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PREFÁCIO /

PEDRO LOMBA
Secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto 
e do Desenvolvimento Regional

O empreendedorismo inclusivo é 
uma área que deve ser especialmente 
acarinhada, por corresponder à 
criação de negócios por grupos sub-
representados e com mais dificuldades. 
Para muitos dos jovens que arriscam 
criar um negócio, as dificuldades acabam 
por ser ainda maiores, em termos de 
acesso a financiamento e de inexistência 
de uma cultura de empreendedorismo. 
Raramente um jovem tem poupanças 
que permitam arrancar com um projeto, 
e é difícil solicitar esse investimento 
a outras fontes, quando não se tem 
experiência ou formação. Tudo isto 
se agrava num contexto em que os 
exemplos de empreendedorismo são 
poucos, e não se está inserido em 
redes de negócios. Devemos salientar 
que, na questão da formação, os jovens 
não estão sozinhos: 50% dos europeus 
acham que não têm competências 
para ser empreendedores. A falta de 
autoconfiança é o maior obstáculo. O 
Escolhas tem um papel fundamental de 
apoio de retaguarda, ultrapassando as 

O empreendedorismo é uma 
realidade em Portugal. 
Criam-se cada vez mais 
empresas em Portugal, 
trazendo novas ideias e 
renovada energia à nossa 
economia. É este dado 
extremamente positivo 
que justifica a criação de 
emprego líquido em 2013 e 
2014, finalmente começando 
a contrariar uma herança 
pesada de crise e falta de 
oportunidades.
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dificuldades acrescidas de quem está, 
por qualquer motivo, mais marginalizado, 
e oferecendo uma rede de confiança 
para permitir o risco inicial.

No desenho dos seus projetos, o Escolhas 
adotou vários conceitos fundamentais: 
proximidade, parcerias, sustentabilidade, 
replicação. O Programa Escolhas atua 
nas comunidades, é feito pelos próprios 
jovens, que ganham visões claras sobre 
o que querem nas suas vidas, criando 
projetos que refletem estas visões. 
Falamos de uma resposta local a 
problemas locais, em que realmente se 
tenta inventar a roda, mas uma roda que 
funcione naquele pavimento específico, 
para os meios de transporte existentes. 
Por isso é tão importante o segundo 
conceito: são privilegiados projetos 
criados em parceria ou consórcio, 
que conheçam as outras pessoas, 
instituições e organizações que os 
rodeiam, formando uma rede local coesa. 
É a partir desta base sólida de apoio 
que pode surgir o terceiro conceito, 

a sustentabilidade. Não faz sentido 
financiar ou apoiar um projeto que 
desaparece no minuto em que o apoio 
público se esgota. O projeto tem de ter 
pernas para andar por si. E, finalmente, 
deve ser replicável. Os processos devem 
ser simples, transparentes, para que 
facilmente possam ser reproduzidos 
com outras ideias, outras geografias e 
outras pessoas.

Os jovens empreendedores devem 
arriscar e, como sucede em qualquer 
projeto, não ter pressa e não perder 
tempo. Fazer um bom trabalho é meio 
caminho para o reconhecimento, tanto 
de consumidores como de potenciais 
investidores, mas a construção de um 
negócio é um processo espinhoso de 
avanços e recuos. As lições ganhas 
entretanto são lições de vida, que 
ajudam em todos os desafios.
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A experiência de trabalho do Programa Escolhas em comunidades com menos 
oportunidades tem-nos trazido algumas aprendizagens importantes. Umas vezes 
pelo sucesso, frequentemente pelo erro, os projetos pontuais ligados ao emprego e à 
empregabilidade surgiram dessa experiência acumulada desde 2001. 

COM O POSSÍVEL… 
CONQUISTO O IMPOSSÍVEL.

INTRODUÇÃO /

PEDRO CALADO
Alto-comissário para as Migrações/Coordenador
Nacional do Programa Escolhas

Nos últimos anos temos assistido a 
diversas experiências de ativação de 
soluções empreendedoras em comunidades 
mais vulneráveis, em Portugal. De forma 
geral, diríamos que três problemas de 
fundo têm persistido nesta abordagem ao 
empreendedorismo em territórios e públicos 
mais vulneráveis: uma ideia precoce de 
mainstreaming, uma excessiva individualização 
das iniciativas e um foco nas competências 
inexistentes.
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Numa primeira fase do 
empreendedorismo de base 
comunitária, a tentação foi a de 

converter para o mercado formal, aquilo 
que, frequentemente, eram soluções 
que funcionavam na informalidade. 
Em muitos casos, essa conversão 
fracassou. A expectativa de prestar 
um serviço num bairro “social” é muito 
diferente da expectativa de prestar esse 
mesmo serviço no centro da cidade. 

2

1 A transposição de um negócio que 
funcionava na comunidade, em ambiente 
de vizinhança, com forte capital social e 
relacional, é diferente de criar esse mesmo 
negócio onde as expectativas do cliente 
sobre o serviço são outras. O contexto, 
aqui, importa e esta razão explicou 
a mortalidade de algumas iniciativas 
pioneiras de empreendedorismo de base 
comunitária em Portugal.

Uma segunda aprendizagem 
foi a falácia da experiência 
individualizada. Frequentemente, 

os incentivos e mecanismos de apoio 
visam apoiar um(a) empreendedora(a). A 
transposição (incorreta) de mecanismos 
típicos de apoio ao crédito, muito bem 
sucedidos noutras partes do globo, 
nomeadamente por assentarem numa 
co-responsabilização coletiva, foi feita 

para a Europa de forma individual e, 
frequentemente, assente em modelos 
muito próximos de um qualquer outro 
crédito. Nalguns casos são exigidos 
mini-MBA para a atribuição de apoios 
financeiros. Se este modelo funciona 
muito bem para indivíduos qualificados, o 
mesmo não se passa com públicos mais 
vulneráveis que vêem aqui uma barreira 
adicional.
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Foi a partir destas experiências menos conseguidas, assentando numa construção 
partilhada do conhecimento, que o Programa Escolhas decidiu lançar, em 2013, os 
projetos pontuais, inspirados na experiência do empreendedorismo inclusivo mas, 
sobretudo, em algumas das ineficácias já detetadas.

Assim, no desenho desta metodologia, estes projetos pontuais diferenciam-se 
substancialmente de outras experiências ao assumirem o localismo, o coletivismo 
e o foco no exercício das competências existentes. É este pragmatismo que nos faz 
acreditar que a solução funcionou e pode ser replicada.

Ao partir do localismo, o modelo dos 
projetos pontuais valoriza, antes de 
mais, o que é específico do lugar. O 

exemplo do hostel criado em Lagos é disso 
um bom exemplo. Apesar de dificilmente 
replicável (pela circunstância local), o facto 
de existir uma escola primária abandonada, 
um conjunto de jovens desempregados 
e um centro de formação em carpintaria 
com cidadãos deficientes, gerou uma 
oportunidade. A aposta em consórcios 
locais de entidades fez o resto. Ligou os 
pontos até aí desconexos, permitindo que 
a escola fosse convertida num hostel, 
equipado com mobiliário reciclado a 
partir de paletes, dando emprego a vários 

jovens da comunidade. Sem esta equação 
local, a partir de consórcios, dificilmente 
este espaço existiria. Também o exemplo 
do projeto Keep Calm & We Work é, aqui, 
especialmente inspirador. Ao apoiar jovens 
a criarem as suas próprias empresas 
de lavagem automóvel e jardinagem, ao 
colocá-los num ambiente de prestação 
de serviços seguro, e necessário a um 
conjunto de parceiros locais, respondemos 
a duas necessidades: fomentamos a 
empregabilidade e passamos a dispor de 
um serviço até aí inexistente. Isto só é 
possível em contexto. No local, pensado 
e executado pelos locais. E isto é fator de 
sustentabilidade.

Uma terceira lição vem da 
forma como olhamos para as 
competências dos participantes 

destas iniciativas. Frequentemente, e de 
forma bem-intencionada, procuramos 
desenvolver nos públicos-alvo destas 
intervenções todo um conjunto de 
competências que não existem a 
priori. Tentamos que o especialista 
numa qualquer manualidade, que se 

3

1

encontra desempregado, saiba de 
marketing, contabilidade ou fund-
raising. Procuramos que a prestadora de 
serviços domésticos saiba de fiscalidade 
ou webdesign. Ao invés de começarmos 
pelo que estas pessoas sabem fazer, 
colocamos a fasquia num nível que, ao 
não lhes dar o tempo de aprendizagem 
em exercício, os inibe de irem mais longe.
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Também esta dinâmica funciona 
melhor no coletivo. Ao apoiar 
consórcios locais de entidades, 

mobilizam-se muitos mais recursos do 
que aqueles que são disponibilizados. 
Esta ação coletiva é decisiva. O facto de 
apoiarmos equipas de participantes (pelo 
menos seis), ao invés de indivíduos, tem um 
potencial muito maior de desenvolvimento 

3

2
de competências de trabalho em 
equipa, de co-responsabilização e de 
sustentabilidade das dinâmicas de 
ação iniciadas. O exemplo dos projetos 
BiscoiTop ou Hospital das Coisas são aqui 
exemplares. É, em equipa, que aprendemos 
a colaborar. É, em equipa, que aprendemos 
o valor da co-responsabilização. E isto é 
fator de sustentabilidade.

Finalmente, a partir da experiência 
do Programa Escolhas, importa 
começar por aquilo que podemos 

dar. Os projetos Fadas do Lar ou Mãos à 
Obra são aqui exemplares. Começar por 
pedir às pessoas aquilo que sabem fazer, 
é a forma certa de iniciar. Depois, ao 

longo do tempo, pelo exemplo, de forma 
gradual, passar-lhes essas ferramentas 
de forma autónoma e sustentável é um 
caminho que parte do que já sabemos 
fazer. Trata-se, afinal, de, com o possível, 
conquistar o (aparentemente) impossível. 
E isto é fator de sustentabilidade.

Sabemos que este caminho é feito de muita experimentação. De tentativa e erro. De 
sucessos e retrocessos. Por isso, e para que outros se inspirem no nosso caminho, aqui 
fica este manual. Para nós tem funcionado, no geral. E quando não funciona, tentamos 
aprender com os erros. 

Não existem fórmulas secretas, mas igualmente não queremos manter secreta a nossa 
fórmula. Por isso, aqui fica a nossa partilha de conhecimento. 

E isto é fator de sustentabilidade

O modelo dos projetos pontuais 
valoriza, antes de mais, o que é 

específico do lugar.



10 \

CAPÍTULO I /
ENQUADRAMENTO GERAL 
DO EMPREENDEDORISMO EM PORTUGAL
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A crescente valorização do empreendedorismo e da figura do empreendedor nas 
sociedades contemporâneas surge muito associada à importância que se atribui à 
necessidade de construção de um tecido empresarial diversificado e cada vez mais 
competitivo, capaz de responder prontamente às rápidas e constantes alterações 
tecnológicas e de mercado. 

Entre nós e num momento em que, para além da necessidade de consolidar as contas 
públicas, importa também acelerar o processo de transformação estrutural da 
economia portuguesa assegurando crescimento, capacidade competitiva e emprego, 
o empreendedorismo e as dinâmicas de criação de empresas são particularmente 
importantes.

Por outro lado, também a capacidade de inovação reflete o modo como uma sociedade 
conjuga a sua base de conhecimento sob novas formas e como responde aos desafios 
que, em cada momento, enfrenta. Neste caso, trata-se de saber refletir o modo como se 

MIGUEL CRUZ
Presidente do IAPMEI

PANORAMA DO 
EMPREENDEDORISMO 
EM PORTUGAL /

EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO, 
CRESCIMENTO E EMPREGO.

1
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articulam os mecanismos de deteção de oportunidades com a pesquisa e a investigação 
e, por fim, com as soluções de criação de valor propostas ao mercado e à sociedade.

Nesta perspetiva, e por questões de otimização da sua eficácia, defende-se uma 
abordagem integrada ao empreendedorismo e à inovação. Sem prejuízo da relevância de 
abordagens mais transversais e inclusivas, é aquela que traduz o mais amplo entendimento 
sobre o papel dos empreendedores na sociedade, reconhecendo-os como importantes 
agentes de mudança, indutores do crescimento e da criação de riqueza.

O papel do IAPMEI na promoção do empreendedorismo e da inovação e, 
consequentemente do crescimento sustentado e inclusivo, tem sido relevante e 
constante, tem resultados claros, e está duplamente na sua razão de ser: pela sua 
focalização, com profissionalismo, naqueles objetivos (com elevado grau de inovação 
nos seus próprios procedimentos e instrumentos disponibilizados, muitos dos quais 
considerados por parceiros como boas práticas), e pela sua convicção de que tal 
promoção se faz em parceria numa soma de competências.   

Com base nestas parcerias para o crescimento, é essencial contribuir para acelerar o 
crescimento, o emprego e o bem-estar, numa sociedade mais inclusiva, sabendo que 
estes processos apelam à utilização de mecanismos que estimulem a capacidade 
empreendedora de toda a sociedade, induzam comportamentos favoráveis à 
inovação sistemática, criem dinâmicas de aperfeiçoamento contínuo e, que minimizem 
comportamentos de aversão ao risco.

