para as artes, valorizando o pensamento 

Elemento do 
ecossistema 

Ações 

criativo (tecnológico ou não) 

Mentoria  Aproximar gestores de empreendedores culturais e 

criar um programa de mentoria com consultoria sobre 

matérias de gestão e acesso a mercados 

Infraestrutura  A infraestrutura necessária é tão diversa quanto as 

atividades que o sector inclui 

 Incubadora especializada (ou hubs criativas, como em 

Londres), com serviços de suporte adaptados 

 Parques de ciência (como Kulturo -Turku Science Park 

na Finlândia, MaRS um centro de inovação em 

Toronto, ou Parc Barcelona Media “@22”, uma joint 

venture entre MediaComplex, a University Pompeu 

Fabra e a cidade de Barcelona) 

 Concursos de planos de negócios para 

empreendedorismo neste sector 

 

Neste sector podem existir, como fica expresso, atividades intensivas em 

conhecimento tecnológico. Por exemplo, a cidade de Toronto, no 

Canadá, consegue agregar reputação por ser uma cidade culturalmente 

diversa, segura, socialmente harmoniosa, que atrai talentos 
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internacionalmente. A sua economia criativa inclui sector baseados em 

ciência como a biotecnologia, e tecnologias biomédicas. Mas, a 

configuração empresarial pode ser bastante diversa. Por exemplo, na 

cidade de Worcester, em Nova Inglaterra, o cluster cultural e criativo 

inclui (ver Holovnia et al., 2008), editoras de revistas, livrarias, escolas de 

artes, serviços de design gráfico, aluguer de vídeos, faiança, trabalho em 

vidro, serviços de impressão, publicidade, lojas de novidades e souvenirs, 

lojas de jogos e brinquedos, promotores de artes, desporto e eventos, 

entre várias outras. 

Na conceção da estratégia de promoção e apoio, é importante ter uma 

perspetiva de rentabilização económica e da sustentabilidade dos 

projetos e da infraestrutura. Ou seja, para a sustentabilidade dos projetos 

importa avaliar o potencial gerador de valor e impacto, incluindo os 

efeitos sobre outros sectores, a valorização dos recursos existentes (por 

exemplo, o património histórico-cultural) e a competitividade do 

território. 

As regiões precisam pensar a cultura, artes e criatividade como um dos 

pilares da sua competitividade nacional e internacional. Isso envolve 

atuar nas várias dimensões subsectoriais identificadas. Por exemplo, 

inserindo-se nos circuitos turísticos internacionais que são 

potencializadores de spillovers em outros sectores. O turismo histórico 

pode alavancar outras formas culturais como a música, o vídeo/cinema, 

as artes plásticas. Também procurando inserir-se em redes de 

investigação científica mais ou menos aplicada. 

O sector cultural, artístico e criativo pode ter maior importância nas 

políticas públicas de promoção da competitividade. Para tanto, é 

necessário incentivar a integração dos agentes do ecossistema local, 

incentivar investimentos, o desenvolvimento do capital humano, a 

existência de meios de financiamento, a inovação e a 

internacionalização. Será fundamental que os esforços se alarguem aos 

sectores relacionados e indústrias de suporte. Também é fundamental 

entender a diversidade e especificidades deste sector e, a partir deste 

entendimento, conceber mecanismos, procedimentos e incentivos 

adaptados. A mudança de mentalidade é um palco de ação para escolas, 

media, associações comerciais e industriais. Mas, a mudança ocorre 

também com os empreendedores, ao pensarem no valor da sua arte e no 

valor económico que gera. Além da produção cultural e artística, os 

empreendedores nestes sectores geram valor económico. 
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7.4. ACELERAR O EMPREENDEDORISMO 

Um elemento crucial prende-se com a aceleração do empreendedorismo 

(Figura 7-4). Em essência, isto significa atuar de três formas distintas: 

Primeiro, aumentar o leque de potenciais empreendedores, segundo, 

aumentar o número de projetos de empreendedorismo levando-os a uma 

fase posterior de criação da empresa, e, por fim, na terceira etapa, 

aumentar a taxa de sobrevivência das novas empresas. 

É necessária uma atuação em rede (basilar no ecossistema), em que cada 

agente ou entidade utiliza as suas competências específicas no apoio ao 

empreendedor, desde o incentivo ao empreendedorismo para aumentar 

o leque de potenciais empreendedores, ao planeamento, até à fase de 

implementação com sucesso no mercado da nova empresa. Neste 

processo empreendedor, cada agente tem um papel diferente mas 

complementar aos dos outros agentes. 

 

 

Figura 7-4. Acelerar o empreendedorismo na região: Três pilares 
essenciais 

 

Fonte: traduzido de Kantis (2010). 
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Figura 7-5. Preferência de risco 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Nota: percentagem, 2013. 
Fonte: OECD (2015). Entrepreneurship at a 
glance 2015. 

