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A revista Get Started é mais um contributo para o conhecimento e debate de
temas em torno do empreendedorismo. Ao longo da sua leitura, serão abordadas
diversas temáticas que, assim reunidas, pretendem projetar uma panorâmica
atual do empreendedorismo. Cada tema apresenta a perspetiva dos seus autores,
provenientes de vários quadrantes da sociedade e com percursos profissionais
distintos, aos quais agradecemos pela sua opinião e perspetiva.

O principal objetivo deste projeto prende-se com a produção de conteúdos
educativos e com a discussão sobre a ampla temática do empreendedorismo,
enriquecendo-se assim o pensamento crítico, em particular, dos leitores da
comunidade académica da Universidade do Minho.

LIFTOFF
GABINETE DO EMPREENDEDOR
DA AAUM

O LIFTOFF nasceu a 9 de novembro de 2010 contando com o apoio de vários
parceiros institucionais com destaque para a Universidade do Minho. Este tem
como visão ser um ponto de referência na Universidade do Minho no apoio ao
empreendedorismo qualificado, fomentando e apoiando o espírito empreendedor
da comunidade académica da Universidade do Minho.
Este projeto procura então contribuir significativamente para facilitar a
transformação de conhecimento em ideias de negócio, criando, crescendo,
inovando e internacionalizando.
Minimizar as dificuldades com que se defrontam os (potenciais) empreendedores
da comunidade académica da Universidade do Minho face aos desafios da
competitividade num mundo cada vez mais global, criando um ambiente
estimulante ao empreendedorismo qualificado, assumem-se como objetivos
prioritários deste projeto. Pretende-se ainda potenciar a eficiência de um
sistema que se quer mobilizador do conhecimento, da inovação e do espírito
empreendedor. O empreendedorismo qualificado é uma das saídas profissionais
que melhor pode garantir um futuro promissor. Aliar competências académicas
com o mercado de trabalho é uma das chaves para o sucesso.
Assim sendo, facilmente se percebe que a criação e o apoio a novos projetos
empresariais com carácter inovador, com viabilidade económico-financeira e
com valor acrescentado, contribuem de forma decisiva para o desenvolvimento
do tecido empresarial, com consequências muito benéficas para a economia da
região e do país.
As atividades do LIFTOFF dividem-se em dois grandes campos de atuação:
Sensibilização para a Ideia e da Ideia ao Negócio. No que concerne à
sensibilização, que conta com centenas de ações realizadas e largos milhares de
participantes, objetiva-se o desenvolvimento de competências diferenciadoras
junto da comunidade académica. O LIFTOFF presta também, no campo da Ideia ao
Negócio, apoio ao desenvolvimento de ideias de negócio bem como à elaboração
de candidaturas a programas de apoio ao empreendedorismo. Desenvolve ainda
atividade na aceleração de ideias com o objetivo final de as transformar em
negócios efetivos.
Um pequeno passo para ti, um grande passo para o teu negócio!
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APRESENTAÇÃO AUTORES

APRESENTAÇÃO
AUTORES
Carlos Alberto Videira, natural de Vila Praia de Âncora. Licenciado em Relações
Internacionais pela Universidade do Minho, frequenta atualmente o Mestrado em
Direitos Humanos, também na Universidade do Minho.

Carlos Alberto Videira
Presidente da Associação Académica
da Universidade do Minho

Destaca-se o seu papel como dirigente associativo quer ao nível do Centro de
Estudos do Curso de Relações Internacionais (CECRI), quer ao nível da Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM). Desempenhou funções de
Presidente da Direção do CECRI no mandato 2011/2012. Na AAUM, desempenha
funções de Presidente da Direção pelo terceiro mandato consecutivo (2013, 2014,
2015).
Acumula ainda as funções de membro do Conselho Geral da Universidade do
Minho e de membro do Conselho Nacional de Educação, ambas em resultado de
eleição. É também, por inerência, Presidente do Conselho de Administração da

Rádio Universitária do Minho.
Foi o Presidente do Comité Organizador do Campeonato Mundial Universitário de Andebol 2014, das Fases Finais dos Campeonatos Nacionais Universitários 2015 e do Campeonato Europeu Universitário de Andebol 2015.

Licenciado em Engenharia Civil pela Universidade do Minho, é doutorado e
Agregado na especialidade de Planeamento e Arquitetura. Completou pós
graduações em gestão e em inovação das Universidades de Harvard, North
Carolina, San Francisco e ISCTE.
É Professor Catedrático de Sistemas Regionais e Urbanos da Escola de Engenharia da Universidade do Minho.
Assumiu diversos cargos de gestão na Universidade do Minho, onde é atualmente Vice-Reitor para a Valorização do Conhecimento, tendo no passado sido
Pró-Reitor, Vice-Presidente da Escola de Engenharia e Diretor do Departamento de Engenharia Civil.

José Mendes
Vice-Reitor da Universidade do Minho

Ao longo da sua carreira académica, foi investigador e professor convidado em
diversas Universidades em Portugal, Itália, Polónia, Brasil e Moçambique. A sua obra científica está publicada em 5 livros e
mais de 100 artigos científicos.

Natural de Braga. Licenciou-se em Economia pela Faculdade de Economia do
Porto, onde completou também a parte curricular do Mestrado em Economia.
Concluiu ainda o Curso Avançado de Estudos Políticos do IEP, da Universidade
Católica de Lisboa.

Ricardo Rio
Presidente da Câmara Municipal de
Braga

Foi Secretário-Geral da Associação Portuguesa de Analistas Financeiros e Diretor do Instituto Mercado de Capitais da Euronext Lisbon. Em paralelo, exerceu
durante vários anos a atividade de consultadoria pública e empresarial. Ao
longo da sua carreira, colaborou com entidades e diversas Autarquias e prestou
ainda assessoria ao Conselho de Administração da Casa da Música e à Fundação
Cidade de Guimarães.
Ricardo Rio foi também docente universitário, tendo lecionado na Universidade
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Fernando Pessoa, no ISAG -Instituto Superior de Administração e Gestão do Porto, na Universidade Lusíada e no IESF – Instituto Superior de Estudos Financeiros e Fiscais.
A nível de cargos públicos, Ricardo Rio foi vereador na Câmara Municipal de Braga desde 2005. Foi membro da Assembleia Municipal de Braga, no mandato de 2001 a 2005. A nível partidário, Ricardo Rio foi Presidente da Comissão Política da
Secção de Braga do PSD, vogal da Comissão Política Nacional do PSD. É membro do Conselho Nacional dos ASD – Autarcas
Social Democratas.

Licenciado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa e mestre em Administração Pública pela Escola de Economia e Gestão
da Universidade do Minho.
Gestor/administrador público e docente no ensino secundário e superior.
No passado já ocupou diversos cargos como Presidente do Conselho de Administração da Entidade Empresarial Municipal PROVIER; Presidente da Assembleia-geral do IEMinho; Presidente da Assembleia-geral da UAC; Membro do Conselho
Estratégico da AIMinho, e da Associação Portuguesa de Ética Empresarial; Ex-vereador e de Deputado Municipal em Vila Verde; Ex-director da Escola Superior de
Gestão; Ex-vogal da Comissão Instaladora do IPCA.

Manuel Barros
Diretor Regional do Norte do IPDJ

Licenciado em Filosofia e Desenvolvimento de Empresas, pós-graduado em
Finanças e Fiscalidade e tem uma MBA em Direção Geral de Empresas.
Com vasta experiência no setor bancário, é também o Presidente da Direção da
Taipas Turitermas e Presidente do Centro Social Padre Manuel Joaquim Sousa.

Ricardo Costa
Vereador da Câmara Municipal de
Guimarães

Desempenha neste momento o cargo de Vereador da Câmara Municipal de
Guimarães, sendo responsável pelo Departamento Financeiro, Financiamentos,
Sistemas de Informação e ainda pelouro do desenvolvimento económico. Pelouro
delegado recentemente pelo Sr. Presidente da Câmara.

Co-fundador e Administrador da EDIT VALUE® Consultoria Empresarial desde
2005. Torna-se consultor nacional de Benchmarking do IAPMEI a partir de 2006.
Em 2010, conclui a primeira edição do Mestrado em Marketing e Gestão Estratégica da Universidade do Minho. Tem experiência nas áreas de consultoria em
Estratégia, Marketing e Comunicação.
No seu percurso extracurricular, destacam-se as funções desempenhadas na
Presidência da Associação Académica da Universidade do Minho, no Senado
Universitário, na Assembleia de Universidade e no Conselho Cultural da Universidade do Minho. Ocupou o cargo de presidente do Centro de Estudos de Administração Pública da Universidade do Minho em 2001, altura em que fundou a “APTA”,
uma revista temática sobre o setor público.