É consensual reconhecer que os empreendedores de sucesso revelam elevados níveis 
de empenhamento pessoal em práticas sistemáticas de identificação de oportunidades 
e de inovação. Contudo, a análise destes casos permite ainda concluir que estas taxas 
de sucesso estão também correlacionadas com os contextos mais ou menos favoráveis 
em que desenvolvem as suas ideias e projetos.

É essencial contribuir para acelerar 
o crescimento, o emprego e o bem-estar, 

numa sociedade mais inclusiva.
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A oferta de soluções integradas de apoio, associada à prestação de serviços de qualidade, 
constitui, por isso, um forte contributo para o surgimento de iniciativas empresariais 
inovadoras, solidamente estruturadas que prefigurem um quadro de desenvolvimento e 
de sustentabilidade a prazo. 

O IAPMEI, atua sob a tutela do Ministério da Economia e tem como missão promover 
o empreendedorismo, a inovação, a investigação e desenvolvimento e apoiar as micro, 
as pequenas e médias empresas, na definição e operacionalização das suas estratégias 
de negócio. Nestas circunstâncias e, em resposta às necessidades reveladas por 
empreendedores e empresários, a intervenção do IAPMEI traduz-se num diversificado 
e complementar conjunto de iniciativas que vão desde a gestão de diversos sistemas 
de incentivos (Inovação, Capacitação e Qualificação das PME, Investigação e 
Desenvolvimento empresarial no âmbito do QREN, do Portugal 2020 e Comércio 
Investe), à originação de mecanismos de apoio ao financiamento (linhas de crédito), à 
disponibilização de um dispositivo de assistência às empresas baseado num conceito 
de proximidade e de uma oferta de respostas formativas específicas, no âmbito da 
Academia das PME, até ao interface com formas complementares de financiamento ao 
nível da Garantia Mútua, dos Business Angels, e do Capital de Risco.

Em particular e, no que se refere à dinamização do empreendedorismo, importa 
sublinhar a intervenção no âmbito do Programa +E+I. Trata-se de um Programa integrado 
e abrangente, criado por Resolução do Conselho de Ministros em Dezembro de 2011 
que incorpora um forte envolvimento da sociedade civil e procura estimular a inovação 
e o empreendedorismo em Portugal. Através de uma ação conjugada em quatro áreas 
específicas (1. alargamento das competências da população - incluindo a população 
jovem e a socialmente desprotegida - das empresas e da Administração Pública; 2. 
dinamização da inovação, designadamente ao nível do produto, processos e tecnologia; 
3. estímulo ao empreendedorismo, promovendo um contexto favorável ao surgimento 
de projetos empreendedores e 4. adequados instrumentos de financiamento e de 
acompanhamento de projetos), espera-se criar as condições que viabilizem um Portugal 
com mais e melhores empresas. 

Do conjunto de resultados já obtidos 1 com as diversas iniciativas em curso é interessante 
referir que no âmbito do Passaporte para o Empreendedorismo2  foram submetidos mais 
de 2.300 projetos, envolvendo mais de 3.500 promotores. Os 612 projetos aprovados 
implicam o comprometimento de apoio financeiro na ordem dos 8,3 milhões de euros, 

1  Dados apurados em agosto 2014

2  www.passaporteempreendedorismo.pt 
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com 4 milhões de pagamentos já efetuados em bolsas (bolsa mensal de 691,70 €), sendo 
que 57% dos projetos iniciados são acompanhados por Mentores3 . Estes Mentores 
(empreendedores de sucesso ou empresários experientes) inserem-se na Rede Nacional 
de Mentores, criada no âmbito do Programa +E+I, que conta já com perto de 600 inscritos.

No que se refere a instrumentos de apoio à fase inicial do negócio, merece ainda 
destaque o Vale Empreendedorismo. Este Vale enquadra-se no Sistema de Incentivos 
à Qualificação de PME no âmbito do QREN, está exclusivamente direcionado para 
empresas criadas há menos de um ano e permite, de forma simples, apoiar a aquisição 
de serviços de apoio à inovação por este segmento de empresas. Estão aprovados mais 
de 650 projetos, com um investimento elegível próximo dos 12 milhões de euros a que 
corresponde um incentivo de cerca de 8,8 milhões de euros.

Também no âmbito QREN/COMPETE, o Sistema de Incentivos à Inovação – 
Empreendedorismo Qualificado, apoia projetos de investimento de criação de empresas 
e respetivas atividades, nos primeiros anos de desenvolvimento (até 3 anos). Registam-
se 306 projetos aprovados com um investimento elegível de 199 milhões de euros e um 
incentivo de 135 milhões.

Para estimular a cultura do empreendedorismo junto dos mais jovens e, em articulação 
com um vasto conjunto de entidades4 , decorre ainda a 4ª edição (2014/2015) da iniciativa 
INOVA! Jovens Criativos, Empreendedores para o Século XXI, um concurso de ideias 
que avalia e premeia propostas de inovação desenvolvidas e apresentadas por crianças 
e jovens do ensino básico e secundário. As três edições anteriores envolveram perto de 
400 escolas, cerca de 1.800 professores e mais de 15 mil alunos que apresentaram mais 
de 600 projetos.

Impõe-se ainda mencionar o trabalho realizado no domínio da iniciativa “Portugal 
Empreendedor” que visa criar uma Rede Nacional de Parcerias Territoriais de Apoio ao 
Empreendedorismo de Base Local 5. Como principais resultados sublinho os Planos 
de Ação Territorial para a Promoção do Empreendedorismo desenvolvidos ao nível 
das Comunidades Intermunicipais (CIM) das regiões Norte e Centro, a constituição e 
capacitação de cerca de 10 Redes, ao nível das CIM daquelas regiões, a organização do 
1º Encontro Nacional das Redes de Apoio ao Empreendedorismo.

3  www.redenacionaldementores.pt 

4  Para além do IAPMEI, o Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ), a Direção-Geral 
de Edução (DGE), a Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional (ANQEP), a DGestE – 
Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, através do 
BIS – Banco de Inovação Social.

5  Cf Portaria 432-B/2012 de 31 de dezembro.
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Uma atitude determinada, focada no 
melhor contributo para uma dinâmica 

empreendedora que promova um 
desenvolvimento inteligente, inclusivo 

e sustentável da nossa economia.

Neste enquadramento e, com o objetivo de capacitar agentes locais para o 
empreendedorismo, oferecendo competências pedagógicas e técnicas, o IAPMEI 
organiza ciclos de workshops destinados a representantes das associações empresariais 
ou locais, das Câmaras Municipais, de incubadoras e/ou de outras entidades com 
intervenção nestes domínios. As 10 sessões realizadas em diversos pontos do país 
tiveram a participação de 124 agentes, provenientes de 94 entidades.

Acresce referir que, sendo o Programa +E+I um programa aberto, trabalha em contínuo, 
avaliando novas iniciativas que contribuam para os seus objetivos e, conta com o 
dinamismo da sociedade civil, através das entidades que desenvolvem iniciativas locais ou 
nacionais. Desta forma reforça-se o seu contributo para a dinamização do ecossistema 
do empreendedorismo e da inovação em Portugal. Este alinhamento com iniciativas 
da sociedade civil é publicamente sinalizado através do “selo +E+I” atribuído àquelas 
iniciativas que, reconhecidamente, contribuem para difundir uma cultura e práticas 
inovadoras de empreendedorismo e de inovação. Até ao momento foram distinguidas 
com o “selo +E+I” 88 iniciativas em todo o país, amplificando significativamente os 
resultados e o impacto da intervenção pública realizada.

Acreditamos que, também nestes domínios, o IAPMEI deve funcionar como agente 
indutor/facilitador e que a sua intervenção se deve caracterizar pelo reforço de iniciativas 
que contribuam para acelerar o ritmo da renovação do tecido empresarial português 
e da modernização das estruturas produtivas. Mantemos uma atitude determinada, 
focada no melhor contributo para uma dinâmica empreendedora que promova um 
desenvolvimento inteligente, inclusivo e sustentável da nossa economia
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JOSÉ FERREIRA
Presidente do Tree Institute

 EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO 
E PRÁTICAS DE EMPREENDE-
DORISMO EM PORTUGAL /

A EDUCAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO 
NO SÉCULO XXI

2

CAPÍTULO I /
ENQUADRAMENTO GERAL 
DO EMPREENDEDORISMO EM PORTUGAL

A educação para o empreendedorismo deve ser encarada no âmbito mais geral do 
desenvolvimento da sociedade contemporânea, nomeadamente:

• O fenómeno da globalização – com a rápida evolução das tecnologias, quebra das 
barreiras à circulação do capital e da informação, a queda do modelo “tayloristas” 
nas relações de trabalho e a transição da sociedade industrial para a sociedade 
do conhecimento;

• O conceito de “aprendizagem ao longo da vida” alargou-se e é hoje compreendido 
(por ex. pela Comissão Europeia) como vertical e contínua a todas as idades e inclui 
a formação informal, com o objetivo de promover a cidadania e a empregabilidade.

Aprendizagem ao 
longo da vida.
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Estas evoluções geraram duas grandes tensões sociais e económicas:

• Por um lado, a necessidade do incremento da competitividade das organizações, 
através da inovação e tecnologia;

• Por outro, o desemprego, gerou a necessidade de inclusão social de milhões de pessoas 
em risco de pobreza.

É neste contexto que se pode explicar o forte incremento da promoção do 
empreendedorismo em Portugal e na Europa.

Estas profundas mudanças têm (ou devem ter) um impacto nas metodologias e objetivos 
da educação para o empreendedorismo, deslocando-se o seu foco do:

Ensino tradicional de conhecimentos de gestão, em que se pressupõe que uma pessoa 
que detém um determinado conhecimento (de gestão) o irá utilizar de forma racional 
e lógica, na procura da maximização do seu capital (humano, social, financeiro, etc.);

Para o desenvolvimento do homem/mulher multidimensional, respeitando a sua 
história, origem, experiência e motivações, acreditando que é um construtor de 
conhecimento, capaz de participar ativamente na vida social.
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A educação para o empreendedorismo 
deve ser um processo de ativação 

da plena cidadania.

Nesta última perspetiva, a educação para o empreendedorismo, centrado na pessoa, 
alarga os seus horizontes, utilidade e impacto.

Se a educação para o empreendedorismo se centrar nos interesses do empreendedor 
(como condutor de processo de mudança) e não num destino específico do 
empreendimento, como a usual criação de autoemprego (um dos veículos possíveis de 
mudança), as possibilidades de exercício de “poder”, sobre a sua própria vida, alargam-
se, desde a criação de um projeto pessoal (seja de caracter social, económico ou 
artístico, etc.), à descoberta das suas próprias motivações ou à realização das suas 
capacidades. 

Neste sentido, a educação para o empreendedorismo deve ser um processo de 
ativação da plena cidadania, de apropriação de direitos (legais, políticos e económicos, 
etc.), possibilidades, responsabilidades e do seu exercício social, centrado na ação da 
pessoa sobre o meio.

A ser assim, os resultados da educação para o empreendedorismo, são incertos já que 
a energia e esforço mobilizado pelo empreendedor podem agir sobre si próprio, sobre 
a comunidade, a economia, a ciência, etc., sendo o seu mínimo denominador comum 
exclusivamente a dinâmica de caracter transformador e evolutivo, adjacente.

Devemos no entanto ter presente, para não cair em visões simplistas, que se é verdade 
que uma pessoa pode influenciar o seu meio, este, reciprocamente, condiciona 
as possibilidades desse exercício de liberdade. As condições económicas, sociais, 
culturais, e outras, exercem pressão sobre as pessoas e limitam as suas possibilidades 
de ação.

Assim, a educação para o empreendedorismo moderna, confronta-se com dois tipos 
de desafios:

• Visão holística – o empreendedor age num determinado contexto, e não em 
abstrato, e de acordo com as oportunidades existentes de ação. Esta ação, não se 
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resume à produção de uma ideia, mas à sua concretização, para as quais intervêm, 
além do contexto, o comportamento da pessoa, informação, conhecimentos e os 
meios (ex. recursos financeiros, sociais, etc.) a que tem acesso, exigindo abordagens 
e recursos multidisciplinares (por vezes chamado de ecossistema empreendedor).

• Neste quadro, gostaríamos de realçar a importância dos projetos realizados em 
grupo, que acentuam o caracter relacional e colaborativo dos seres humanos, em 
oposição às visões individualistas do mundo já que iniciativas individuais têm menor 
probabilidade de execução e de êxito.

• Pedagogia e Andragogia empreendedora – preparar pessoas para agirem num 
mundo pleno de mudança e de incerteza, tem implicações nos métodos usados 
na educação, seja formal ou informal. Se queremos que as pessoas venham a 
intervir no seu contexto, nada melhor para as preparar que intervir realmente. Não 
existe nenhum impedimento, seja teórico ou prático, que justifique a separação das 
tarefas de preparação (estudo, análise, simulação, etc.), do objetivo de intervenção 
(organizar, mobilizar, experimentar, testar, etc.).

• A aprendizagem empreendedora realiza-se assim pela experiência real, pela vivência 
da realidade de forma plena em toda a sua complexidade e riqueza.

Em suma, compete aos educadores, por um lado criar um ambiente favorável à ação 
empreendedora, por outro, promover a atividade real e transformadora das pessoas.