 

Acelerar o empreendedorismo significa, também, a necessidade de 

reconhecer as diferenças entre os empreendedores e as novas empresas 

criadas. As necessidades de um empreendedor social são diferentes das 

do empreendedor tecnológico ou empreendedor artístico. Também as 

perceções dos homens e das mulheres são diferentes (por exemplo, sua 

preferência por risco – Figura 7-5) e mesmo as atividades em que 

pretendem empreender. As necessidades presidem às políticas públicas, 
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programas educacionais, infraestruturas, especialização relativa das 

incubadoras. 

O vetor chave da aceleração do empreendedorismo é atuar no sentido de 

promover a integração da nova empresa no mercado. Isto significa 

pensar na vertente de mercado do projeto empreendedor desde o início. 

A própria formação/qualificação do empreendedor necessita ter este 

foco, para além de outros aspetos relacionados com competências 

específicas (ex.: financeira, gestão dos recursos humanos, etc.). 

Desenvolver sofisticação nos próprios serviços de apoio ao 

empreendedor. Ou seja, não é suficiente criar infraestruturas físicas, 

como sejam as incubadoras, ou oferecer cursos genéricos em 

empreendedorismo. A identificação de oportunidades de mercado, o 

planeamento, a pré-incubação, a formalização da nova empresa, 

também necessitam ter enquadramento institucionalizado e ser 

especificamente apoiadas. 

 

 

 

7.5. NOTAS FINAIS 

As economias nacionais e regionais nos países mais desenvolvidos 

necessitam ter maior sofisticação e incorporação de conhecimento e 

tecnologia, de modo a competir com as economias menos desenvolvidas, 

em especial as do sudeste asiático (a competição dos países com custos 

de fatores mais baixos ainda é importante para a estrutura económica 

portuguesa). Ao nível regional, pode haver uma opção estratégica pela 

“especialização” ou “competência” regional para maior concentração de 

esforços.  

A complementaridade dos agentes no ecossistema empreendedor é 

essencial ao sucesso do modelo, o que não inviabiliza algumas 

sobreposições de papéis. Por exemplo, ao nível da formação/qualificação 

dos indivíduos empreendedores. A atuação precisa ser abrangente 

mobilizando toda a sociedade, ou comunidade, regional. 

As novas empresas, sejam de caráter mais tecnológico ou mais criativo e 

artístico, têm melhores condições para surgir, sobreviver e crescer em 

ecossistemas fortes. Napier e Hansen (2011), no seu estudo sobre 

Ecosystems for Young Scalable Firms identificaram três ações 

fundamentais para criar ecossistemas dinâmicos com empresas de 

elevado crescimento. 
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Primeiro, a constituição de uma massa crítica de atores localizados num 

mesmo ecossistema empreendedor. Os ecossistemas empreendedores 

fortes necessitam de uma massa crítica de atores incluindo investidores, 

empresas estabelecidas, instituições de conhecimento e fornecedores de 

serviços. Isoladamente apenas um elemento do ecossistema não tem 

impacto significativo na criação de novas empresas. Assim, para a 

existência de uma rede de suporte a novas empresas tecnológicas é 

necessário estimular o aumento do número de atores do ecossistema 

empreendedor. 

Segundo, uma rede de colaboração entre os atores do ecossistema. Os 

atores do ecossistema, ainda que em número suficiente, não podem 

apenas existir. É fundamental que os diferentes atores tenham relações 

entre si, dialogando, colaborando e estabelecendo ligações benéficas 

para todos, potenciando assim o desenvolvimento de novas propostas de 

valor e o desenvolvimento de novas empresas. As relações de confiança 

necessárias a estabelecer devem ser potenciadas por dealmakers que 

desempenham tarefas de ligação entre todos os atores do ecossistema. 

As redes de colaboração também crescem e são intensificadas pela ação 

de programas de aceleração de negócios, frequentemente dirigidos por 

empreendedores experientes que pretendem aumentar o crescimento de 

novas empresas num período limitado de tempo. Assim, os programas de 

aceleração requerem os serviços de outros atores – investidores, 

mentores, empresas estabelecidas, etc. – que contactam, expandido a 

rede de colaboração e melhorando o fluxo de negócios do ecossistema. 

Terceiro, os empreendedores de sucesso reinvestem a sua experiência 

e capital no ecossistema local. O ecossistema empreendedor deve 

expandir-se num ciclo virtuoso de sucesso e repetição. Os 

empreendedores, à medida que obtêm sucesso nas suas empresas, 

devem integrar o ecossistema empreendedor em outros papéis – 

nomeadamente como mentores, empresas líderes e investidores. Deste 

modo, a experiência obtida é alavancada por empreendedores iniciantes, 

num efeito de repetição que beneficia todo o ecossistema e os seus 

atores. Caso as empresas, depois de obtido sucesso, abandonem o 

ecossistema – e.g. deslocalizando completamente as operações – o 

ecossistema ficará fragilizado. 

O conjunto de ações necessário para a criação de um ecossistema requer, 

é alcançável no quadro institucional existente. Em essência, é preciso que 

as organizações coordenem e definam o empreendedorismo como uma 

necessidade para o desenvolvimento regional. 
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