Nuno Pinto Bastos
Administrador Edit Value®
Consultoria Empresarial

Em 2002/2003 realizou um intercâmbio ao abrigo do programa Erasmus. Entre
2004 e 2008 foi vice-presidente da Associação dos Antigos Estudantes da Universidade do Minho.
Tem participado em diversas coletâneas de poesia e editou, como títulos individuais, a obra “Instantes num Segundo” (2000)
e “Utopia dos Extremos” (1997). Foi também co-autor da obra “Tradições Académicas de Braga” (2001), da publicação
“Casos de Desenvolvimento Regional” (2011) e do livro “A Primavera” (2014). Desde 1994 que edita trabalhos na imprensa e
em diversas publicações de tiragem nacional.
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Jorge Saraiva é Business Angel na TST (Holanda). Para além desta atividade,
dirige ainda o laboratório web/mobile da CodeAngel, faz “screening” de startups
para a Co-op e para a Angelist (EUA). Em Braga exerce o cargo de presidente de
um dos maiores movimentos cívicos na cidade, o Dish Mob, é responsável nacional pela comunidade Hackers and Founders e é co-director do Founder Institute
(ambos oriundos de Silicon Valley).

Jorge Saraiva
CEO Code Angel

No passado colaborou com grandes empresas internacionais, nomeadamente
SAP, BRAIN (agora Infor), IFS e Exact. Foi membro do Conselho, desempenhando a
função de gerente de vendas, da subsidiária Português do IFS. Foi, ainda, Gerente
da Exact, fundador da Optential e da InteracTVty.
Pela sua experiência internacional em empreendedorismo.

Marta Catarino dirige o Departamento de Transferência de Tecnologia e Empreendedorismo na TecMinho, que se dedica a valorizar o conhecimento gerado na
Universidade do Minho, a apoiar as empresas na inovação e a acelerar a criação
de novas empresas intensivas em conhecimento, principalmente spin-offs da
Universidade.
A sua formação de base é em Engenharia Biológica, na Universidade do Minho.
Como perita convidada pela Organização Mundial de Propriedade Industrial e
outras organizações europeias e internacionais, deu já formação e organizou
workshops em mais de 40 países.

Marta Catarino
TecMinho

Desde 2013 é Vice-Presidente da ASTP-PROTON, a associação europeia de profissionais de transferência de tecnologia e conhecimento.

A realizar doutoramento em Ciências Empresariais na Universidade do Minho,
tem Mestrados em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade do Minho, e
em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, MBA
em Marketing, e Bacharelado em Secretariado Executivo, além de larga formação
complementar.
Tem formação internacional em Coaching Executivo Organizacional, com experiência profissional nas áreas Administrativa, Secretariado, Gestão de Recursos
Humanos, Vendas, e Planeamento Estratégico.
Moacir Rauber
Consultor e Orador Motivacional

Também foi professor universitário no Paraná e em Santa Catarina. Exerce, atualmente, a função de Coach, Palestrante e Escritor.

Licenciado em Engenharia Biomédica - Ramo de Bioeletrónica pelo Instituto
Superior de Engenharia de Coimbra e mestre em Engenharia de Materiais - Biomateriais na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Trabalha desde 2013 na Plataforma Fibrenamics da Universidade do Minho na
área assumindo, atualmente, as funções de coordenador do grupo de Comunicação e Marketing.
Dentro das atividades da plataforma destacam-se os eventos, nacionais e internacionais, de transferência de conhecimento, o fomento ao networking universidade-empresa e à consequente geração de projetos de inovação e I&DT para o
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desenvolvimento de novos materiais e produtos à base de fibras e a disseminação nos media do conhecimento e capacidade
tecnológica da rede de trabalho multissectorial da Plataforma Fibrenamics.

Com formação académica nas áreas de Psicologia das Organizações e do Trabalho bem como em Turismo, Ordenamento e Gestão de Território. No seu percurso
profissional, conta com trabalho de consultoria organizacional, de Recrutamento
e Seleção, de Gestão de Carreira, de formação e produção de eventos lúdico-culturais, tendo assumido entre 2010 e 2011 o cargo de Vice-Presidente da COOPLABMO – Cooperativa para a Mobilidade para o Emprego.
Atualmente é Sócio-Gerente da ALENTO e preletor em conferências nas áreas
Comportamental, Marketing, Comunicação e Gestão de Carreiras. Em 2007 deu
início à sua carreira literária com a publicação do seu livro de poesia “Pulsa o
Impulso”.

Artur Moura Queirós
Co-Founder ALENTO
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ENTREVISTA A
EMPREENDEDORES

Rafaela Coelho:
“Não queremos tornar erros em arrependimentos"
Ana Rafaela Coelho e Ana Catarina Oliveira são duas empreendedoras que começam a “ganhar asas” dentro dos muros da Universidade do Minho. Em entrevista
confessam que “ainda não é fácil” ser empreendedor em Portugal.
Duas amigas com vontade de criarem um negócio dentro da área de interesse de ambas mas que “diferenciasse do que
já existia”. Foi este o ponto de partida para Ana Rafaela Coelho e Ana Catarina Oliveira. “Pensamos nisto quando ainda frequentávamos a universidade e a ideia ficou no ar. Só decidimos avançar quando uma de nós ficou desempregada e tentava
encontrar alguma maneira de criar o próprio emprego”. Ou seja, “a ideia de criar o próprio negócio não foi algo que sempre
tivemos em mente. Ela surgiu, principalmente, de uma necessidade crescente de ser empreendedor num país onde existem
poucas oportunidades de emprego, sobretudo na área a que nos dedicamos”.
O projeto ainda está em fase inicial e, segundo as empreendedoras, “ainda não conseguimos fazê-lo avançar a um ritmo
desejado uma vez que existem algumas dificuldades na conjugação de disponibilidade entre ambas e também pela dificuldade que encontrámos na execução do modelo de negócio”.
Para Rafaela e Catarina “ser empreendedor nos tempos correntes ainda não é “fácil”. Existem, sim, diversas entidades que
prestam apoio a pessoas que pretendem lançar-se num negócio no entanto, existem diversos obstáculos que muitas vezes
levam à desistências seja pelas burocracias, o tempo que levam alguns pedidos, dificuldade na obtenção de investidores e
capital para investir. Contudo, tudo depende da nossa resiliência, força de vontade, esforço e dedicação para conseguirmos
alcançar tudo aquilo que pretendemos”.Para as empreendedoras “existem pessoas que apresentam uma maior facilidade
em iniciar e gerir negócios mas tudo se aprende. Com muito esforço e dedicação. É claro que quanto maior a nossa predisposição para algo, maior será o nosso sucesso, no entanto, nada evolui se não houver uma aprendizagem constante”.
Aproveitam, ainda, para deixar conselhos a quem quer criar o seu próprio negócio: “é preciso ter a certeza de que é algo
que realmente desejam. Assim, torna-se mais fácil canalizar todas as forças para que o negócio passe de ideia à realidade.
Além disso, a dedicação e o esforço são essenciais para que o negócio nasça, cresça e prospere. Procurem apoio com pessoas que possam, de alguma forma, orientar no vosso percurso. Deste modo, a vossa ideia tornar-se-á consistente e mais
organizada e, consequentemente, com uma boa sustentação, o vosso negócio terá sucesso e rentabilidade. E, acima de tudo,
não desistam. Tentem motivar-se com cada “não” que podem ouvir e tornem-nos em “sim”.
Catarina e Rafaela dizem que “os próximos passos consistem na concretização do modelo de negócio, passo essencial
para estruturar a ideia, organizá-la e sustentá-la e concorrer aos incentivos prestados por diferentes entidades”. Quanto ao
futuro, as empreendedoras dizem que “pode ser que erremos, e é provável que aconteça, mas nada de bom surge sem que
erros sejam cometidos, afinal é com eles que aprendemos. Não queremos tornar erros em arrependimentos, não queremos
ver por essa perspetiva”.
Pedro Andrade
Jornalista
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O Empreendedorismo como fator de sucesso!
De alguns anos a esta parte que nos habituamos a ouvir este "palavrão" - empreendedorismo. O conceito entrou em força no
meio académico, nos órgãos de comunicação social e até no discurso político, acompanhado de mais uma série de "estrangeirismos" de difícil interpretação imediata para o cidadão comum.
Para muitos, o empreendedorismo virou moda, com as vantagens e desvantagens que todas as modas têm. Entre as principais vantagens, a curiosidade que gerou. Entre as principais desvantagens, o preconceito ideológico, a oposta demagogia
de 'gurus' que o viam como solução para todos os problemas e a incapacidade de aprofundar criticamente o seu verdadeiro
conceito.
Mas será o empreendedorismo apenas uma moda? Estará apenas ligado à criação do próprio negócio? É óbvio que não. Certamente que a desaceleração da economia, a diminuição do volume de investimento por parte das empresas e o aumento da
taxa de desemprego, sobretudo junto dos mais jovens, foi uma conjugação de fatores que favoreceu o aparecimento deste
conceito.
Mas são fatores que nos demonstram que o foco deve estar sobretudo na atitude e não nos resultados imediatos. Só assim
podemos entender o empreendedorismo, não como uma solução milagrosa, mas como uma competência chave a desenvolver num mercado cada vez mais competitivo.
Essa é uma competência transversal que não é exclusiva de empresários, mas sim de profissionais que têm como objetivo
a sua realização e a sua evolução enquanto profissionais. É uma competência a desenvolver por todos aqueles que estão
interessados em ser cada vez melhores e em colocar as suas capacidades ao serviço dos outros.
A atitude empreendora passa sobretudo por isto... a vontade de ser cada vez melhor e de desenvolver competências transversais nas áreas comportamentais do negócio, da criatividade e da inovação, mas também na relação com os outros, no
trabalho em equipa, na gestão de conflitos e na capacidade de comunicação.
E se como alguém disse um dia "o sucesso não é um objetivo, mas sim uma consequência", podemos então encarar o
empreendedorismo como um verdadeiro fator de sucesso.