O ACM, seja através do Programa Escolhas, seja através do programa PEI (Promoção do 
Empreendedorismo Imigrante), é um excelente exemplo de novas práticas educativas 
empreendedoras, perseguindo um novo mundo de cidadãos e de cidadania

A aprendizagem empreendedora 
realiza-se assim pela experiência real, 

pela vivência da realidade de forma 
plena em toda a sua complexidade 

e riqueza.
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FREDERICO CRUZEIRO COSTA
Presidente SEAGENCY

 EMPREENDEDORISMO 
INCLUSIVO /

UMA ABORDAGEM À NOÇÃO 
DE EMPREENDEDORISMO INCLUSIVO

3

CAPÍTULO I /
ENQUADRAMENTO GERAL 
DO EMPREENDEDORISMO EM PORTUGAL

A noção de Empreendedorismo Inclusivo é muito recente, pelo que se trata mais de uma 
abordagem do que propriamente de um conceito. A designação de Empreendedorismo 
Inclusivo surge no âmbito de uma Comunidade Prática desenvolvida no quadro da IC 
EQUAL. Esta Comunidade Prática de Empreendedorismo Inclusivo (COPIE - rede de 
cooperação e parceria de abrangência transnacional) constitui-se como uma rede de 
partilha de Boas Práticas de projetos desenvolvidos no âmbito da Rede Temática de 
Empreendedorismo da IC EQUAL. 

A rede procurou, por um lado, reunir toda a informação sobre os projetos e parcerias 
desenvolvidas no âmbito do Empreendedorismo e, por outro lado, o desenvolver 
ferramentas para a promoção do Empreendedorismo Inclusivo. Simultaneamente, 
assumiu como principal objetivo reduzir o gap entre a implementação do 
Empreendedorismo Inclusivo e as políticas de empreendedorismo.

A visão adotada de Empreendedorismo Inclusivo remete-nos para uma relação direta 
com a população, grupos, indivíduos ou comunidades, numa lógica voluntarista da 
promoção da ação empreendedora nos territórios. É sobejamente conhecido que a 
criação de iniciativas ou projetos empresariais, ou ainda a criação de associações e/
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ou dinâmicas locais têm sido transversais à evolução da sociedade, acontecendo de 
uma forma espontânea. 

Posto isto, quando falamos de inclusivo, o quadro de referência é geral, mas leva-nos 
a focar a análise nos públicos ou grupos sociais que estão à margem deste movimento 
“natural” e espontâneo da sociedade. Em simultâneo, remete-nos diretamente 
para uma análise de diagnóstico em termos políticos, apurando se há setores da 
população que se encontram excluídos ou no limite do benefício dos direitos sociais 
e das condições de acesso ao mercado de trabalho e por consequência, de direito a 
uma plena inserção social. 

Partindo deste princípio, falar de Empreendedorismo Inclusivo é refletir sobre as 
políticas públicas de prevenção, intervenção e remediação enquadradas numa 
lógica de inclusão social, neste caso através de mecanismos que favoreçam a ação 
empreendedora. É, acima de tudo, criar um campo de atuação que combine políticas 
ativas de emprego, políticas de promoção empresarial e políticas de desenvolvimento 
local. 

De acordo com a noção consensualizada no âmbito da COPIE, Empreendedorismo 
Inclusivo consiste na visão mais universal e integrada de empreendedorismo – 
assumindo-se como um conjunto de atitudes, competências e habilidades que 
permitem às pessoas transformar os seus sonhos em projetos concretos ou 
“empresas” e, em seguida, desfrutarem dele sob o ponto de vista económico, mas 
também da sua realização pessoal ou dignificação do ser humano pela via do trabalho. 
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Paralelamente, é apoiar os empresários de todas as origens, fazendo libertar o 
potencial criativo de cada uma das pessoas, para garantir uma maior equidade 
social e uma sustentabilidade social, económica, ambiental e cultural. Na verdade, 
as qualidades pessoais necessárias para o empreendedorismo são essenciais para 
o sucesso na economia do conhecimento - quer seja no setor privado ou público.

Posto isto, fica claro que as qualidades pessoais e as condições para o 
empreendedorismo não são prerrogativa de um grupo de privilegiados, altamente 
qualificados e vai além da criação de um negócio individual. “Na verdade, milhões 
de pessoas em todo o mundo têm a capacidade para tomar decisões complexas, 
gerir riscos, encontrar soluções inovadoras e colaborar com outras pessoas numa 
lógica de sobrevivência diária. No entanto, os obstáculos e os riscos que enfrentam 
ao tentar fazer o salto de sobrevivência para a sustentabilidade a longo prazo são 
proporcionalmente muito maior do que aqueles que estão envolvidos no lançamento 
de uma nova empresa na bolsa de valores” .   

Principal objetivo reduzir o gap entre 
a implementação do Empreendedorismo 

Inclusivo e as políticas de empreendedorismo.

Tendo em consideração que as pessoas em situação económica e social vulnerável 
apresentam uma série de barreiras adicionais no acesso à criação de empresas, para 
que lhes seja facultada uma oportunidade é necessária a definição de uma Estratégia 
de Empreendedorismo Inclusivo que tenha em consideração a especificidade e as 
dificuldades deste público-alvo. 

Na base da definição da Estratégia, devem estar não só o pressuposto do 
estímulo ou criação, como, acima de tudo, da sobrevivência das atividades 
geradas. Simultaneamente, deve ser atendida, de forma particular, a aquisição ou 
desenvolvimento de competências que estarão na base da definição da marca 
pessoal que, por sua vez, irá servir de valor distintivo do/a empreendedor/a.

De facto, o Empreendedorismo só poderá constituir-se como uma via para a 
integração económica se for assegurada a sobrevivência das iniciativas empresariais, 
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sob pena de depois da fase de start-up os empreendedores se encontrarem numa 
situação mais fragilizada do que anteriormente. 

Tão importante como criar novas empresas é evitar a morte prematura das mesmas, 
é torná-las, efetivamente, microiniciativas empresariais “inclusivas”. Por fim, julga-
se relevante considerar todas as iniciativas individuais, coletivas ou desenvolvidas 
no seio de uma comunidade, que sejam capazes de mobilizar outros recursos do 
território (pode tratar-se da constituição de grupos, associações ou cooperativas) 
e que produzam valor económico, social, cultural e/ou ambiental, se assumam como 
ações empreendedoras, a merecerem o mesmo tipo de apoios disponíveis para as 
atividades de negócio. 

A  Agência de Empreendedores Sociais tem vindo a desenvolver um percurso de trabalho 
orientado para o Empreendedorismo Social e Inclusivo, através de experiências e 
iniciativas com comunidades residentes nos territórios onde intervém diretamente, 
através das suas Fábricas de Empreendedor, nomeadamente, Mouraria e Marvila (em 
Lisboa) e Adroana/Alcabideche (em Cascais). Tem apostado no desenvolvimento de 
modelos e metodologias de promoção e/ou serviços de acompanhamento técnico 
de indivíduos e grupos que são a expressão do Empreendedorismo de Base Local.

As iniciativas promovidas ou apoiadas enquadram-se na visão de Empreendedorismo 
Inclusivo, na medida em que assumem como ponto de partida a capacitação, 
motivação e preparação das pessoas – recursos ativos do território resultante de 
um processo de apoio técnico e acompanhamento, tendo sempre em consideração a 
especificidade e elementos diferenciadores das pessoas e do território. 

Com base em diferentes modos de operacionalizar as intervenções (formação, 
atendimentos, aconselhamentos, apoio técnico, encaminhamento, avaliação...), 
podemos assumir que a Agência desempenha um papel de intervenção ex-ante, 
on going e ex-post junto dos empreendedores, garantindo, assim, uma maior 
sustentabilidade das atividades empreendidas e promovendo o princípio da Inclusão 
Social

Serviços de acompanhamento técnico 
de indivíduos e grupos que são a expressão 

do Empreendedorismo de Base Local.
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CAPÍTULO II /
A EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA ESCOLHAS 
NO EMPREENDEDORISMO INCLUSIVO
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A partir da década de 80 do século XX, com a globalização económica e a preponderância 
da tecnologia, alterou-se definitivamente a forma como se organiza a sociedade, a 
economia e o trabalho. 

A modernização do processo produtivo, exigida por uma sociedade de inovação e 
tecnologia, tem impacto decisivo no mercado de trabalho que resulta, por um lado, em 
ganhos de competitividade e aumento da produtividade, e por outro, na destruição de 
postos de trabalho e na redução da procura de trabalhadores no mercado formal de 
trabalho. 

Nesse sentido, novas políticas de emprego e dinamização da economia, em especial 
dirigidas às PME, responsáveis por 99% do emprego nas sociedades modernas, surgem 
como resposta ao aumento do desemprego e a precarização dos postos de trabalho. 

Nesta conjuntura, a aposta no empreendedorismo surge como um dos fatores de 

ECOSSISTEMAS DE APOIO 
AO EMPREENDEDORISMO /

EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO, 
CRESCIMENTO E EMPREGO.

1



26 \

Empreendedorismo surge como um 
dos fatores de desenvolvimento 

económico e social.

6  New Venture Creation: Entrepreneurship in the 1990s – Jeffry Timmons

7  Innovation and Entrepreneurship Principles and Practices, 1985 – Peter Drucker

desenvolvimento económico e social, e instala-se a crença que esta “revolução 
silenciosa” (Timmons, 1990)6 será um dos “motores” do desenvolvimento no século XXI. 
É esta visão do empreendedor/empreendedorismo que está presente nas orientações 
políticas que procuram promover e dinamizar uma sociedade mais empreendedora.

Nesta nova ordem económica, o empreendedor assume um papel fulcral para o 
desenvolvimento e crescimento das economias. Peter Drucker (1985)7 definiu, “o 
empreendedor como alguém que procura a mudança, reage a ela e explora-a como 
sendo uma oportunidade. Ele cria algo novo, algo diferente; muda ou transforma valores, 
não restringindo sua ação a instituições exclusivamente económicas, e é capaz de 
conviver com os riscos e incertezas envolvidos nas decisões”. 

A presença da palavra empreendedorismo no nosso quotidiano generalizou-se, e devido 
ao caráter transversal do seu âmbito e áreas de intervenção, temos empreendedorismo 
a aparecer em todas as áreas de relevância política, económica e social. 

Esta presença tem-se materializado na criação de instrumentos de promoção, facilitação 
e formação para o apoio prático ao empreendedorismo e os resultados práticos desta 
aposta têm sido medidos, quase exclusivamente, através de indicadores como a criação 
de empresas ou o número de emprego próprio criado.

 Apesar destes indicadores serem, reconhecidamente, a face mais visível do 
empreendedorismo aos olhos da opinião pública e os que historicamente mais 
representam o termo, o conceito de empreendedorismo deve ser “trabalhado” de uma 
forma mais alargada e integrada, explorando a sua génese comportamental ligada ao 
desenvolvimento de atitudes e competências, quer no indivíduo quer nas organizações, 
complementada com todo um conjunto de mecanismos de apoio e ferramentas práticas 
necessárias que, atualmente, absorvem grande parte do investimento da abordagem ao 
empreendedorismo em Portugal. Este conceito mais alargado é determinante para a 
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criação de uma sociedade mais empreendedora no seu todo e para a sustentabilidade 
do seu desenvolvimento.

Recentemente, os resultados apresentados no estudo Empresas em Portugal 2012 
do INE, ainda não mostravam os resultados práticos do esforço de promoção do 
empreendedorismo na sociedade portuguesa. O forte ajustamento realizado pela 
economia portuguesa, como resultado da “crise” dos mercados financeiros e das dívidas 
soberanas, está refletido nos resultados do estudo, assim como as consequências das 
modificações nos processos produtivos das empresas e as implicações ao nível do 
emprego.

No entanto, os dados relativos ao ano de 2013, segundo várias fontes consultadas, pois 
ainda não existem dados estatísticos oficiais definitivos, revelam que 2013 foi um ano 
de inflexão no saldo líquido de criação de empresas, apresentando um crescimento 
de 13,6% no nascimento de empresas e uma diminuição de 19,36% na mortalidade de 
empresas, bem como menos 5,6% no número de empresas em processo de insolvência 
(fontes: Informa D&B e Racius – Observatório de Empresas).

Com base nestas informações, podemos concluir que, após anos de decréscimo da 
atividade económica, a economia portuguesa começa a dar sinais de recuperação e 
que os esforços de promoção do empreendedorismo começam a produzir alguns dos 

Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 Saldo
Líquido

Nº de Empresas 1262198 1224272 1168964 1136697 1086452 175746

Variação Média Anual -3% -4,5% -2,76% -4,42% -13,92%

Trabalhadores ao serviço 4181269 4055606 3960734 3850591 3623429 557840

Variação Média Anual -3% -2,33% -2,78% -5,90% -13,34%

Volume de Negócios 426687 386245 401262 389814 365533 61154

Variação Média Anual -9,48% 3,88% -2,85% -6,22% -14,33%

Figura 1 - Empresas em Portugal, em 2012 (Fonte: INE)
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efeitos desejados. No entanto, sabemos que os novos negócios criados geram, em 
média, menos postos de trabalho do que as empresas que fecham atividade, pelo que 
os dados relativos à criação de emprego deverão levar mais tempo a recuperar. 

A mudança de paradigma de desenvolvimento numa economia é um processo que leva 
o seu tempo a produzir efeitos. A criação de um ecossistema global de promoção do 
empreendedorismo, é uma das vias escolhida para essa mudança e a existência de 
empreendedores, um dos elementos fundamental da mesma. 

