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NOTA: 

 

 

Neste documento são apresentadas as primeiras conclusões do Estudo 

do Estado da Arte do Empreendedorismo efetuado no âmbito do projeto 

EMPREENDER LEIRIA. 

O Estudo completo será disponibilizado em breve neste site.  
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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 
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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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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 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 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 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 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 com 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. 

 

 

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, 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.  

Incubadoras na região centro 

 IEFF - Incubadora de Empresas da Figueira da Foz, Associação para o 

Desenvolvimento Empresarial, Figueira da Foz 

 AIRV – Associação Empresarial da Região de Viseu, Viseu 

 BIOCANT PARK – ABAP Associação Beira Atlântico Parque, Cantanhede 

 Centro Incubador das Caldas da Rainha | AIRO – Associação Industrial da 

Região do Oeste, Caldas da Rainha 

 GRUPUNAVE, da Universidade de Aveiro 

 Incubadora D.Dinis – Associação para a Promoção do Empreendedorismo, 

Inovação e Novas Tecnologias, Leiria 

 IPN – Incubadora A.D.A.I.I.E. (Associação para o Desenvolvimento de 

Incubação de Ideias e Empresas), Coimbra 

 OPEN – Associação para Oportunidades Específicas de Negócio, Marinha 

Grande 

 Associação Parkurbis Incubação, Covilha 

 TAGUSVALLEY – Associação para a promoção e desenvolvimento do 

Tecnopolo do Vale do Tejo, Abrantes 

 WRC – Agência de Desenvolvimento Regional, Curia Tecnoparque 

Nota: incubadoras membro da Rede de Incubadoras de Empresas da Região Centro 

(RIERC). 



   

Entidade Consultora:                                                                   Apoio:  

  

21 

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 

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 
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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 

financiar projetos entrando assim no capital social das novas 

empresas. 

 

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. 
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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 

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 
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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 1). 

 

Tabela 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 

 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 

Elemento do 
ecossistema 

Ações 

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 

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 
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Elemento do 
ecossistema 

Ações 

 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 

 Promover e auxiliar na participação em feiras e 

exposições 

 Promover com espetáculos, feiras, exposições as 

diferentes formas culturais 

Educação  Promover cursos formais (licenciaturas, pós-

Elemento do 
ecossistema 

Ações 

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 

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 
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Elemento do 
ecossistema 

Ações 

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 

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 
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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. 

 

 

4. ACELERAR O EMPREENDEDORISMO 

Um elemento crucial prende-se com a aceleração do empreendedorismo 

(Figura 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. 

 

Figura 4. Acelerar o empreendedorismo na região: Três pilares 
essenciais 

 

Fonte: traduzido de Kantis (2010). 

 

 

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 
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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 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 
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perceções dos homens e das mulheres são diferentes (por exemplo, sua 

preferência por risco – Figura 5) e mesmo as atividades em que 

pretendem empreender. As necessidades presidem às políticas públicas, 

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. 

 

 

 

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 
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fundamentais para criar ecossistemas dinâmicos com empresas de 

elevado crescimento. 

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. 

 