Carlos Alberto Videira
Presidente Associação Académica da Universidade do Minho
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FEVEREIRO
Inovação na tradição
A nuvem densa e ruidosa que se criou em Portugal em torno da problemática da inovação e do empreendedorismo é um
caso de estudo. Num país tão conservador e avesso ao risco, é surpreendente o exército de pseudo especialistas que em tão
pouco tempo se formou, desdobrando-se em palestras, conferências, cursos e similares com a destreza e ligeireza que o
momento lhes parece impor. Este frenesim tem contribuído para criar um estereótipo do empreendedorismo inovador, que
resulta dos modelos observados noutras geografias e que importa desmistificar.
O primeiro mito que é necessário desfazer é o de que Portugal pode ser uma meca das tecnologias de informação. Pode e
deve ter projetos nessa área, mas a assinatura de competências que tem potencial de clusterização e escalabilidade e provas dadas na exportação assenta inequivocamente nos sectores tradicionais. O segundo mito a desmontar é a ideia de que
estes sectores são de baixa tecnologia e pouco propícios à inovação. Profundamente errado. Por fim, importa desmistificar o
chamado cluster das indústrias criativas, uma espécie de fantasia que se anda a vender ao país e aos jovens e a que alguns
atribuem negócios de biliões de euros. Reconheço-lhes valor e grande potencial, mas enquanto elementos tributários da
cadeia de valor das fileiras tradicionais.
Dito isto, defendo que a marca nacional deverá ser "inovação na tradição", materializada por uma visão de excelência e
sofisticação no produto tradicional: na fileira da moda (têxtil, vestuário e calçado), na fileira da floresta (cortiça, papel), na
fileira do habitat (construção, materiais, mobiliário), na fileira agroindustrial e dos vinhos, na fileira do turismo e da hospitalidade, para referir alguns dos mais importantes.
Aquilo que nenhum governo ainda fez foi o planeamento e implementação da máquina da inovação e empreendedorismo
necessária à valorização do produto tradicional transacionável. É porventura uma das mais urgentes tarefas a fazer em
Portugal, que por sinal requer muito pouco investimento. Exige, isso sim, que se façam opções e que se organizem criteriosamente os ecossistemas.
Jonathan Littman, o guru autor do bestseller "The ten faces of innovation", dizia-me numa conversa há uns tempos que é
essencial resistir à tentação de importar modelos estranhos à cultura nacional. O segredo está em assumir a diferença e
perceber onde pode estar a nossa vantagem própria. Tomando o caso do Silicon Valley, é óbvio que nunca teremos aquela
cultura de partilha e abertura, mas há lições que podemos aprender. Por exemplo, um visto de trabalho de 3 anos nos EUA
pode demorar 9 meses a obter e custar 10 mil dólares em serviços de apoio. Podemos oferecer melhor! Outro exemplo: o
recrutamento de quadros técnicos no Valley é extremamente difícil porque os gigantes da inovação atraem todos os bons
candidatos. É mais fácil em Portugal e há qualidade! Ainda outro: as universidades de Stanford, Berkeley e San Francisco
atraem os melhores estudantes chineses e indianos. Mas Portugal pode atrair os melhores brasileiros! E que dizer do nosso
território, do clima e das infraestruturas? Têm certamente também poder de atração.
Estive uma vez no PlugandPlay TechCenter, que é a mais famosa incubadora do Silicon Valley, completamente focada
nas tecnologias da informação. Pois o meu sonho é ter o equivalente em Portugal para as diferentes fileiras tradicionais.
Espaços onde surgissem startups muito inovadoras que desenvolvessem novos modelos de negócio, materiais, tecnologias,
aplicações e experiências de consumo. Essa será a chave da competitividade sustentável da nossa economia. Daquela que
temos e sabemos e não de uma qualquer que perseguimos mas que não é nossa.
Aquilo que eu desejo é que o movimento Startup que está a acontecer em Portugal não seja apenas um programa para
empreendedores de marca branca, limitando-se a disponibilizar condições, incubadoras e dinheiro para quem apareça.
Exige-se um programa com alma, com a personalidade e a diversidade da nossa indústria tradicional. Inovação na tradição.

José F. G. Mendes
Vice-Reitor da Universidade do Minho
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Braga, uma porta aberta para o Mundo!
No Braga é um ‘destino’ obrigatório quando se fala em empreendedorismo e inovação. Uma cidade cada vez mais dinâmica,
efervescente e com um espírito empreendedor, onde a excelência do conhecimento, proveniente das nossas Universidades
e Institutos de Investigação, tem um papel preponderante.
Mas Braga não se resume às suas valências académicas. A envolvência com toda a Região e as sólidas ligações à nossa
vizinha Galiza fazem com que a Cidade esteja no epicentro de uma estratégia de afirmação global.
A criação da InvestBraga, uma agência onde fomentar o empreendedorismo e captar investimento são palavras-chave, teve
um grande contributo para colocar a Cidade e a Região em lugar de destaque. Também o Espaço do Investidor, alocado no
Parque de Exposições de Braga, presta um serviço de excelência no apoio aos empreendedores, visando a atracção e fixação de investimento na Região.
Mas ao falarmos de empreendedorismo e inovação, não podemos deixar de referir o papel da StartUp Braga, um projecto
focado na internacionalização de novas empresas de carácter tecnológico, que tem sido um mar de oportunidades para
jovens Bracarenses que querem afirmar-se através do seu próprio negócio.
Ao tomarmos estas medidas assumimo-nos, desde a primeira hora, como um parceiro activo e cooperante junto dos nossos
agentes económicos nas suas mais diversas áreas de actuação.
Sempre com a firme certeza de que o sucesso deles será também o sucesso da nossa Cidade, na esperança que Braga seja
uma porta aberta para o Mundo.