Esta tarefa tem sido empreendida desde a última década do século passado e, 
progressivamente tem proporcionado cada vez melhores e mais abrangentes condições 
para o desenvolvimento de processos empreendedores e para a obtenção de melhores 
resultados. No entanto, toda esta dinâmica necessita de ser articulada para melhor 
aproveitamento dos recursos e melhor eficácia das ferramentas disponibilizadas. 

Toda esta atividade é enquadrada por diretivas comunitárias e concretizada em 
programas específicos de apoio ao empreendedorismo. A transposição destas 
diretivas para instrumentos de política nacional concretiza e pretende regulamentar 
uma área onde o investimento comunitário e público tem sido muito relevante. Este 
esforço tem mobilizado todo o tipo de entidades públicas e privadas, de todos os 
setores da sociedade, para o desenvolvimento de iniciativas nas mais diversas áreas e 
com as mais diversas metodologias. 

Apresentamos algumas das ferramentas que existem neste “ecossistema de apoio 
ao empreendedorismo” e que de uma forma cada vez mais abrangente disponibilizam 
instrumentos de concretização para a atividade empreendedora.

Financiamento - O financiamento é, normalmente, considerada a área mais 
determinante nestes processos. A existência de mecanismos de apoio financeiro 
é imprescindível para o desenvolvimento de novos projetos e a reformulação 

e sustentabilidade dos já existentes. As fontes de financiamento existentes na nossa 
economia têm estado muito limitadas às instituições financeiras tradicionais (os 
bancos), acompanhadas por alguns programas de financiamento público à atividade 
empreendedora, contudo, nos últimos anos, temos assistido ao progressivo 
envolvimento da sociedade civil e empresarial com instrumentos mais criativos e 
participativos. Apresentamos algumas das formas de financiamento à economia e mais 

1
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especificamente ao empreendedorismo:

• Linhas de crédito especiais e especializadas (Programas de apoio a PME’s, 
Programas de apoio setoriais, Programas de apoio a empresas exportadoras e 
outros instrumentos de apoio financeiro);

• Programas e Sistemas de Incentivos (utilização dos programas comunitários 
QREN, Portugal 2020 e outros, geridos e dinamizados por entidades/
organizações “nomeadas” para o esse objetivo);

• Microcrédito (dinamizado atualmente pelas linhas Microinvest e Invest+ e 
também pelos programas específicos das entidades bancárias);

• Apoios a desempregados (Programa de Apoio ao Empreendedor – Criação do 
Próprio Emprego PAECPE); 

• Capital de Risco e Business Angels (financiamento de projetos com recurso 
a capital de risco em investimentos estratégicos e estruturantes no caso de 
capitais públicos, e em investimentos de opção privada no caso dos business 
angels);

• Crowdfunding (financiamento de projetos privados por investidores privados, 
através de plataformas online);

Educação e formação - A educação e a formação são o pilar mais estruturante 
deste ecossistema. Dotar os futuros empreendedores de bases e competências 
para desempenhar essa difícil função é um desafio vital para o sucesso de 

toda uma estratégia. Temos assistido a um progressivo envolvimento do sistema de 
ensino público e privado, e de um conjunto de entidades que promovem a atividade 
formativa, mas a construção de uma sociedade com uma cultura empreendedora 
deve assentar no princípio da existência de uma “escola empreendedora”. E, apesar 
do papel muito importante que as universidades já desempenham, com a introdução 
do empreendedorismo nas suas diversas vertentes nos currículos de licenciaturas e 
mestrados, é nos ciclos da escolaridade obrigatória que este ecossistema tem ainda 
margem para continuar a desenvolver-se. 

2
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No que diz respeito à área da formação, encontramos uma oferta muito alargada em 
cursos e formações de empreendedorismo e outras temáticas relacionadas, promovidos 
por um conjunto alargado de entidades. A falta de sistematização e articulação é uma 
característica de muitas destas iniciativas, e apesar de, por vezes terem associadas 
algum acompanhamento técnico ou mentoria, não existe uma definição central de 
competências que todos os técnicos envolvidos nestes processos devem respeitar. Este 
problema também se verifica, quando falamos da formação específica para professores 
que desenvolvem os projetos ligados ao empreendedorismo nas nossas escolas. 

Apoio técnico e logístico - As vertentes do apoio técnico e logístico também têm 
crescido e sido utilizadas, principalmente pelo poder local e pelas universidades 
para promover o empreendedorismo nas suas regiões e zonas de influência, 

promovendo também o desenvolvimento local através da fixação de iniciativas 
empresariais e outras. No apoio logístico temos, a criação de incubadoras de ideias e 
negócios, ninhos de empresas, espaços de co-working, cedência de espaços comerciais 
e outros a preços reduzidos, e oferta de incentivos para fixação local, como principais 
instrumentos de atuação.

No apoio ao nível técnico, temos, muitas vezes associada aos variados programas de 
promoção do empreendedorismo, sejam eles de formação ou de apoio logístico atrás 
enunciados, a consultoria especializada em planos de negócios e gestão de empresas, 
e apoios em áreas como a contabilidade, o apoio jurídico, apoios aos licenciamentos, o 
webdesign e a divulgação dos negócios. Esta tipologia de apoios permite a facilitação 
de processos e a redução de custos na fase inicial de implementação das iniciativas 
empresariais ou associativas, e pode ser incentivo determinante na atividade 
empreendedora. 

Informação e conhecimento - No que diz respeito à disseminação de informação 
e investigação sobre o tema, a profusão de iniciativas é também crescente. 
Tornou-se uma temática muito presente na comunicação e na investigação, com 

a realização de eventos, seminários, conferências, workshops, bem como a publicação 
de estudos, artigos, textos e estudos. A periodicidade e frequência destas iniciativas tem 
crescido e alargado o seu âmbito de interesse e abrangência. Na comunicação digital 
assistimos ao aparecimento de websites, blogues e afins, mais ou menos especializados 
sobre o tema que agregam e divulgam todo o tipo de informação sobre o tema. 

6  New Venture Creation: Entrepreneurship in the 1990s – Jeffry Timmons

7  Innovation and Entrepreneurship Principles and Practices, 1985 – Peter Drucker

3
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Enquadramento legal - Ao nível legislativo, a simplificação de processos relativos 
à constituição de empresas, associações e cooperativas e a desburocratização 
de procedimentos no relacionamento com a administração pública, em especial 

na área dos licenciamentos, em especial com as medidas associadas ao Licenciamento 
Zero, têm criado um ambiente mais favorável para o lançamento de iniciativas. 

Redes - O envolvimento da sociedade civil, das empresas, de instituições com meios 
e influência, e entidades/associações constituídas para a promoção e facilitação 
do empreendedorismo, tem também enriquecido a atividade desenvolvida. Este 

conjunto de entidades, quer sejam organizadas em redes facilitadoras, quer seja pela 
sua atividade mais individualizada, têm desenvolvido programas, concursos ou outro tipo 
de iniciativas, de uma forma cada vez mais frequente, consistente e orientada para a 
promoção do empreendedorismo. 

Estas são algumas das características mais visíveis deste esforço nacional para 
tornar esta temática mais acessível e facilitar o aparecimento de uma sociedade mais 
empreendedora que enfrente os desafios de desenvolvimento económico e social e 
criação de emprego. 

No entanto, e em comparação com os nossos parceiros europeus, a nossa sociedade 
ainda apresenta algumas características e carências que terão que ser trabalhadas. 
Destas, destacamos duas situações de cariz mais cultural. 

Por um lado, uma cultura existente, e difícil de alterar, de aversão ao risco quer no lado dos 
empreendedores, quer no lado dos investidores, por outro lado, uma tradição histórica 
de práticas de gestão muito individualizadas e pouco orientadas para resultados, que 
tem limitado a adesão a uma nova realidade em que o trabalho em rede, as sinergias e 
partilha de recursos são determinantes

5
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 Trabalho em rede, as sinergias 
e partilha de recursos são 

determinantes. 
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 EMPREENDEDORISMO 
INCLUSIVO /
2

CAPÍTULO II /
ENQUADRAMENTO GERAL 
DO EMPREENDEDORISMO EM PORTUGAL

Uma abordagem inclusiva ao fenómeno do empreendedorismo justifica-se para 
adequar estes programas às características específicas de públicos menos 
favorecidos e permitir o seu real acesso a mecanismos de (re)inserção profissional, 
criando meios de facilitação para o emprego e o empreendedorismo, diminuindo o gap 
de competências e aumentando a aplicabilidade das políticas de empreendedorismo 
em públicos com características diversas.

Esta abordagem é dirigida a públicos com condições de partida que, não sendo 
tidas em conta, podem ser inibidoras e limitadoras da participação em iniciativas 
existentes, e consequentemente da sua reintegração no mercado profissional. 
Podemos identificar algumas das características desses públicos dividindo-as em 
duas categorias:

Características estruturais, relacionadas com a educação, formação e histórico 
profissional:

• Competências chave deficitárias;
• Experiência profissional nula ou praticamente inexistente;
• Qualificações insuficientes;
• Fragilidade e iliteracia financeira;
• Barreiras sociais e culturais;
• Fatores individuais.

*
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Características conjunturais, relacionadas com os valores e práticas correntes 
da sociedade: 

• Desemprego;
• Desemprego de longa duração;
• Mercado de emprego pouco dinâmico;
• Situações de discriminação com relevância no meio empresarial e laboral;
• Fatores individuais.

Estes públicos podem ter uma ou várias das características identificadas, pelo que 
será necessário, no sentido da promoção do acesso a soluções e oportunidades 
existentes, uma abordagem adaptada a essas características e organizada de acordo 
com o meio envolvente onde se irá desenvolver. 

Programas de apoio ao empreendedorismo e desenvolvimento de comportamentos 
empreendedores devem constituir uma abordagem, tanto ao projeto pessoal 
como ao projeto profissional, mais abrangente, no sentido de proporcionar mais 
soluções de progressão e saída. O imediatismo da criação de negócios não será 
muitas vezes a melhor solução, pelo que a existência de estruturas de intervenção 
e acompanhamento que suportem soluções intermédias e/ou diferenciadas, quer 
no plano do emprego quer no plano da aventura empresarial, devem ser encaradas 
como elementos facilitadores da obtenção de resultados positivos.  

*



34 \

Do leque das soluções que têm sido testadas e implementadas com resultados 
diversos, e que têm contribuído para o desenvolvimento desta abordagem inclusiva ao 
empreendedorismo, podemos destacar: oficinas colaborativas, agências de serviços 
de proximidade, incubadoras de ideias e negócios, experiências várias de voluntariado 
e criação de cooperativas de atividades diversas. 

Soluções intermédias e/ou diferenciadas, 
quer no plano do emprego quer no plano 

da aventura empresarial.

Apresentamos alguns dos “ingredientes” que podem ser equacionados aquando da 
preparação e execução destas soluções:

• Duração dos programas: Em relação à duração dos programas, eles deverão ser 
mais prolongados nas diversas fases e formas de apoio, formação e monitorização. 
São processos que envolvem situações de desenvolvimento de competências, 
integração em novas realidades profissionais e criação de novas iniciativas 
empresariais ou outras soluções intermédias, que devem ser implementados e 
monitorizados com o tempo suficiente para produzirem resultados progressivos 
e positivos.

• Acompanhamento próximo e personalizado: Reduzir o rácio de “clientes” por 
técnico, deverá ser uma característica destas intervenções para permitir uma 
atuação mais em profundidade, adequada ao diagnóstico realizado e aos resultados 
pretendidos. 

• Monitorização e autonomização: Se a execução destes programas deve ser 
prolongada no tempo, o acompanhamento e monitorização dos mesmos deve 
também ter uma duração consistente com os objetivos de autonomização dos 
participantes nas áreas intervencionadas, sob o risco de uma regressão ou má 
experiência ser contraproducente com os objetivos pretendidos. 

• Redes e consórcios: Não sendo exclusivo desta abordagem mais inclusiva, o trabalho 
em rede e a criação de consórcios de entidades dos diversos setores, que atuam 
num mesmo território e/ou com objetivos comuns, é cada vez mais determinante 
para permitir uma atuação mais abrangente, eficaz e prolongada. O aproveitamento 
dos recursos existentes e capacidade instalada, e a sua potenciação através de 
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metodologias colaborativas, coordenadas e sinergéticas, é um fator de envolvimento 
da comunidade mais institucional e da sustentabilidade das iniciativas e programas.

• Recursos existentes: Já referido no tópico anterior numa lógica mais local, pode 
também ser visto numa lógica mais global de inserir as intervenções em áreas 
existem políticas de apoios explícitas ou onde a participação em redes mais 
abrangentes (nacionais e transnacionais) potenciem a intervenção e a troca de 
experiências e recursos. 

• Recursos e tradições locais: Em muitas situações, estes serão processos ligados 
ao desenvolvimento local (bairro, comunidade, zona, região), pelo que a utilização 
dos recursos e tradições locais podem ser um elemento motivador de uma maior 
participação por parte dos destinatários, e através destes pontos de contato e 
familiaridade poderá permitir um maior envolvimento em todo o processo.