Ricardo Rio
Presidente da Câmara Municipal de Braga
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O associativismo, o empreendedorismo e a empregabilidade
O associativismo jovem – juvenil e estudantil – constitui um eixo importante de boas práticas de promoção de competências
transversais, estando neste momento, a reforçar o enfoque estratégico da sua ação, na área do empreendedorismo e da
empregabilidade.
Um dinamismo cada vez mais valorizado, no meio académico e na sociedade, onde se destaca um vasto conjunto de ações.
Medidas de apoio social aos estudantes, mecanismos de participação nos órgãos internos de organização pedagógica das instituições de ensino superior, e de desenvolvimento do desporto universitário, através da implementação de medidas concretas
de intervenção, de propostas de melhoria, e da organização de eventos nacionais e internacionais.
As associações são agentes fundamentais de garantia do processo de participação cívica, e nas dinâmicas de construção de
uma sociedade mais solidária, que preconiza os valores da tolerância, da convivência, do diálogo estruturado com os estado,
e do respeito pela realização pessoal e social dos estudantes, assumindo-se como uma escola de cidadania, de cultura da
inciativa.
Instância de educação não formal centrada nos desafios do sistema educativo, da sociedade do conhecimento e da inovação,
atenta às novas oportunidades e expetativas, resultantes das mudanças que se registaram no país, na Europa e no mundo.
Numa preocupação constante, com o futuro profissional dos jovens, e com os desafios da inserção no mercado de trabalho,
como parceiro de corpo inteiro, no desenvolvimento de um “ecossistema promotor de empregabilidade”, onde o empreendedorismo é uma atitude que se aprende e desenvolve, sem ser ensinado formalmente.
Problemática, em que tem vindo a protagonizar, uma autêntica “revolução silenciosa”, através de um vasto leque de iniciativas,
que passam pela organização de seminários, informação profissional, feiras de emprego, estágios, concursos de ideias e gabinetes de apoio ao empreendedorismo, de que o LIFTOFF é um excelente exemplo.
Desafio de criatividade, inovação que implica a invenção de novos caminhos, onde o associativismo estudantil tem vindo a
assumir um papel interventivo, ao nível do desenvolvimento de competências cada vez mais valorizadas pela sociedade, rompendo os esquemas tradicionais, sem pôr em causa os seus princípios fundacionais e a tradição.
Uma dimensão sistémica, que está na primeira linha das preocupações das Instituições do Ensino Superior, neste período
de transição ou de rutura, em que se vêem mergulhadas as novas gerações, onde impera o “primado das competências”, e a
prioridade de um novo conceito de educação e formação integral e inclusiva.
No entanto, apesar desta evolução positiva, e de outros indicadores em matéria de educação, verificam-se ainda, alguns
insucessos nos modelos de organização do trabalho, onde a empregabilidade ocupa um lugar de destaque. Enquanto interface
entre o sistema educativo, a sociedade e o mercado de trabalho cada vez mais interdisciplinar, voltado para o saber-fazer e
para as aprendizagens e das experiências, assentes na inovação e na atitude empreendedora.
As instituições de ensino e formação, ainda estão a formar para um mercado que está saturado e/ou que não existe, apesar
do esforço de inversão que se tem verificado, uma resposta tímida às exigências impostas pelas exigências pela mudança na
organização do trabalho.
Assim, a qualificação das novas gerações resulta das suas competências e do conhecimento adquirido no processo educativo,
e no exercício das atividades cívicas, que conferem maior autonomia e eleva o nível de empregabilidade, valorizando as competências transversais, adquiridas no contexto associativo através de um processo de certificação da educação não formal
Uma nova abordagem, focada no protagonismo e na responsabilização dos estudantes, de todos os sistemas de ensino e dos
mais diversos contextos, potenciando a atitude empreendedora na promoção da sua própria empregabilidade, no sentido do
autoemprego ou do trabalho por conta de outrem, onde o associativismo se assume como experiência estruturante.

Manuel Barros
Diretor Regional do Norte do IPDJ
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Empreender, conhecer e executar...
O conceito do empreendedorismo, essencialmente direcionado para os jovens, mas que não tem limitação de idades, encontra-se banalizado numa apreciação geral, mas pode ser enriquecido e valorizado quando assenta num conceito de conhecimento e capacidade de execução.
A capacidade de gerar uma ideia/negócio está sujeita à força das circunstâncias atuais, numa realidade constrangedora ao
nível das políticas económicas nacionais e, principalmente, da Europa. Num mundo global, que será cada mais globalizado,
torna-se indissociável rasgar os horizontes e estabelecer metas que extravasam os limites das fronteiras, tanto nos países
como continentes, sem nunca deixar de parte a rentabilidade daquilo que existe e é nosso, nomeadamente a valorização dos
nossos recursos endógenos.
Desse modo, a Câmara Municipal de Guimarães, tem definido uma política de desenvolvimento económico com base num
vasto leque de oportunidades aos empresários que já se encontram enraizados no concelho, através de políticas de apoio
financeiro, sendo exemplo o programa FINICIA, encarado como um produto de financiamento destinado ao apoio a projetos
de investimento desenvolvidos por micro e pequenas empresas. Através da desburocratização e agilização de processos
que visem essencialmente a aceleração da sua materialização no terreno e alteração do modus operandi, tendo como
finalidade última, a criação de um concelho economicamente mais forte e consequentemente promova a criação de mais e
melhor emprego. A proatividade deverá ser a nossa imagem de marca junto dos empresários e não a reação às suas necessidades. Devemos ser agentes provocadores e não agentes passivos que vá de encontro apenas às necessidades de cada
um. Devemos, inequivocamente, criar e induzir necessidades que à luz de uma primeira análise pareçam não existir.
É fundamental transferir o conhecimento produzido nas universidades para as empresas e desafiar as universidades ou
centros de conhecimento a responder às reais necessidades das empresas.
O conhecimento é uma ferramenta essencial nos dias que correm, sendo uma porta que se abre à capacidade de empreender, aqui
o Departamento de Desenvolvimento Económico (DDE) da Câmara Municipal de Guimarães, reunindo todos os dados que
caracterizam o real paradigma, elaborou e está a cumprir um plano estratégico voltado para a promoção da internacionalização e da capacidade competitiva da economia da cidade e do concelho numa escala global; potenciação da inovação, criatividade e do espírito empreendedor dos vimaranenses; consolidar Guimarães num espaço de experiências com as mais-valias que lhes estão associadas; posicionar a cidade nas principais redes de produção e criação de valor; criação, atração e
retenção de talentos, empresas, investimentos e atividades em clusters estratégicos. Tudo isto para afirmar Guimarães nas
principais rotas de projetos e redes internacionais.
É aqui que entram os principais atores enquanto empreendedores…. as instituições públicas abrem caminhos e, servindo
de interface, cabendo a cada um seguir essa rota rumo ao sucesso, revelando conhecimento e capacidade suficientes para
executar a ideia empreendedora.