• Equipas multidisciplinares: Podem ser constituídas de base ou podem resultar 
diretamente da formação dos consórcios, mas são um elemento fundamental para 
a implementação de programas com um conjunto de soluções abrangente para a 
produção dos resultados pretendidos.

• Abordagens coletivas e intervenção individualizada: Devido às características 
específicas dos destinatários, em especial o deficit de formação e competências, 
deverá ser ponderada a utilização de abordagens mais coletivas na implementação 
destes programas, articuladas com as situações de intervenção mais individualizadas. 
A utilização de valores como a entreajuda e a cooperação pode ter um papel muito 
importante na construção de soluções para o futuro. Esta forma coletiva de 
intervir tem produzido resultados interessantes em experiências anteriores (caso 
das Oficinas de Projeto - ANOP) e pode ser uma ferramenta importante nestes 
processos.

A preparação de programas e iniciativas com estes “ingredientes” e outros a considerar, 
fazem parte de um processo de melhor adequação das respostas propostas a 
problemas cada vez mais complexos. Cabe às entidades, instituições e empresas 
que atuam nos diferentes setores assumir o seu papel e atuar de acordo com a sua 
vocação e estratégia. Neste sentido, uma das mais positivas evoluções regista-se no 
número crescente de entidades que, independentemente do setor onde atuam, têm 
preocupações e intervenções na área social. Mas igualmente de entidades da área 
social que começam a perceber o seu potencial na criação de emprego local
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 A METODOLOGIA DOS 
PROJETOS PONTUAIS 
DO PROGRAMA ESCOLHAS /
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CAPÍTULO II /
ENQUADRAMENTO GERAL 
DO EMPREENDEDORISMO EM PORTUGAL

O Programa Escolhas (www.programaescolhas.pt) é um programa de âmbito nacional, 
criado em 2001, promovido pela Presidência do Conselho de Ministros e Integrado 
no Alto Comissariado para as Migrações – ACM, cuja missão é promover a inclusão 
social de crianças e jovens de contextos socioeconómicos vulneráveis, visando 
a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social. O programa Escolhas 
responde diretamente ao Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro 
Adjunto e do Desenvolvimento Regional.

Atualmente na sua 5ª geração, que decorrerá até dezembro de 2015, o Programa 
Escolhas mantém protocolos com consórcios de 110 projetos de inclusão social 
em comunidades multiculturais, com opção de financiar mais 30 projetos pontuais, 
muitos dos quais localizados em territórios onde se concentram descendentes de 
imigrantes e minorias étnicas.

Enquadrado na sua missão, e respondendo à evolução dos dados referentes ao 
desemprego jovem, o Programa Escolhas, através do n.º 17 da Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 68/2012, lançou uma nova tipologia de candidaturas para projetos de 
cariz experimental e inovador, de duração não superior a um ano, que visam favorecer 
a empregabilidade, o emprego e o empreendedorismo com jovens provenientes dos 
contextos socioeconómicos mais vulneráveis. A estes projetos foi dado o nome de 
projetos pontuais.
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Os projetos pontuais surgem inspirados numa abordagem inclusiva a este fenómeno 
do empreendedorismo no seu contexto mais alargado. Pretende-se com estes 
projetos encontrar soluções localizadas e dedicadas ao seu público-alvo, jovens dos 
16 aos 30 anos, nas áreas de empregabilidade, emprego e empreendedorismo. 

Este foi o desafio proposto, no segundo semestre de 2013, e a resposta veio em 
forma de 263 candidaturas numa mobilização muito abrangente de entidades do 
setor público, do setor privado e, principalmente, do terceiro setor e da administração 
local.

Estas 263 candidaturas vindas de todos os distritos, bem como das regiões autónomas 
dos Açores e da Madeira, foram avaliadas em duas fases. Na Fase 1, a análise das 
263 candidaturas contou com a colaboração de um secretariado técnico, tendo este 
elaborado uma análise cuidada e exaustiva das mesmas, tudo em cumprimento do 
disposto no artigo décimo primeiro do Regulamento de Candidaturas a Projetos de 
Cariz Experimental e Inovador.

Após a análise de todas as candidaturas na Fase 1, foram selecionadas para passar à 
Fase 2 as 30 melhores candidaturas que apresentaram a sua solução, sob o formato 
elevator pitch a um Júri constituído por três elementos, nomeadamente composto 
pela Dra. Rosário Farmhouse do ACIDI/Programa Escolhas, Dr. Miguel Alves Martins 
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do IES/Instituto de Empreendedorismo Social e o Professor Dr. José Manuel 
Henriques, do ISCTE, que apreciou a capacidade e a viabilidade dos projetos. 

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 12.º do Regulamento de Candidaturas 
a Projetos de Cariz Experimental e Inovador, aprovado ao abrigo do disposto no n.º 
17 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 68/2012, de 9 de agosto, o Programa 
Escolhas aprovou 16 candidaturas pontuais que foram desenvolvidas durante o ano 
de 2014.  

De forma a formalizar os protocolos, no dia 3 de janeiro de 2014, realizou-se no Palácio 
Foz, em Lisboa, uma cerimónia de assinatura de Protocolo de Cooperação entre o 
Programa Escolhas e as diferentes entidades promotoras e gestoras destes novos 
16 projetos, que abrangeram os concelhos de Valongo, Gondomar, Porto, Paredes, 
Leiria, Abrantes, Lisboa, Loures, Seixal, Mértola, Moura, Olhão, Vidigueira e Lagos.

Nessas soluções criativas e inovadoras na área da empregabilidade e emprego, 
relativamente ao tipo de ações e soluções aprovadas, destacamos a apresentação 
de nove negócios, dos quais sete são projetos relacionados com a prestação de 
serviços de proximidade: o projeto “Alinhavos – E5G” na área da costura/arranjos; o 
projeto “Mãos à Obra – E5G” na área das reparações ao domicílio; o projeto “Fadas 
do Lar – E5G” na área das limpezas; o projeto “Albergue Juvenil – E5G” na área do 
turismo low cost; o projeto “Empregue Habilidade – E5G” com um ginásio/bar/galeria 
social; o projeto “Sons à Margem – E5G” com a organização de espetáculos e eventos 
e o projeto “Keep Calm & Work – E5G” na área da jardinagem e limpeza de automóveis. 

Destacamos, ainda, dois projetos relacionados com a produção e comercialização de 
produtos: um na área da agricultura, o projeto “Gab jovem US A nossa horta – E5G” 
e um outro ligado ao fabrico e comercialização de biscoitos, o projeto “BiscoiTOP de 
Valongo – E5G”. 

Os outros projetos aprovados apostam fortemente em modelos de transição para o 
mercado de trabalho e em estágios em contexto de trabalho, onde se destaca, por 
exemplo, o projeto “Link2Jobs - Abrir a Porta às Escolhas – E5G” que apresenta uma 
solução para o matching entre os interesses e as competências dos jovens à procura 
de emprego e as empresas que fazem as suas ofertas de estágio.
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NOME LOCAL RESUMO

BiscoiTOP – E5G Valongo Negócio social de venda ambulante de 
biscoitos por jovens, em parceria com as 

fábricas tradicionais da cidade.

Keep Calm & We Work – E5G Paredes Oficinas de jardinagem e limpeza de 
automóveis, potenciando formação 

profissional à medida e emprego. 

Eu tenho uma Escolha – E5G Gondomar IMPEC – Empresa de serviços de limpeza 
industrial e Loja/formação em arte 

urbana.

Mãos à Obra – E5G Porto Serviços low cost à comunidade em 
reparações, limpezas e outros serviços.

GAB Jovem US – E5G Abrantes Formação em produção e gestão agrícola 
para criação de uma cooperativa agrícola.

SPEAK Empowerment – E5G Leiria Capacitação, formação e consultoria para 
potenciar a criação do próprio negócio.

Empregue Habilidade – E5G Loures Ginásio social com café, espaço 
internet e galeria de exposição de arte e 

artesanato.

Fadas do Lar – E5G Lisboa Desenvolvimento pessoal e emprego 
apoiado para empregadas de limpeza.

Sons à Margem – E5G Loures e Seixal Desenvolvimento de capacidades 
técnicas e artísticas em jovens artistas.

Work & Shop – E5G Lisboa e 
Amadora

Formação de jovens para a criação de 
produtos artesanais.

Abrir a porta às Escolhas – E5G Lisboa e Porto Plataforma online de apoio à transição 
para a vida ativa.

ROM(A)MOR – Novo Rumo – E5G Vidigueira Formação profissional para jovens de 
etnia cigana em atividades agrícolas.

Albergue Juvenil – E5G Lagos Albergue juvenil, apostando no turismo 
low cost.

Alinhavos – E5G Moura Negócio social de costura e arranjos com 
formação e integração socioprofissional. 

TXILAR – E5G Mértola Formação de jovens como animadores 
turísticos.

Hospital das Coisas – E5G Olhão Formação em artes manuais e 
reutilização criativa numa oficina de 

serviços.

Figura 2 – Projetos pontuais aprovados em 2014.
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A metodologia pensada para estes projetos, baseia-se nos seguintes princípios:

Financiamento máximo de 20.000€/ano por projeto e a organização das 
candidaturas em consórcios: pretende e permite reunir um conjunto mais 
alargado de valor e recursos, procurando um envolvimento mais real das 

diversas entidades participantes em cada consórcio com o objetivo de, findo o 
período de um ano de financiamento, garantir a sustentabilidade futura dos projetos 
e a sua continuidade. O facto de estas entidades se co-responsabilizarem das mais 
variadas formas (instalações, técnicos, equipamentos, etc) é um forte e decisivo 
complemento ao financiamento que, sendo reduzido, funciona como alavanca para a 
mobilização de sinergias entre parceiros. Este apoio a consórcios, em detrimento de 
um apoio a pessoas empreendedoras, é um elemento chave destes projetos;

Soluções experimentais e inovadoras: para descobrir um conjunto de boas 
práticas sustentáveis para possibilitar a replicação noutros territórios. Ao 
assumir-se o risco de apoiar o atípico, propõe-se a experimentação inerente 

à inovação;

Projetos sustentáveis: projetos capazes de promover a sua sustentabilidade, 
continuando ativos após o período de financiamento inicial, procurando alterar 
a prática generalizada neste tipo de intervenções. Nesse sentido, o desenho 

on-going de um roteiro de sustentabilidade, desde o dia 1 de cada projeto, demonstra-
se muito importante para testar, em vários cenários, a efetiva sustentabilidade das 
soluções;

Aproveitamento de recursos existentes: o regulamento dos projetos pontuais 
permite candidaturas a outras formas de financiamentos e estimula a 
utilização de ferramentas disponíveis na sociedade, em especial as medidas 

de apoio à empregabilidade, emprego e empreendedorismo presente na medida 
Garantia Jovem, bem como de outros incentivos disponíveis; 

Acompanhamento de proximidade e monitorização de impactos: estimular um 
acompanhamento mais próximo aos participantes e garantir a monitorização 
dos impactos das atividades dos projetos, assegurando-se uma presença 

permanente do Programa Escolhas junto das entidades beneficiárias revelou-se 
muito importante. Salienta-se, ainda, a disponibilização de um técnico especializado 
do Programa Escolhas para acompanhamento dos projetos durante o ano de 
financiamento e no ano seguinte, de modo a continuar a monitorizar o funcionamento 
e a sustentabilidade dos projetos;

1
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Foco nas competências disponíveis: o facto dos consórcios assegurarem, 
frequentemente, um conjunto de requisitos básicos (divulgação, marketing, 
relação com o cliente, faturação) permite aos participantes focarem-se 

naquilo que sabem e podem fazer. A longo prazo vão contactando com esses outros 
requisitos de um negócio, mas começam, efetivamente, pelo que sabem fazer, 
assegurando a sua mobilização em ambiente protegido; 

Envolvimento da rede Escolhas: disponibilização da utilização de toda a rede 
Escolhas já implementada (projetos, recursos, contatos, eventos, formações, etc), 
numa perspetiva de otimização de recursos e de aproveitamento de sinergias.

O objetivo principal dos projetos pontuais é a implementação e validação de 
soluções experimentais e inovadoras para as áreas de empregabilidade, emprego 
e empreendedorismo relacionadas com o público jovem, reunindo um conjunto de 
boas práticas sustentáveis que podemos denominar de tecnologia social, que será 
disponibilizada à sociedade para utilização e replicação, e de que este manual é um 
primeiro exemplo. 

Durante o ano de 2014, os 16 projetos selecionados e localizados por todo o 
território nacional foram implementados com resultados muito significativos, pelo 
que a partilha desta experiência nos parece fundamental para que outros se possam 
inspirar, eventualmente levando esta metodologia ainda mais longe. 

Acreditamos que há ainda um enorme potencial por explorar neste domínio, 
mobilizando de forma criativa os empreendedores que, frequentemente, ficam de 
fora dos mecanismos mais standartizados e convencionais. Este caminho é trilhável

O objetivo principal dos projetos 
pontuais é a implementação e validação 
de soluções experimentais e inovadoras 

para as áreas de empregabilidade, 
emprego e empreendedorismo.

6
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ENTIDADE PROMOTORA: 
ASSOCIAÇÃO SONS À MARGEM

CONSÓRCIO: 
Câmara Municipal do Seixal, Câmara Municipal de Loures, Unesco, ETIC, Galeria Zé dos 
Bois, BUS Paragem Cultural, FNAC, Associação Alkantara, IFICT/Santiago Alquimista, 
Associação Teatro Ibisco, ANALP—Associação de Naturais e Amigos da Lobata Portugal, 
Associação Cabo-Verdiana do Seixal, Associação R@ato, FLAD—Fundação Luso Americana 

para o Desenvolvimento.