Ricardo Costa
Vereador da Câmara Municipal de Guimarães
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O empreendedorismo na era do capitalismo académico
Nos países mais desenvolvidos, as últimas gerações têm demonstrado uma crescente atitude empreendedora e uma maior apetência
para a criação de negócios próprios. Embora o conceito seja ainda pouco conhecido na sociedade portuguesa, o certo é que as spin-offs académicas têm contribuído para o aparecimento de projetos empreendedores que visam oferecer valor acrescentado ao mercado.
Assistimos, por isso, a um processo de transformação nas universidades, que centrando a sua missão no ensino e na investigação,
vêem-se confrontadas com o novo desígnio de comercializar o conhecimento que geram.
O capitalismo académico advoga que as universidades devem-se esforçar por capitalizar os resultados decorrentes da investigação
que realizam, tirando dividendos económicos do conhecimento que geram, com o objetivo último de reunir as condições necessárias
para gerar receitas que lhes permitam melhorar o seu desempenho global. Embora Portugal ainda não seja uma referência neste
domínio, já se verifica uma tendência de competição entre as universidades na atração de recursos da sociedade civil para tornar este
capitalismo académico cada vez mais evidente.
As spin-offs académicas podem ser um mecanismo importante nesta nova era mas ainda assumem diferentes entendimentos nas
várias universidades espalhadas pelo globo, pelo que a tarefa de encontrar uma definição única e consensual aparece dificultada pela
grande heterogeneidade que podem assumir: para uns uma spin-off académica terá de ser iniciada por investigadores, enquanto
outros têm uma abordagem menos restritiva, afirmando que estas podem ser iniciadas por um professor universitário, um aluno ou
até um elemento do staff da universidade; se para uns, a transferência de conhecimento da universidade só resulta numa spin-off
académica se estiver focada principalmente em tecnologia, para outros, o conceito é alargado, permitindo incluir também as empresas
de serviços com origem no conhecimento universitário. Independentemente destas diferenças, pode considerar-se que as spin-offs
académicas são empresas (ou projetos empresariais) que são criadas para explorar comercialmente resultados provenientes do
conhecimento, da tecnologia ou da investigação desenvolvida dentro da universidade.
Igualmente determinante para a constituição de spin-offs académicas é a existência de interfaces de transferência de tecnologia e
conhecimento, responsáveis pela comercialização das descobertas científicas alcançadas nas universidades. Pelo facto de vivenciarem fluxos intensos de pessoas, um capital humano que constitui uma fonte potencial de novos inventores/empreendedores, as
universidades são locais privilegiados para a inovação. É por isso estratégico que esses interfaces sejam uma realidade cada vez
mais comum e integrada no meio académico, fazendo com que o modelo de atuação preponderante seja aquele em que os resultados
das investigações nele efetuadas sejam periodicamente escrutinados, com o intuito de avaliar o seu potencial de comercialização.
Estes interfaces “universidade-mercado” desempenham um papel essencial no apoio ao licenciamento de propriedade intelectual e à
criação de novas empresas (nas quais também se incluem as spin-offs académicas). A importância dos interfaces de transferência de
conhecimento e tecnologia reside também no apoio aos académicos na necessária relação a estabelecer com o mercado, até porque,
um dos fatores determinantes para a pequena percentagem de invenções académicas que chegam ao mercado comercial reside
muitas vezes no insuficiente conhecimento e falta de experiência dos investigadores relativamente ao mundo dos negócios.
As transformações que se têm sentido nas universidades, nomeadamente no decurso das duas últimas décadas, resultaram numa
dicotomia assinalável entre os investigadores claramente vocacionados para a comercialização dos resultados do seu trabalho e
aqueles que advogam que o capitalismo académico faz baixar os níveis de qualidade do ensino universitário. Se por um lado existem docentes a solicitar a redução da carga horária letiva para poderem dedicar-se mais aos projetos de investigação, outros há que
acusam os primeiros de abandonarem a sua vocação de professores. Deste debate resulta a preocupação de que possam ocorrer
conflitos de interesse ou outros problemas éticos relevantes. Aliás, a função tradicional da universidade, enquanto produtora de investigação com o único propósito de aumentar o conhecimento humano, independentemente da sua aplicabilidade prática, passou a ser
reconsiderada em favor de uma função majorada que incorpora uma conceção económica, com o objetivo de criar riqueza.
Para que seja possível aproveitar todo este melting pot, é fundamental que, em simultâneo, as universidades promovam as alterações
organizacionais necessárias, introduzam novas políticas que potenciem o aparecimento de atitudes empreendedoras e, acima de
tudo, garantam apoio e aconselhamento aos empreendedores. A conceção de programas educacionais com uma forte componente de
empreendedorismo, o incentivo aos alunos universitários para materializar as suas ideias e o apoio aos empreendedores na exploração dos seus projetos e/ou ideias de negócio (através do desenvolvimento de planos de negócios e da obtenção de financiamento),
devem estar enraizados na cultura académica. O empreendedorismo deve ser incentivado no contexto universitário, pois é dele que
resulta o comportamento de criação de novos projetos, potencialmente geradores de valor para a universidade e para o mercado.
Nuno Pinto Bastos
Administrador EDIT VALUE® Consultoria Empresarial
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WiC:
“Ser empreendedor é a maior montanha russa da vida"
Chama-se “WiC”, é a primeira plataforma de comércio online de venda de produtos
e serviços para eventos empresariais e surgiu pela iniciativa de um grupo de amigos que se conheceram na Azeituna – Tuna de Ciências da Universidade do Minho. A
empresa foi criada em fevereiro deste ano e lançada a 17 de julho. Em entrevista os
criadores da WiC garantem que nos tempos que correm “não é fácil ser empreendedor e criar negócio próprio” mas que “a força de vontade e perseverança” são fundamentais para crescer no mundo empresarial
Foi em 2009 que os mentores da WiC se conheceram. Na altura foi a “a paixão pela música e a organização de eventos (2
características inerentes do grupo) que nos uniu e juntou. A longa experiência em eventos levou-nos a encontrar uma falha
grave neste mercado: a não existência de uma ferramenta que ajudasse qualquer pessoa a organizar um evento e que
unisse todos os serviços num só sítio. A partir dessa pequena ideia evoluímos para o mercado empresarial, onde o objetivo
é ajudar as empresas a criarem melhores e maiores eventos. É então criada a WiC a 16 de Fevereiro de 2015, com o lançamento do site a 17 de Julho de 2015”.
Mas o que é a WiC? “A WiC é a primeira plataforma de comércio online de venda de produtos e serviços para eventos
empresariais”, dizem-nos os empreendedores. E acrescentam: “com apenas 3 passos, construa o seu evento de uma forma
simples, rápida e intuitiva”.
Apesar de saberem que “no panorama atual do país não é fácil” ser empreendedor, o importante é “não desistirem e
partirem para o mercado. Existem muitas entidades competentes atualmente que ajudam jovens inteligentes e talentosos a arrancar com um projeto, exemplo disso é o excelente trabalho levado a cabo pelo Liftoff da Universidade do Minho.
Fornecendo as ferramentas certas e os contactos mais adequados, é a força de vontade e a perseverança que fazem um
negócio arrancar e crescer. O investimento é o mais difícil atualmente: sem provas dadas é complicado conseguir amealhar
o necessário para crescer, mas o mais importante é determinar qual o mínimo para “arrancar” e validar a ideia no mercado.
O mais importante é fornecer ao potencial cliente algo que ele precisa.”
Mas será que este espírito empreendedor pode ser ensinado? A equipa da WiC acredita que “todos somos empreendedores,
cada um a seu ritmo. O espírito de conquista e inovação é algo que cresce ao longo da jornada que é a vida de um empreendedor. O empreendedor tem que aprender a ouvir os outros, mas também a não desistir. É a maior montanha russa do
mundo”.
Para quem está agora a iniciar negócio próprio, a equipa da WiC deixa um conselho: “Só o mercado consegue dizer se a
ideia é boa ou não. Não são os mentores, os investidores ou qualquer outra pessoa, apenas o mercado consegue dizer se o
produto tem ou não futuro. Até lá, o nosso conselho é não desistir, e “move faster”.
A WiC está, ainda, em início de vida mas os empreendedores garantem que “o crescimento desde a abertura da empresa
(Fevereiro de 2015) até à data é considerável, já com o site lançado e estando já em contacto com clientes, que está a correr
bastante bem. O crescimento tem sido constante, mas também o trabalho. Foi necessária a dedicação absoluta de cada um
de nós, todos os dias. Neste momento estamos incubados na Startup Lisboa e o balanço é extremamente positivo, a ajuda
tem sido preciosa e temos conseguido chegar a potenciais clientes que nos ajudam diariamente a validar a ideia e a melhorar a ferramenta que pode revolucionar o mercado de eventos empresariais.”
Mais informações sobre a WiC podem ser encontradas em: www.wic.club
Pedro Andrade
Jornalista
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O método Founder Institute
Estamos a assistir a uma radical mudança de paradigma económico! Vivemos numa era de transição entre a economia industrial e a economia de
networking.
A era industrial baseava-se na escassez enquanto que a de networking, baseia-se no excedente. Estamos a assistir ao fim do paradigma da
produtividade e especialização, hoje, é mais relevante a rede e a capacidade de adoptar novas práticas e conhecimentos. Alguns especialistas
afirmam que o próprio capitalismo (com base no conceito de posse de bens) está em risco face a ascensão da economia de partilha.
Enquanto assistimos à mudança de paradigma assistimos à bancarrota de países (Islândia? Grécia?), de indústrias inteiras (banca? automóveis
de Detroit?) e subidas vertiginosas de desemprego a par com a produtividade (o que contraria os fundamentos básicos da era industrial e das
filosofias de Taylor). Mas, por se tratar de uma transição, em menos de uma década ideias de jovens sem dinheiro transformam-se em impérios
colossais. Em plena economia de networking, o maior produtor de conteúdos (facebook) não escreve uma única linha, o maior retalhista (Ali Baba),
não tem uma única loja física, a maior empresa de Táxis (Uber), não tem um único veiculo e o mesmo se poderia afirmar de tantos outros casos.
Na verdade, a Kodak poderia ter desenvolvido o Instagram e a Barnes and Nobles a Amazon. Poder até podiam mas... nunca seria a mesma coisa!
Não se salta de paradigma através de um processo evolutivo mas antes por um processo disruptivo!
Por essa razão, o empreendedorismo é vital para qualquer economia. Principalmente a nacional!
Portugal, numa perspectiva de transição de modelo económico tem uma enorme vantagem face aos países mais desenvolvidos: como nunca foi
um país industrializado pode empreender a nova economia mais rapidamente pois não tem o peso do passado!
Temos todos os trunfos para atingir um lugar cimeiro na nova economia: os nossos jovens são a mais habilitada geração de sempre, estamos mal
economicamente o que nos “obriga” a reinventar as formulas de recuperação económica muito além de indicadores financeiros desajustados, o
desemprego (principalmente o jovem!), também ajuda à festa! Pois não vamos colocar a nossa geração de ouro a trabalhar no paradigma obsoleto
mas terá de ser esta a empreender as novas fórmulas!
Como o sucesso depende do empreendedorismo e dado existirem condições únicas para o mesmo em Portugal, também é um facto que o
empreendedorismo é mal trabalhado no nosso país!
Acredito que, a necessidade extrema para desenvolver uma startup economy em Portugal está a desenvolver um método errado de formar e
preparar o empreendedorismo.
Porque precisamos de empreender a mudança de paradigma económico, institucionalizamos a necessidade de uma economia de empreendedorismo.
Não precisamos de mudar para empreendedores apenas precisamos de empreender a mudança!
Ao institucionalizarmos, a causa do empreendedorismo em Portugal, observamos o efeito perverso de atrasarmos a adopção do novo paradigma
económico!
Estamos a complicar algo que pode ser simples! Os métodos verdadeiramente eficazes de adoptar o novo paradigma existem, estão constantemente a dar grandes resultados e podem ser importados para Portugal!
O melhor exemplo disso é o Founder Institute! O Founder Institute é o maior e mais exigente programa mundial de treino e lançamento de start-ups, ajudando aspirantes a fundadores por todo o globo a construir empresas tecnológicas resilientes, sustentáveis e bem-sucedidas.
No programa de treino em part-time de 4 meses, empreendedores promissores aprendem através da prática a lançar empresas através de
cursos de treino estruturados, exercícios práticos de criação do negócio, e feedback especializado. Os aspirantes a fundadores não têm de desistir
do seu emprego para participar, pelo que podem testar as suas ideias de negócio e começar a construir a sua empresa sem pôr em risco a sua
subsistência.
O que distingue o método do Founder Institute das “academias” nacionais de empreendedorismo é que o primeiro é uma espécie de meio assistido de empreender: aprende-se empreendendo e “batendo com a cabeça no mercado” muito além de aprender apenas através da teoria lúdica do
Business Model Canvas.
O segredo desta organização sediada em Silicon Valley mas com presença em mais de 100 cidades em 50 países que já assistiu á criação de mais
de 1.550 empresas, gerou mais de 15.000 postos de trabalho e angariou mais de 12 bilhões de dólares em financiamento é simples: o Founder
Institute é uma rede/fraternidade global composta pelos melhores empreendedores do mundo!
A exigência gera o sucesso: apenas 40% dos inscritos consegue terminar mas cerca de 82% dos finalistas obtêm financiamento para os seus
empreendimentos!
Projetos como o Liftoff são essenciais como base para a sensibilização e apoio dos alunos que querem saber e aprender mais sobre o empreendedorismo.
A razão pela qual falo no Founder Institute, é por se tratar do passo seguinte ao Liftoff!
Empreender na economia de networking implica desenvolver a uma rede. O Liftoff dá-te as asas, o Founder Institute (através de um clube de
mentores de elite nacional e uma rede global composta pelos maiores génios de Silicon Valley) é o baptismo de voo!
Por se tratar de uma peça fundamental na startup scene de Braga, o Founder Institute, vai começar um semestre em inícios de Novembro. O
processo de candidatura é muito seletivo mas... Se te interessa levar a sério o empreendedorismo está atento...