OBJETIVOS:
• Dotar 30 formandos com conhecimentos teóricos e práticos, artísticos e técnicos que 

lhes permitam desenvolver a sua identidade artística, criatividade pessoal e capacidade 
para se profissionalizarem;

• Criar bases para a criação de uma editora low-cost e produzir 15 trabalhos de equipa;
• Envolver e garantir a participação dos jovens artistas em 4 espetáculos.

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Este projeto abrange duas zonas suburbanas de Lisboa onde a cultura hip-hop é um fator de 
afirmação e agregação dos jovens, Loures e Seixal, incidindo a sua ação num conjunto de bairros 
em que a sua população é maioritariamente afrodescendente.

Pretende-se, através da implementação de dois pequenos estúdios de gravação de música, 
desenvolver as capacidades técnicas e artísticas dos jovens, promovendo a possibilidade de 
desenharem uma carreira ou de trabalharem como técnicos nestas áreas.

O desenvolvimento do projeto inclui três estratégias importantes:

1. Uma estratégia de proximidade no processo de seleção dos jovens com apetência musical, 
moradores nos bairros identificados, utilizando um conjunto de entidades e associações locais, 
que será potenciada através da participação dos jovens em atividades e espetáculos;

2. Uma componente formativa muito intensa, ministrada na ETIC com cerca de 160H, bem 
como a realização de ateliers práticos nos estúdios (carácter bissemanal), tendo em vista o 
desenvolvimento das competências práticas e à produção de trabalhos/gravações em equipa;

3. A participação dos jovens em espetáculos e outras iniciativas públicas para permitir aos 
mesmos a familiarização com ambientes e públicos diversificados, facilitando assim o seu 
processo de autonomização e profissionalização.

SONS À MARGEM E5G



/ 45

2. IMPACTOS DO PROJETO (impactos preliminares à data de 31/10/2014)

4. POTENCIAL DE REPLICABILIDADE (1-5)
Índice de replicabilidade médio 3. A estrutura deste projeto está muito assente nas competências 
da equipa técnica e na disponibilidade de um consórcio colaborativo, o qual integra valor 
acrescido a toda a atividade. As características técnicas podem dificultar a replicabilidade, 
embora o modelo de intervenção seja simples.

5. CONTACTOS
ASSOCIAÇÃO SONS À MARGEM

SONS À MARGEM E5G
Rua José Felicidade Alves, lote 7 2.º esq,º 
1070-361 Lisboa   
Email: sonsamargem@gmail.com
https://www.facebook.com/sonsamargem.E5G

3. FATORES CRÍTICOS DE (IN)SUCESSO

Nº de Jovens envolvidos 114

PRODUÇÃO ARTÍSTICA

Espetáculos realizados/participados 13

Trabalhos realizados/gravados 15

Outros eventos 1

ATELIERS REALIZADOS 70

Horas globais dos ateliers 180

Ateliers Seixal 25

Ateliers Loures 45

FORMAÇÃO

Horas de Formação 128

Ações de formação de competências profissionais 8

FATORES POSITIVOS FATORES A MELHORAR

• Abrangência do consórcio;

• Angariação e novos parceiros durante o 
projeto para resolução de dificuldades;

• Implementação de equipamentos nas 
comunidades;

• Know-how prático da equipa e 
envolvimento da equipa de trabalho;

• Angariação de outros financiamentos.

• Garantir e melhorar os aspetos 
logísticos relacionados com a 
implementação de um dos estúdios;

• Apostar numa campanha de 
crowdfunding mais consistente.
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ENTIDADE PROMOTORA: 
ASSOCIAÇÃO FAZER AVANÇAR

CONSÓRCIO: 
Câmara Municipal de Leiria.

OBJETIVOS:
• Garantir o ingresso de 3 participantes no mercado de trabalho em cada semestre;
• Integrar no mercado de trabalho 2 participantes (por semestre) através da criação do 

próprio negócio;
• Garantir que 20 jovens completam o programa SPEAK Empowerment E5G.

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Localizado na cidade de Leiria, o “SPEAK EMPOWERMENT-E5G” foca a sua intervenção no 
acompanhamento, consultoria e desenvolvimento de capacidades de jovens em situação de 
exclusão social e profissional, por forma a garantir a sua preparação para os desafios atuais do 
mercado de trabalho, bem como estimular a capacidade de criação do próprio negócio.

O desenvolvimento do projeto inclui duas linhas principais de atuação:

1. Programa semestral de capacitação e formação dos participantes assente num programa 
de formação que envolve os seguintes temas: criação de CV, organização pessoal e gestão de 
tempo, marketing pessoal, ideias de negócio. No âmbito deste programa são dinamizadas visitas 
semanais e miniestágios em empresas e organizações, existindo também a possibilidade dos 
jovens participarem nas atividades do SPEAK Social — um programa de partilha e aprendizagem 
de línguas e culturas, proporcionando a aquisição de formação linguística.

2. Incubação de projetos e consultoria: a ideia consiste em prestar consultoria e incubar projetos 
dos participantes. É assim, disponibilizado o apoio necessário e dedicado aos participantes com 
ideias passíveis de serem monetizadas. Idealmente as equipas destes projetos incubados terão 
mais do que um participante do programa.

O público alvo na cidade de Leiria apresenta características muito diversificadas, sendo este 
aspeto um desafio para o projeto, de forma a definir e articular uma metodologia suficientemente 
abrangente, mas também incisiva nas respostas aos problemas detetados.

SPEAK EMPOWERMENT E5G
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2. IMPACTOS DO PROJETO (impactos preliminares à data de 31/10/2014)

4. POTENCIAL DE REPLICABILIDADE (1-5)
Índice de replicabilidade médio 3. Esta metodologia 
está em fase de teste após alterações realizadas 
sobre o programa desenvolvido no primeiro 
semestre. O envolvimento de trabalho formativo 
em regime de voluntariado pode dificultar a sua 
replicabilidade.

5. CONTACTOS
ASSOCIAÇÃO FAZER AVANÇAR

SPEAK Empowerment E5G
Rua João XXI, 3 Loja A 
2410-114 Leiria 
Email: geral@fazeravancar.org  
           fazteavida@fazeravancar.org 
Telemóvel: 926 256 055
http://www.fazeravancar.org/

3. FATORES CRÍTICOS DE (IN)SUCESSO

Nº de Jovens envolvidos 24

COLOCAÇÃO EM EMPREGO 2

Contrato 1

Medidas de Apoio à Contratação 1

ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA EMPREGABILIDADE

Visitas a Empresas 17

FORMAÇÃO

Horas de Formação 171

Ações de formação de competências para a empregabilidade 10

Ações de formação de competências profissionais 3

FATORES POSITIVOS FATORES A MELHORAR

• Envolvimento de novos parceiros para o 
projeto durante o decorrer da execusão 
do projeto;

• Apresentação de novas soluções 
pertinentes para o projeto e para os 
participantes;

• Equipa multidisciplinar de técnicos e 
voluntários..

• Apostar na dinamização de um 
consórcio que integre o maior número 
de parceiros;

• Melhorar o processo de recrutamento, 
tornando-o mais dinâmico e incisivo;

• Aplicar um modelo formativo que seja 
mais adequado às características e 
interesses do público alvo.
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ENTIDADE PROMOTORA: 
ASSOCIAÇÃO DEFESA DO PATRIMÓNIO DE MÉRTOLA - ADPM

CONSÓRCIO: 
Campo Arqueológico de Mértola, Merturis - Empresa Municipal de Turismo, Turismo do 

Alentejo. ERT.

OBJETIVOS:
• Capacitar 12 jovens capacitados como guias turísticos;
• Criar 4 roteiros turísticos criados;
• Colocar 6 jovens com colocação em emprego ou estágios.

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto “TXILAR-E5G” localizado na vila de Mértola, pretende capacitar um grupo de 12 
jovens como guias/animadores turísticos, que com essas competências poderão apresentar 
uma perspetiva diferente de Mértola e toda a sua riqueza turística e patrimonial. Esta 
necessidade surge face ao número crescente de visitantes e turistas que visitam o concelho, 
pretendendo-se que os jovens adquiram um conjunto de competências de acordo com a 
seguinte metodologia:

1. Percurso formativo em componentes básicas de empregabilidade, atividade turística, 
marketing, hospitalidade e turismo, informática, relações interpessoais, comunicação e 
empreendedorismo;

2. Componente formativa prática com visitas ao património do concelho, pesquisa de histórias, 
lendas e tradições da região, descoberta dos artesãos típicos e outras figuras da comunidade. 
Serão assim, realizadas visitas a exemplos de boas práticas de iniciativas turísticas de base 
local;

3. Participação nos eventos realizados no concelho como forma de pôr em prática os 
ensinamentos obtidos, com a criação de roteiros turísticos e sua dinamização prática;

Com este processo formativo pretende-se que os jovens possam estar preparados para uma 
transição com sucesso para a vida ativa, com a possibilidade real desta experiência poder ser 
realizada através de um dos parceiros do consórcio, ou num dos operadores turísticos que 
têm emergido na região.

TXILAR E5G
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2. IMPACTOS DO PROJETO (impactos preliminares à data de 31/10/2014)

4. POTENCIAL DE REPLICABILIDADE (1-5)
Índice de replicabilidade médio 3. A simplicidade da 
estrutura é potencialmente replicável, sendo que a 
maior dificuldade reside em encontrar parceiros que 
proporcionem experiências e colocações profissionais, 
facto que deve estar previsto à partida. O envolvimento 
de trabalho formativo em regime de voluntariado pode 
dificultar a sua replicabilidade.

5. CONTACTOS
ASSOCIAÇÃO DEFESA DO PATRIMÓNIO DE MÉRTOLA  

TXILAR E5G
Largo Vasco da Gama S/N 
7750-328 Mértola 
Email: txilar.e5g@adpm.pt 
Telefone: 286 610 000
http://adpm.pt/

3. FATORES CRÍTICOS DE (IN)SUCESSO

Nº de Jovens envolvidos 20

FORMAÇÃO DE JOVENS

Formação em guia/animador turístico 8

ATIVIDADES DE EMPREGABILIDADE

Visitas a empresas turísticas 8

Roteiros turísticos criados 4

FORMAÇÃO

Horas de Formação 200

Ações de formação de competências para a empregabilidade 2

Ações de formação de competências profissionais 6

FATORES POSITIVOS FATORES A MELHORAR

• Componente formativa 
adequada;

• Atividades práticas previstas e 
realizadas;

• Atribuição da “certificação” 
Guia Turístico de Mértola.

• Aposta na mobilização de jovens (a maioria do 
público alvo vem de aldeias dispersas);

• Definir estratégias que visem garantir uma maior 
regularidade dos jovens face ao trabalho sazonal 
e formações com bolsa existentes na zona;

• Articulação com parceiros locais para encontrar 
colocações profissionais.
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ENTIDADE PROMOTORA: 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE LOUREDO

CONSÓRCIO: 
Câmara Municipal de Paredes, Agrupamento de Escolas de Paredes, Junta de Freguesia de 
Louredo, Junta de Freguesia de Beire, Junta de Freguesia de Sobrosa, Junta de Freguesia 

de Cristelo, Associação Empresarial de Paredes.

OBJETIVOS:
• Integrar 24 jovens no mercado de trabalho em empresas da região;
• Implementar a “Oficina de Trabalho” com 2 negócios inclusivos nas áreas da jardinagem 

e limpeza de veículos;
• Atribuir galardões às empresas que integrem mais jovens da região.

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Este projeto está localizado na zona de Paredes, sendo Louredo e as suas freguesias, 
localidades de ambiente rural integradas num concelho com importante presença industrial 
(Vale do Sousa). Face à distância entre as localidades, o recurso a uma carrinha que funciona 
como Gabinete de Inserção Profissional Itinerante, possibilita que os jovensresidentes nas 
diversas localidades do concelho tenham uma atividade mais proactiva na procura de emprego 
e na melhoria da sua empregabilidade. De forma a proporcionar um maior envolvimento dos 
jovens, o projeto integra no consórcio, um número significativo de juntas de freguesia, criando 
uma rede de facilitação de contatos de proximidade e de identificação de novas iniciativas de 
negócio potencialmente criadoras de emprego.

O desenvolvimento do projeto inclui três estratégias importantes:

1. O contacto e motivação dos jovens para a melhoria das suas condições de empregabilidade, 
através de entrevistas, melhoria de CV e frequência de workshops diversos de desenvolvimento 
de competências;

2. O contacto direto com empresas implementadas e em processo de implementação na 
região, ofere-cendo os serviços de recrutamento, formação e acompanhamento de jovens a 
recrutar para essas entidades, e recrutamento com recurso a apoios existentes;

3. Criação de dois negócios inclusivos nas áreas de jardinagem e limpeza de veículos, através 
da integração de alguns dos jovens envolvidos no projeto - Limpeza de carros e Jardinagem.