Jorge Saraiva
CEO da Code Angel
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Empreendedorismo e limonada
Estamos em período de férias. Talvez não para todos, mas todos sentimos os seus efeitos: colegas de trabalho ou de estudo,
clientes, amigos que tentamos contactar e não estão disponíveis, lojas e empresas que fecham temporariamente (que não
a isso obrigadas de forma mais permanente pela situação económica), diferentes oportunidades de entretenimento (seja ao
vivo seja na televisão), muito calor, poucas novidades, tudo mais calmo... é a “silly season”.
Ora o que apetece nesta altura é descansar… ou experimentar coisas novas, (dependendo do espírito de aventura), recarregar baterias e preparar-se para um novo arranque em setembro. Também apetece, com este calor, uma refrescante limonada. Podíamos falar de gin, cuja moda recente tanto negócio facilitou em Portugal, mas “o que está na moda” não é uma
fundamentação sustentável para novos negócios e a limonada, além de ser um clássico, está associada a uma certa forma
de promover o empreendedorismo nas idades mais jovens.
Os stands de limonada são muito comuns nos Estados Unidos – basta ver o que o faz Michael Holthouse com o Dia da
Limonada (www.lemonadeday.org), e também em muitos países Europeus, como a Inglaterra, mas aqui teríamos a venda
de bolachas ou bolos como o exemplo mais próximo, país muito adepto de calorias como somos. Crianças a testarem o seu
potencial empreendedor, porque “é de pequenino que se torce o pepino”. Mais uma vez, apesar do pepino, não falamos de
gin mas de limonada.
Uma das constatações mais evidentes de quem acompanha jovens empreendedores (não crianças, mas jovens universitários) é que um dos fatores chave para o sucesso das suas iniciativas empresariais é o próprio empreendedor. Sendo
claramente importantes, não é tanto a ideia, a facilidade ou não em obter financiamento, a mentorização, os serviços de
incubação, mas antes o empenho, resiliência e dedicação dos empreendedores que faz a magia acontecer. Magia? Sim, porque a criação e crescimento de uma nova empresa intensiva em conhecimento com o esforço que implica, e também com o
potencial de geração de valor, emprego e impacto, é algo de mágico.
Então esse espírito empreendedor de onde vem? Nasce-se empreendedor ou tornamo-nos empreendedores através de
muito sangue, suor e lágrimas?
Eu acredito mais na segunda hipótese. Empreender custa. É difícil. Dói. Mas compensa. E quanto mais cedo tivermos a
oportunidade de experimentar e perceber o que implica ser empreendedor, melhor. Claro que nem todos vamos ser criar as
nossas próprias empresas, nem tal seria desejável! Mas compreender e testar, desde cedo, o que significa empreender no
seu sentido mais lato é uma forma de fortalecer a capacidade de liderança, autonomia e espírito crítico.
Então o que podemos aprender das experiências de stands em que crianças simpáticas (ou a Lucy do Charlie Brown, que
acumulava com apoio psiquiátrico) vendem limonada à porta de casa no Verão?
- Espírito de iniciativa, em que as crianças, em vez de estarem a jogar PlayStation ou a ver televisão, estão dedicadas ao seu
micro-negócio, a pensar em produção, vendas e em atrair clientes.
- Como ganhar dinheiro, já que o proveito da venda de limonada lhes ensina a ter alguma independência económica, geralmente para um fim especifico, como custear uma viagem com os colegas, em vez de pedirem aos pais.
- Trabalho de equipa, tendo que lidar com quem trata da produção (fazer a limonada), quem trata do atendimento ao cliente,
quem gere as receitas…
Mas um stand de limonada, sendo uma interessante e refrescante forma de pensar e experimentar questões importantes,
não é um negócio real. Numa empresa real não teríamos os pais a financiar todos os bens e materiais necessários – perceber os custos de produção e a forma de os gerir é um dos primeiros desafios de um empreendedor. Importa ainda acrescentar que o fator de atratividade para o cliente de sermos “super-fofos” raramente se mantém quando deixamos de ser
crianças. Mas o que aprendemos nestas iniciativas, seja a vender limonadas, bolachas ou bolos, fica para toda a vida!