KEEP CALM & WE WORK E5G
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2. IMPACTOS DO PROJETO (impactos preliminares à data de 31/10/2014)

4. POTENCIAL DE REPLICABILIDADE (1-5)
Índice de replicabilidade elevado 4. A metodologia 
aplicada pode ser facilmente replicável e adaptável 
aos mais diversos contextos, não sendo necessários 
recursos financeiros e materiais muito elevados.

5. CONTACTOS
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE LOUREDO

PROJETO KEEP CALM & WE WORK E5G
Rua Padre Amadeu n.º78 
4580-581 Louredo - Paredes 
Email: geral@ascl.pt 
            keepcalmandwework.e5g@gmail.com 
Telefone: 255 776 869 
https://www.facebook.com/keepcalmandwework

3. FATORES CRÍTICOS DE (IN)SUCESSO

Nº de Jovens envolvidos 270

COLOCAÇÃO EM EMPREGO 47

Contrato 39

Medidas de Apoio à Contratação 5

Estágios 3

NEGÓCIOS CRIADOS

Limpeza de Carros e Jardinagem 2

FORMAÇÃO

Horas de Formação 12

Ações de formação de competências para a empregabilidade 3

FATORES POSITIVOS FATORES A MELHORAR

• Equipa de trabalho multidisciplinar;

• Coordenação e liderança do projeto;

• Efetividade do consórcio e recursos disponibilizados;

• Aproveitamento dos recursos existentes em termos 
de utilização da apoios (estágios, financiamentos) e da 
efetivação de parcerias formais e informais (GEPE);

• Geração de receitas nos negócios criados.

• Incluir no consórcio 
parceiros na área 
da comunicação, 
de forma a divulgar 
e potenciar as 
atividades do 
projeto.
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ENTIDADE PROMOTORA: 
FISOOT, CRL

CONSÓRCIO: 
Junta de Freguesia de Paranhos.

OBJETIVOS:
• Qualificar tecnicamente 25 jovens nas áreas de acompanhamento de crianças e idosos, 

e desenvolver competências de empregabilidade em 50 jovens;
• Integrar 10 jovens integram a bolsa de colaboradores para prestação de serviços;
• Garantir que 20 clientes contratam estes serviços.

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto “MÃOS À OBRA-E5G” localiza-se na freguesia de Paranhos, concelho do Porto, numa 
zona de habitação social. A proposta assenta na criação de um negócio social e inclusivo de 
prestação de serviços low-cost (limpezas domésticas e engomadoria, arranjos de costura, 
bricolage e pequenas obras, apoio à infância, acompanhamento de idosos, eventos para 
crianças…) sendo direcionado para jovens desempregados com alguma experiência prévia e 
vocação pelas áreas assinaladas. 

Desta forma pretende-se integrar estes jovens no mercado, servindo a participação na bolsa de 
colaboradores do “MÃOS À OBRA-E5G”, tendo em vista a sua inserção no mercado de trabalho 
e progressiva autonomização. Estes jovens têm, ainda, a oportunidade de desenvolver as suas 
competências através da participação em workshops de melhoramento técnico e pessoal, nas 
áreas de empregabilidade e nas áreas técnicas ligadas aos serviços prestados.

No primeiro ano de atividade, a estratégia de implementação do projeto prevê as seguintes fases:

1. Formação e seleção de jovens para a bolsa de prestadores de serviços;

2. Divulgação do projeto na comunidade, através dos parceiros mais próximos e da comunicação 
social;

3. Prestação de serviços, com monitorização e controlo de qualidade;

4. Reforço da formação (melhoramento programado e retenção dos prestadores de serviços);

MÃOS À OBRA E5G
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2. IMPACTOS DO PROJETO (impactos preliminares à data de 31/10/2014)

4. POTENCIAL DE REPLICABILIDADE (1-5)
Índice de replicabilidade muito elevado 5. A simplicidade 
de processos envolvidos e a reduzida necessidade 
de recursos financeiros e materiais permite a sua 
replicação acauteladas as competências necessárias 
da equipa e instituições envolvidas..

5. CONTACTOS
FISOOT, CRL

MÃOS À OBRA E5G
Rua de Costa Cabral, nº 927 
4200-225 Porto 
Email: fisoot@gmail.com 
            maosaobra.e5g@gmail.com 
Telefone: 225 089 062 
Telemóvel: 912 493 366
https://www.facebook.com/maosaobra.e5g

3. FATORES CRÍTICOS DE (IN)SUCESSO

Nº de Jovens envolvidos 90

COLOCAÇÃO EM EMPREGO

Colaboradores no projeto 10

NEGÓCIOS CRIADOS 1

Mãos à Obra 1

FORMAÇÃO

Horas de Formação 66

Ações de formação de competências para a empregabilidade 6

Ações de formação de competências profissionais 27

FATORES POSITIVOS FATORES A MELHORAR

• Simplicidade do projeto que permite a sua 
implementação prática num prazo curto;

• Utilização de recursos existentes nas entidades 
envolvidas no consórcio;

• Acompanhamento personalizado dos serviços 
como fator de garantia e qualidade;

• Resultados colaterais na empregabilidade com o 
estímulo à inserção de jovens pelos seus próprios 
meios após os processos de formação realizados;.

• Apostar num consórcio de 
maior dimensão;

• Integração de um parceiro 
com competências na 
área do marketing e 
comunicação

• Assiduidade e 
responsabilidade por parte 
dos participantes;.
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ENTIDADE PROMOTORA: 
ASSOCIAÇÃO ENVOLVE BRILHO

CONSÓRCIO: 
Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes, Associação dos Agricultores 
dos Concelhos de Abrantes, Sardoal e Mação, Junta de Freguesia de São Miguel de Rio 
Torto e Rossio ao Sul do Tejo, TAGUS—Asociação do Desenvolvimento do Ribatejo Interior, A 
Nossa Horta, Lda, FAJUDIS - Federação das Associações Juvenis do Distrito de Santarém.

OBJETIVOS:
• Acompanhar 126 jovens na área da empregabilidade e orientação profissional;
• Formar 26 jovens na área da Gestão Agrícola;
• Constituir uma cooperativa agrícola com os jovens envolvidos no projeto.

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO
O “GAB JOVEM US-E5G” localiza-se no concelho de Abrantes, na freguesia de Rossio ao Sul do 
Tejo, sendo esta uma zona agrícola com uma realidade de muitos terrenos férteis não cultivados 
e poucos jovens da zona ligados à agricultura. Este projeto tem duas áreas de intervenção 
diferenciadas:

1. Constituição de um gabinete de atendimento e apoio a jovens, para apoio à construção 
de planos de vida com ênfase na empregabilidade e nas perspetivas de estímulo ao 
empreendedorismo. Pretende-se, assim, promover a formação em áreas que favorecem a 
empregabilidade, direcionando jovens para oferta formativa existente na área territorial de 
intervenção e divulgando as medidas e programas de apoio existentes.

2. Na área agrícola irá ser realizado o levantamento das explorações agrícolas não utilizadas 
em conjunto com os parceiros do consórcio, de forma a proporcionar um ambicioso plano de 
formação de 600h em temáticas como gestão agrícola, gestão da produção, comunicação e 
informação. Pretende-se, assim, dotar os formandos de ferramentas práticas para a atividade 
de exploração agrícola, e desenvolver, em parceria com a empresa A Nossa Horta, experiências 
de produções agrícolas e venda de produtos integrados em cabazes hortícolas e em feiras. 
Uma outra área que se pretende dinamizar assenta na realização de workshops de atividades 
complementares como a produção de compotas. Toda a metodologia aplicada visa formar e 
autonomizar os jovens como agricultores, bem como a criação de uma cooperativa agrícola.

GAB JOVEM US E5G
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2. IMPACTOS DO PROJETO (impactos preliminares à data de 31/10/2014)

4. POTENCIAL DE REPLICABILIDADE (1-5)
Índice de replicabilidade médio 3. A abrangência do projeto pode dificultar a replicabilidade. A 
área de produção agrícola e formação de cooperativa é um processo de alguma complexidade e 
que requer conhecimentos específicos, no entanto a existência de apoios centrais pode facilitar 
estes processos.

5. CONTACTOS
ASSOCIAÇÃO ENVOLVE BRILHO

GAB JOVEM US E5G
Largo do Peralvo, Edifício 13, Rossio ao Sul do Tejo 
2205-025 Abrantes
Email: gabjovemus.e5g@gmail.com 
Telefone: 241 070 018 
Telemóvel: 932 964 136
http://www.envolve.pt/

3. FATORES CRÍTICOS DE (IN)SUCESSO

Nº de Jovens envolvidos 74

COLOCAÇÃO EM EMPREGO 3

Estágio Profissional 1

Medidas de Apoio à Contratação 2

Nº de jovens agricultores envolvidos 7

FORMAÇÃO

Horas de Formação 150

Ações de formação de competências para a empregabilidade 2

Ações de formação de competências profissionais 4

FATORES POSITIVOS FATORES A MELHORAR

• Abrangência do consórcio;

• Atualidade da temática do projeto;

• Apoios existentes para a dinamização da 
área agrícola;

• Utilização de recursos endógenos

• Know-how da equipa na área agrícola;

• Geração de receitas nos testes de mercado.

• Assegurar parceiros para a 
realização de um plano de 
formação ambicioso;

• Melhorar os procedimentos 
administrativos relacionados 
com a gestão do projeto;

• Assegurar estratégias de 
governança de um consórcio 
muito alargado.
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ENTIDADE PROMOTORA: 
MOJU - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO JUVENIL EM OLHÃO

CONSÓRCIO: 
IEFP.IP, 

Câmara Municipal de Olhão, Ria Shopping Olhão.

OBJETIVOS:
• Inserir 4 jovens em estágios profissionais;
• Melhorar a empregabilidade de 20 jovens;
• Envolver 10 empresas participam na divulgação e venda dos produtos produzidos em 

atelier/workshop.

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO
A ideia central do projeto assenta na reutilização de materiais e redução do impacto ambiental, 
apostando na criação de novos objetos artísticos criados a partir do desperdício, bem como 
na transformação/recuperação de peças e objetos. Sediado na cidade de Olhão, o projeto 
desenvolve-se através das seguintes fases:

1. Workshops em componentes básicas de empregabilidade com a elaboração de um manual 
simples e prático;

2. Formação de maior duração em artes manuais e ambiente, em que os participantes irão 
abordar os conceitos e conteúdos necessários para as tarefas do “Hospital das Coisas”, através 
de sessões de experimentação em modelo de oficinas de trabalho;

3. Workshops de reutilização criativa abertos à comunidade para maior sensibilização do público 
e divulgação da atividade e dos conceitos presentes no projeto;

4. Criação do “Hospital das Coisas”, a atividade central do projeto e criadora de 4 postos de 
trabalho: o da técnica responsável e a realização de 3 estágios profissionais. É um espaço 
que, através de uma ótica de minimização do impacto ambiental, de redução de custos para 
as famílias e maximização da reutilização e reciclagem, os utilizadores poderão deixar peças de 
vestuário e acessórios, peças de mobiliário e objetos de casa que necessitem de reparação. A 
reparação será feita pela equipa do projeto a troco de um valor simbólico;

5. Participação em feiras regionais para venda dos produtos produzidos nos ateliers e divulgação 
do projeto.

HOSPITAL DAS COISAS E5G
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2. IMPACTOS DO PROJETO (impactos preliminares à data de 31/10/2014)

4. POTENCIAL DE REPLICABILIDADE (1-5)
Índice de replicabilidade elevado 4. Projeto com estrutura e metodologia simples. Assenta em 
necessidades de investimento bastante acessíveis, o que facilita a sua replicabilidade. A maior 
dificuldade centra-se na capacidade de mobilizar as organizações locais para a organização de 
feiras e divulgação dos produtos produzidos.

5. CONTACTOS
MOJU - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO JUVENIL EM OLHÃO

HOSPITAL DAS COISAS E5G
Rua Perpendicular à Rua de Olivença Lote 2 R/C 
8700 Olhão 
Email: hospitaldascoisas.e5g@gmail.com 
Telefone: 289 713 065
Facebook: Hospital das Coisas

3. FATORES CRÍTICOS DE (IN)SUCESSO

Nº de Jovens envolvidos 20

COLOCAÇÃO EM EMPREGO

Estágios Profissionais 4

EVENTOS E FEIRIAS REALIZADAS/PARTICIPADAS

Eventos e Concursos 4

Feiras e Lojas Parceiras 18

FORMAÇÃO

Horas de Formação 74

Ações de formação de competências para a empregabilidade 2

Workshops e Ateliers 35

FATORES POSITIVOS FATORES A MELHORAR

• Dinamismo e criatividade da coordenação;

• Angariação de parceiros durante o projeto;

• Geração de receitas com testes de mercado;

• Organização de eventos de impacto local;

• Bom trabalho de divulgação e sensibilização.

• Processo de triagem de 
colaboradores;

• Consolidar as parcerias locais, 
trabalhando numa lógica de 
partilha e rentabilização de 
recursos e sinergias.
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ENTIDADE PROMOTORA: 
TESE - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

CONSÓRCIO: 
Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), Sair da Casca.

OBJETIVOS:
• Desenvolver competências de empregabilidade e realizar experiências vocacionais com 

80 jovens;
• Angariar 30 empresas para proporcionarem experiência profissionais;
• Integrar 8 jovens no mercado de trabalho, através de estágios e outras medidas de 

inserção profissional.