Marta Catarino
Diretora do Departamento de Transferência de Tecnologia e Empreendedorismo da TecMinho
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Empreender é contar histórias
O que é empreender? O que é empreendedorismo? Não, não vou escrever conceitos abstratos sobre isso. Vou contar uma história.
A história do rapaz que fugia de casa todas as noites para invadir o campus da universidade. Ele o fazia com método. Ele o fazia com
dedicação. Ele o fazia com obstinação. Ele o fazia com prazer. Enquanto seus pais dormiam, ele saía às escondidas. Quando a segurança
da universidade relaxava um pouco, ele entrava nas suas instalações de madrugada para usar um terminal de computador que ficava
disponível nesse horário. Ligava-o. Aguardava o tempo necessário. Depois passava a trabalhar, não, não era trabalho, era diversão. Poderia
ser flagrado e expulso a qualquer momento. Passava então horas e horas a fio desenvolvendo as suas habilidades de programação como
se fosse o mais dedicado funcionário. Mas ele não era funcionário. Poderia-se dizer que passava horas e horas como o mais aplicado estudante. Mas ele também não era estudante. Entretanto, ele o fazia religiosamente. Desenvolvia as suas habilidades de programador num
período em que os recursos eram escassos. As oportunidades, para a maioria das pessoas, não existiam. Estávamos no final da década de
1960. Os anos passaram. A sua capacidade agora era inegável. O seu produto, ainda inacabado, mostrava-se promissor. Foi assim que o
mundo conheceu Bill. Bill, um rapaz tímido e introvertido tornou-se Bill Gates. Exemplo clássico de empreendedorismo.
Não é necessário que se dê um conceito para a história de Bill Gates. Ela é o empreendedorismo, assim como as outras histórias representam aquilo que o empreendedorismo produz como resultado para cada um. São as histórias individuais que provocam mudanças,
inovações e criam novos empreendedores a partir de sucessos e de fracassos. Por meio das histórias, concebe-se uma nova visão de futuro
e cria-se um vínculo empreendedor com a própria vida. Assim, sempre que se debater estratégias determinantes para ser um empreendedor de sucesso, há que dar um passo atrás para entender: qual é a história que eu quero contar? Ao responder essa pergunta, a pessoa
poderá vislumbrar o seu futuro. Assim ele passará a ser o empreendedor da própria história.
Para alguns, ser empreendedor é ser o próximo Bill Gates enquanto para outros é ser o melhor funcionário da sua seção. Quem decide
isso é cada um. Ser bem sucedido no seu objetivo é que determinará o quão empreendedor cada um é. Acredito sinceramente que se vive
no melhor período da história da humanidade, quando cada um pode ser aquilo que pretende ser. Um filho de médico pode ser jogador de
futebol; um filho de jogador de futebol pode ser advogado; um filho de advogado pode ser arquiteto; um filho de arquiteto pode ser poeta;
um filho de poeta pode ser jardineiro; e um filho de jardineiro pode ser um empresário. E todos eles podem ser empreendedores. Quando
isso foi possível?
Com os recursos de que se dispõe hoje, intelectuais, humanos e tecnológicos, empreender é quase uma ciência. Entretanto, tudo, mas tudo
mesmo ainda depende de quem decide, escolhe e faz aquilo que quer fazer. Empreender é ter autonomia. É reconhecer a autonomia das
suas escolhas. Vocês estão lendo este texto e eu escrevi o que escrevi porque escolhemos fazê-lo.
Então empreender é montar uma empresa e ficar rico? Depende de você. Se você achar que é isso, então é isso. Entretanto, no meu entendimento, empreender é muito mais do que isso. Empreender é tudo o que fazemos. A vida é um empreendimento. A universidade é um
empreendimento. O casamento é um empreendimento. Podemos ser empreendedores ao identificarmos uma ideia, planejar e montar um
negócio que dê todos os resultados que esperávamos ou muito mais. Também podemos empreender dentro das organizações nas quais
trabalhamos como colaboradores. Em suma, ser empreendedor também é fazer melhor hoje o que já fiz bem ontem. Por isso:
-

Empreender é manter o foco sem perder a visão periférica. As oportunidades podem estar ao seu lado.

- Empreender é investir 10000 horas. "A prática não é o que se faz quando se é bom. É o que se faz para nos tornarmos bons" (Malcolm
Gladwell).
-

Empreender é abortar projetos. Errar é humano, insistir no erro é burrice.

-

Empreender é repensar. Pergunte-se: o que é isso? E se eu fizesse assim? O que encanta e me encanta? O que funciona?

-

Empreender é superação. Superação é o resultado extraordinário da realização de atividades ordinárias.

-

Empreender é motivação. Motivação depende exclusivamente de cada um para fazer tudo o que precisa ser feito.

Por fim, empreender nada mais é do que contar histórias. Empreender é contar a própria história.
Ficam as perguntas: Qual é a sua história? Valeu a pena ser vivida? Se sim, valerá a pena ser contada. Parabéns, você é um empreendedor!

Moacir Rauber
Coach, Palestrante e Escritor
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A orquestra da inovação
A inovação não é feita de artistas solistas, não nasce de recitais, não se forma com o som de um só instrumento mas sim de
um orquestra completa repleta de pessoas, sons e ideias.
O Bastão de Molière encontra-se nas mãos dos governos que, com “três pancadas” dão início ao espetáculo, criando as
infraestruturas, materiais e imateriais, e os suportes financeiros para a inovação.
Entram em palco o naipe dos violinos, os jovens empreendedores, virtuosos, criativos e numerosos que, juntos, se fazem
ouvir. Estes são o elo melódico, fino e deslumbrante da orquestra da inovação.
Segue-se a secção de sopros e metais, as empresas, vigorosas, imponentes e poderosas, que se fazem ouvir e brilhar por
cima de todos os demais instrumentos. Estes são o suporte harmónico de toda a orquestra da inovação, sem eles, teríamos
uma melodia “desapoiada”.
A completar esta orquestra apresenta-se a secção de percussões, o mercado, detentores do instrumento mais poderoso
da orquestra da inovação, o tempo. São estes que fazem navegar a orquestra da inovação entre adagios e allegros, entre a
valsa e o samba.
Não poderia faltar na orquestra o naipe de contrabaixos, as universidades, os elementos secretos das orquestras com
uma característica fantástica, de não sentirmos a sua presença, mas sentirmos, por demais, a sua ausência. É aqui que
está grande parte do conhecimento necessário para a inovação, que, no entanto, se não for inserido na orquestra, não tem
qualquer importância, são apenas notas profundas de conhecimento, de harmonia, de melodia, mas que, dificilmente, são
música, inovação.
No entanto, estas quatro secções precisam de um denominador comum, alguém que os una, que consiga reunir no mesmo
compasso a melodia, a harmonia e o ritmo. Entra, então, em palco o maestro, as Plataforma de Transferência de Tecnologia.
O maestro tem assim o papel de estar atento a toda a orquestra, de participar nos ensaios de todas secções, de analisar as
suas capacidades, necessidades e anseios, de marcar os ensaios gerais, para que todos se possam juntar, conhecer e trocar
conhecimento, de conduzir a orquestra pelas flutuações do tempo e de, acima de tudo, fazer com que esta vasta e riquíssima orquestra soe como um só, um grupo unido, uma orquestra da inovação.
É esta a missão e o grande objetivo da Plataforma Fibrenamics da Universidade do Minho, juntar no mesmo espaço, real ou
virtual, formal ou informal, empresas, centros de investigação, universidades, jovens empreendedores, entidades governamentais e a sociedade e promover que, juntos, possam partilhar experiências, know-how e conhecimento e estabelecer
sinergias rumo ao desenvolvimento de novos materiais, novos produtos de valor acrescentado, novas empresas, mais e
melhores negócios, em suma, inovação.

Carlos Almeida
Marketing Coordinator| Fibrenamics | Universidade do Minho

21

ENTREVISTA A
EMPREENDEDORES
EN-

Miguel Novais:
“Nunca digas ‘nunca’ nem sempre digas ‘sempre’ ”
Miguel Novais é um dos fundadores da Match Up, um projeto que pretende “fazer
com que as pessoas se relacionem na vida real”. Para Miguel é fundamental “manter
o foco e todos os dias acreditar que o esforço vai valer a pena”.
Foi na 2ª edição do Working Ideas promovido pelo LIFTOFF, na Universidade do Minho, que surgiu a ideia para a Match Up.
Miguel Novais, um dos fundadores do projeto, explica que “começaram a tentar resolver o problema de haver demasiados
cartões de fidelidade nas carteiras das senhoras e acabaram a querer resolver o problema de não haver interação e relação
entre pessoas que estão próximas”. “O processo de criação de uma solução tem destas transformações”, acrescenta.
Miguel é “um pai babado”. “A Match Up é um projeto do qual me orgulho muito. Tem como motivação principal fazer com
que as pessoas se relacionem na vida real. Com esta motivação criámos um conceito de festas em que colocávamos toda a
gente a interagir, a Match Up Party e a Match Up Academic, através de matching feito previamente entre os participantes e
sms’s durante o evento. Criamos também um algoritmo de matching para conectar pessoas com os mesmos interesses em
contexto social e profissional. Neste momento trabalhamos só para projetos à medida que precisem de criar interação entre
pessoas usando tecnologia”.
Mas será que Miguel sempre quis criar um negócio próprio? A resposta é simples e direta: “Nunca digas nunca nem sempre
digas sempre”. “Mas a verdade é que não desejo trabalhar para outrem, prefiro trabalhar com outros. Já o fiz e aprendi
muito mas o desejo de construir algo desde raiz e fazê-lo com pessoas com vontade de evoluir e aprender todos os dias
coisas novas é o que me motiva”, acrescenta.
Para Miguel “é mais fácil ser empreendedor nos tempos correntes do que no tempo dos meus pais mas a maior dificuldade
é sem dúvida manter o foco e todos os dias acreditar que o esforço vai valer a pena. Antigamente para começar um negócio
não havia tantos apoios e para produzir um produto era preciso muito mais investimento do que é agora”.
Mas é verdade que o empreendedorismo pode ser ensinado? Ou "nasce" com cada um de nós? “Acho que o empreendedorismo não nasce com cada um de nós, mas é necessário que algo durante a nossa vida tenha acontecido para querermos
ser empreendedores. E acredito que pode ser ensinado se quisermos aprender ,como qualquer coisa na nossa vida. Viver
no carrossel de emoções que é o empreendedorismo - e não falo de ser empreendedor no emprego, isso temos que ser
todos - acredito que não é para todos”.
Neste momento a Match Up é “alfaiate que faz fatos à medida”. Expressão utilizada pelo próprio Miguel que explicou que
a Match Up não estava a crescer o suficiente para se tornar sustentável e, por isso, “agora está a trabalhar em projetos à
medida que precisem de soluções de networking”.
Para quem quer começar o seu próprio negócio Miguel garante que o necessário é “Arregaçar as mangas! Encontrar alguém
que acredite na ideia tanto como ele ou ela e que idealmente complemente as suas competências a todos os níveis. Não ter
medo de vender a ideia/produto/serviço a qualquer pessoa para constantemente aprender com o mercado. E por fim como
dizia um grande génio do empreendedorismo, Ricardo Araújo Pereira, “É preciso trabalho, trabalho, trabalho, trabalho e
trabalho porque se tiveres só trabalho, trabalho, trabalho, trabalho não vais a lado nenhum".
Será que Miguel mudava alguma coisa no seu percurso enquanto empreendedor? “Faria muitas coisas diferentes porque
errei muitas vezes mas essas muitas vezes foram também as vezes que aprendi algo novo e, por isso, não me arrependo
de nada. Mas deixo só uma das mais valiosas aprendizagens que até agora consegui; o maior valor de um negócio são as
pessoas por isso escolham os melhores para trabalharem convosco e assegurem-se que estão tanto ou mais motivados
que vocês para fazer o negócio crescer”.
Com o conhecimento adquirido durante todo o projeto Match Up, Miguel Novais, vai lançar no final de Novembro uma plataforma para organizadores de eventos criarem uma aplicação própria em poucos minutos, a Eventob. A Eventob (www.
eventob.com) cria permite que os organizadores coloquem a informação base do seu seu evento (informação, programa,
oradores) e esta cria uma aplicação para que os participantes do evento consigam ter acesso a esta informação e ver quem
está presente no evento e comunicar em real-time com cada um deles caso seja do seu interesse.
Pedro Andrade
Jornalista
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Não basta empreender é preciso saber crescer!
O empreendedor imagina, cria, tem uma visão disruptiva relativamente à realidade e age. É capaz de criar uma empresa pelo mérito do seu
virtuosismo criativo e apaixonante. No entanto, para que essa empresa cresça e se mantenha no mercado são necessárias outras características e competências que, muitas vezes, não habitam dentro do mesmo ser humano, tal como a paciência, o pensamento estratégico,
o espirito iminentemente analítico, a capacidade de planear e executar, entre outras. Daí a importância de um empreendedor, que também
quer ser empresário mas não possui a competência e apetência para isso, ter um sócio que o complemente e/ou que, logo no inicio da
sua atividade empresarial, recorra a consultoria especializada. Vejamos, então, algumas das áreas em que a ALENTO, na execução do seu
serviço de Consultoria Organizacional, deteta mais falhas por parte dos seus clientes.
Na constituição da equipa de trabalho, são imensas as vezes em que os empreendedores se associam a outras pessoas por questões de
afinidade e/ou casualidades. Uma empresa que está a começar, em principio, deve ser constituída por pessoas que se complementem e
não por elementos que se repetem no talento.
Ouvimos, demasiadas vezes, a expressão “eu sei tirar a pinta”, a qual, manifestamente não, substitui um processo de Recrutamento e
Seleção e uma avaliação psicológica executada por técnicos formados para esse efeito. Os empresários tendem a negligenciar o impacto de
uma má contratação a nível de perfil comportamental! A nível técnico, é sempre possível evoluir. Agora, a nível comportamental, a evolução
é mais difícil e demorada!
Constituída a equipa, são muitas as vezes em que verificamos que a ausência de uma definição clara de perfil de competências e responsabilidades resulta num desperdício de produtividade, por força de os trabalhadores chocarem nos espaços físicos, nas suas áreas de
competência e responsabilidade. Se me permitem uma metáfora futebolística, representam um lance típico de equipa desorganizada em
que vemos 2 jogadores da mesma equipa a chocarem porque perderam a noção do seu posicionamento em relação ao campo de jogo, aos
seus colegas e à bola!
Partindo do princípio que escolheram bem o vosso novo colaborador, devem agora saber receber e acolher bem o mesmo. Criem um
Manual de Acolhimento que mereça o título metafórico de “Bíblia” dos vossos trabalhadores, um manual que, por si só, permite ao novo
colaborador perceber e sentir a sua nova empresa, nas mais variadas dimensões, como, por exemplo, história da empresa, cultura e clima
organizacional, organograma, relacionamento hierárquico, descritivo de funções, plano de carreira, programa de acolhimento, entre outras.
A motivação ocupa também um lugar central na forma como se acolhe e se obtém o máximo rendimento do potencial de cada pessoa.
Recompensem-nos, justamente, para se sentirem satisfeitos e tenham sempre presente as necessidades e singularidades de cada um
deles para os manterem motivados.
Tenham um sistema de avaliação de desempenho adequado à vossa organização, não permitindo que o mesmo se torne num procedimento
meramente burocrático e cego perante a fase de maturação e potencial de cada trabalhador. Ele deve servir para promover melhores práticas, mais eficazes e mais eficientes, através de um maior e mais aprofundado conhecimento sobre cada um dos trabalhadores, das suas
capacidades, margem de progressão e do quão coadunável é com a sua atual função por comparação com outras existentes na empresa.
Tenha presente que o SAV não deve ser apenas um fim em si mesmo, um elemento justificativo, castigador ou premiador do desempenho
de um trabalhador mas sim um instrumento de GRH que facilita a rentabilização do potencial de cada pessoa, pela mesma estar no local e
momento certos, com as ferramentas necessárias, sentido de pertença e realização profissional crescente por serem respeitadas as suas
qualidades e limitações nos objetivos estabelecidos.
Importa ainda lembrar o quão importante é saber atrair, reter e liderar talentos!
Um conjunto de homens excecionais não faz uma equipa e um conjunto de departamentos extraordinários não faz uma empresa fantástica.
Como defende o gestaltismo, o todo é maior que a soma das partes.
Olhe para os recursos humanos como a mais extraordinária máquina de que a sua indústria dispõe, a mais complexa, a mais imprevisível e
aprenda a não desaproveitar a sua imprevisibilidade, castrando-a à luz de resquícios das devolutas teorias Fordistas e Tayloristas. Evolua
através de funcionários com empowerment, motivados, que sintam que todos os dias podem fazer a diferença, cujos objetivos individuais só têm sentido quando se refletem num supra objetivo de grupo. Crie uma cultura organizacional aprendente, premeie a partilha de
conhecimento e a interdependência de funções e ligações emocionais. As equipas de alto rendimento estão constantemente esfomeadas,
de estômago cheio, comem vorazmente mas coordenadamente e sentem que todas as suas vitórias são reconhecidas, tal como as derrotas.
Sabem que a derrota tal como a vitória não perdura no tempo mas que só a vitória se pode repetir. Vencem quase sempre porque os objetivos são realistas e os sonhos o seu motor de vida. Preocupem-se com a felicidade dos vossos funcionários e façam-nos sentir que têm de
provar todos os dias que merecem ser felizes na vossa empresa.
O trabalhador tem de ser devidamente acolhido e regularmente sujeito a treino específico, para que possa ser aperfeiçoado, de acordo com
o ideal de funcionário da sua empresa.
Quando o líder forma uma equipa que acredita nele, que acredita na concretização do, aparentemente, impossível, está a construir uma
equipa de alto rendimento que produz mais e melhor porque tem talento, disciplina, treino e a capacidade de concretizar o que transcende
o comum dos mortais e, até mesmo, o cúmulo dos mesmos.

Artur Moura Queirós
Co-Founder da ALENTO – Recursos Humanos e Consultoria, Lda.
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