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto pretende criar e testar uma plataforma online de apoio à transição para a vida ativa, 
que promova o contato direto entre jovens de contextos mais vulneráveis e potenciais entidades 
empregadoras, proporcionando a ambas as partes uma experiência vocacional enriquecedora.

No primeiro ano de funcionamento, a plataforma será especialmente direcionada para jovens 
ligados aos projetos escolhas das zonas de Lisboa e Porto, aproveitando a rede de projetos 
já existente para testar as ferramentas de acompanhamento e avaliação das experiências e a 
metodologia que enquadra todo o processo. No final do primeiro ano, e com base nos relatos 
e avaliações das experiências realizadas serão realizados workshops de desenvolvimento de 
competências com os jovens participantes nas experiências, para melhoria do seu potencial de 
empregabilidade.

O envolvimento das empresas é determinante para o sucesso deste projeto, o que implica que a 
capacidade de angariação e motivação de empresas para a participação neste projeto será um 
fator crítico na sua execução. Pretende-se que as empresas se tornem parceiros permanentes 
do projeto facilitando, assim, este processo no futuro.

O funcionamento da plataforma pretende-se que seja simples e intuitivo, tanto para os jovens 
como para as empresas, possibilitando o registo direto das experiências por parte das empresas, 
e a escolha por parte dos jovens, realizando o matching desejado. Posteriormente ambas 
as partes recebem o “kit de experiência” que define os passos a realizar até ao final de cada 
processo. Todo o processo é supervisionado por um técnico Link2Jobs e o técnico de emprego 
afeto a cada projeto Escolhas também é envolvido, no sentido de acompanhar os jovens e 
motivar outros para a sua participação.

ABRIR A PORTA ÀS ESCOLHAS E5G
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2. IMPACTOS DO PROJETO (impactos preliminares à data de 31/10/2014)

4. POTENCIAL DE REPLICABILIDADE (1-5)
Índice de replicabilidade médio 3. A replicabilidade do projeto está ligada à estrutura, know-
how e experiência das entidades presentes no consórcio, especialmente no que diz respeito à 
experiência na temática da empregabilidade, como também nas redes de contatos e ligação 
ao mundo empresarial. O investimento inicial na plataforma e na divulgação também são um 
fator a ter em conta.

5. CONTACTOS
TESE - ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO

LINK2JOBS E5G
Rua S. Filipe Nery, nº 25 B 
1250-225 Lisboa 
Email: info@tese.org.pt 
Telefone: 213 868 405 
Telemóvel: 918 786 450
http://www.link2jobs.pt/

3. FATORES CRÍTICOS DE (IN)SUCESSO

Nº de Jovens envolvidos 52

COLOCAÇÃO EM EMPREGO 1

Contrato 1

EXPERIÊNCIAS VOCACIONAIS

Disponibilizadas 116

Realizadas 52

Empresas Participantes 29

FORMAÇÃO

Horas de Formação 16

Ações de formação de competências para a empregabilidade 4

FATORES POSITIVOS FATORES A MELHORAR

• Inovação e impacto potencial do projeto;

• Preenchimento de uma falha de mercado;

• Simplicidade de processos;

• Utilização da internet;

• Envolvimento de jovens e empresas;

• Capacidade e experiência da entidade 
promotora;.

• Garantir formas de suportar os 
custos relativos a despesas com 
seguros e deslocações;

• Capacidade de divulgação e 
motivação junto do público 
alvo, para um aproveitamento 
mais efetivo das experiências 
proporcionadas.
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ENTIDADE PROMOTORA: 
DRESS FOR SUCESS LISBOA

CONSÓRCIO: 
Junta de Freguesia de Santo António.

OBJETIVOS:
• Formar 320 mulheres como Donas de Casa de Excelência;
• Integrar profissionalmente 94 das formandas;
• Conseguir a participação de 48 formandas em planos de desenvolvimento de carreira.

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto está localizado em Lisboa, mais concretamente na freguesia de Santo António, 
pretendendo atuar na área metropolitana de Lisboa. O Projeto “Fadas Madrinhas” é um programa 
de crescimento pessoal e profissional que visa tornar as mulheres que dele façam parte, Donas 
de Casa de Excelência, de forma a integrálas no mercado de trabalho.

A metodologia aplicada assenta num programa formativo específico de, com componentes 
diferenciadas e inovadoras, que pretende dotar as mulheres de novas valências e competências 
práticas que permitem a valorização profissional e facilitam a integração profissional. A formação 
terá duas componentes: a vertente prática abarca temas como, passar a ferro e cozinha saudável 
e económica, na vertente teórica são ministradas as área da deontologia e ética profissional, 
direitos e deveres de uma fada, psicologia da família e da criança, gestão de tempo, marketing 
pessoal, micro informática e imagem profissional.

O projeto terá também como função a colocação no mercado de emprego, pelo realizará procura 
efetiva e personalizada de emprego, tendo por base o perfil, características e competências de 
cada candidata, articulando com os parceiros, empresas, comércio e serviços potencialmente 
geradores de postos de trabalho. Uma vez localizada a oportunidade de emprego, o projeto 
responsabiliza-se pela seleção e encaminhamento para entrevista das 3 candidatas que melhor 
correspondem ao perfil solicitado. As candidatas serão preparadas e vestidas pela DRESS FOR 
SUCESS, no âmbito da atividade já realizada por esta instituição, de modo a apresentarem-se de 
forma profissional na entrevista de trabalho.

Após a obtenção de uma colocação profissional, as fadas são acompanhadas pelos técnicos do 
projeto no sentido de ajudar ao processo de transição para a vida ativa e garantir a prestação de 
serviços de qualidade. Para todas as fadas envolvidas no projeto existirá um acompanhamento 
regular para aferir o impacto da formação no desenvolvimento das participantes.

FADAS MADRINHAS E5G
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2. IMPACTOS DO PROJETO (impactos preliminares à data de 31/10/2014)

4. POTENCIAL DE REPLICABILIDADE (1-5)
Índice de replicabilidade elevado 4. O replicabilidade deste 
projeto está ligado è metodologia aplicada e aos resultados 
obtidos. As necessidades e características do público alvo 
que se revelam de muita aplicabilidade na nossa sociedade 
também são um fator atrativo neste projeto. Este projeto 
já garantiu a sua replicabilidade em dois novos territórios.

5. CONTACTOS
DRESS FOR SUCESS LISBOA

FADAS MADRINHAS E5G
Calçada do Moinho de Vento, nº3 1169-114 Lisboa 
Email: fadasmadrinhas.e5g@vestidasparavencer.pt 
Telefone: 218 8721 85 
https://www.facebook.com/keepcalmandwework

3. FATORES CRÍTICOS DE (IN)SUCESSO

Nº de Jovens envolvidos 270

COLOCAÇÃO EM EMPREGO 39

Colocadas pelo projeto 19

Apoiadas pelo projeto 20

Reintegração em Formação 6

NEGÓCIOS CRIADOS 1

Fadas Madrinhas 1

FORMAÇÃO

Horas de Formação 400

Ações de formação de competências para a empregabilidade 16

Ações de formação de competências profissionais 32

FATORES POSITIVOS FATORES A MELHORAR

• Angariação de parceiros importantes durante 
a execução do projeto;

• Metodologia simples e replicável;

• Entidade com experiência e ligação ao 
público alvo;

• Acompanhamento de proximidade a todas as 
formandas.

• Objetivos iniciais demasiado 
ambiciosos que causaram 
dificuldades no desenvolvimento e 
aprimoramento da metodologia;

• Consórcio inicial pouco 
diversificado.
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ENTIDADE PROMOTORA: 
CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

CONSÓRCIO: 
Associação para o Desenvolvimento Integrado da Cidade de Ermesinde (ADICE), 
Associação Cultural “Cabeças no Ar e Pés na Terra”, Biscoitaria Valonguense, Paupério 

Bolachas e Biscoitos, Vallis Habita, IEFP, IP.

OBJETIVOS:
• Aumentar as competências de empregabilidade a 13 jovens;
• Implementar um negócio social na área da biscoitaria;
• Incluir 5 jovens na constituição de um negócio social.

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Projeto desenvolvido em Valongo, terra de tradição centenária na área da biscoitaria. A ideia base 
e estruturante do projeto assenta em recuperar a tradição de venda ambulante de biscoitos, 
adaptando-a aos nossos dias e às novas formas de consumo. Para tal, a constituição do 
consórcio foi determinante no desenvolvimento do projeto, pois a inclusão de duas importantes 
fábricas permitiu a conjugação de condições ideais para a formação e conhecimento prático dos 
participantes. Esta parceria possibilitou a criação de condições especiais para o desenvolvimento 
do modelo de negócio a implementar, em especial, preços preferenciais na aquisição dos 
biscoitos para venda. O projeto também apresenta uma componente forte de formação e 
desenvolvimento profissional nas áreas de técnico de vendas, técnico multimédia e técnico de 
informática, no sentido de dotar os jovens com competências na área da criação de um negócio 
que se apresenta, simultaneamente, tradicional e moderno.

O desenvolvimento do projeto inclui três estratégias importantes:

1. Processo formativo de desenvolvimento de competências profissionais através de formações 
modulares ministradas pelo IEFP, complementado com a formação/experienciação prática com 
visitas e presença em miniestágio nas fábricas envolvidas;

2. Teste de mercado ao negócio através da presença em feiras, romarias, eventos e outros 
acontecimentos similares, onde as componentes práticas do negócio são postas à prova e 
permitem a melhoria das competências dos participantes;

3. Workshop de empreendedorismo para definição do modelo de negócio e apoio à sua 
implementação.

BISCOITOP E5G
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2. IMPACTOS DO PROJETO (impactos preliminares à data de 31/10/2014)

4. POTENCIAL DE REPLICABILIDADE (1-5)
Índice de replicabilidade médio 3. O sucesso deste projeto 
depende, em grande parte, da constituição do consórcio 
e participação direta de empresas, através da sua área de 
responsabilidade social. A ligação do projeto a recursos e 
tradições locais também é um elemento importante para 
a sua replicabilidade.

5. CONTACTOS
ADICE VALONGO—ASS. DESENVOLVIMENTO INTEGRADO  
DA CIDADE DE ERMESINDE

PROJETO BISCOITOP E5G
Avenida 5 de Outubro, nº310, 4440-503 Valongo 
Email: adiceipss.valongo@gmail.com 
            biscoitop.e5g@gmail.com 
Telefone: 224 219 570
https://www.facebook.com/BiscoiTOP
http://www.biscoitop.com/

3. FATORES CRÍTICOS DE (IN)SUCESSO

Nº de Jovens envolvidos 23

COLOCAÇÃO EM EMPREGO 2

Contrato 1

NEGÓCIOS CRIADOS

Biscoitaria e um negócio por conta própria 2

Nº participações em feiras e eventos 25

FORMAÇÃO

Horas de Formação 733

Ações de formação de competências para a empregabilidade 1

Ações de formação de competências profissionais 3

FATORES POSITIVOS FATORES A MELHORAR

• Presença do IEFP no consórcio como facilitador dos 
processos de formação;

• Colaboração de empresas da região com tradição nesta 
área, no âmbito da responsabilidade social;

• Utilização de recursos endógenos e tradição local;

• Possibilidade de testar o mercado em diversos momentos 
(feiras e eventos);

• Geração de receitas na fase de experimentação do projeto.

• Reforçar no 
plano formativo 
a vertente 
do empreen-
dedorismo;



64 \

ENTIDADE PROMOTORA: 
QUERER SER, ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO SOCIAL 

CULTURAL E PROFISSIONAL DE GONDOMAR

CONSÓRCIO: 
Associação Comercial e Industrial de Gondomar (ACIG), Câmara Municipal de Gondomar, 

Junta de Freguesia de Rio Tinto.

OBJETIVOS:
• Incluir profissionalmente 24 jovens;
• Promover a empregabilidade e empreendedorismo em 72 jovens;
• Implementar 2 negócios sociais capazes de gerar receitas para garantir a sua 

sustentabilidade.

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Projeto localizado na freguesia de Rio Tinto no concelho de Gondomar, sendo esta uma zona 
densamente habitada que apresenta níveis elevados de desemprego e crescentes sinais de 
empobrecimento. Tendo por base o trabalho já desenvolvido pela Associação QUERER SER na 
área da inclusão social, pretende-se com o presente projeto a criação de 2 negócios sociais nas 
seguintes áreas:

1. Criação de um negócio inclusivo com serviços de limpeza em particulares, empresas e 
condomínios, denominado IMPEC. Os jovens participantes neste negócio passam por uma 
primeira fase de formação (120h) que envolve as áreas da empregabilidade, desenvolvimento 
pessoal e módulos específicos relativos a conhecimentos e técnicas de limpeza. Numa segunda 
fase, os jovens poderão integrar a bolsa de colaboradores da IMPEC e realizar serviços pelos 
quais serão remunerados. Pretende-se que este serviço funcione segundo a lógica low-cost, 
contando com o envolvimento da Associação Comercial e Industrial de Gondomar, parceiro 
determinante na fase de lançamento comercial do negócio.

2. Criação de uma loja de artesanato “A minha janela para a rua” com o objetivo de proporcionar 
aos jovens criadores e artesãos, um espaço comercial onde podem expor e vender os seus 
produtos. A área do graffiti, foi eleita como uma das prioritárias devido à ligação direta com 
as práticas dos jovens da região. A parceria com criadores conceituados e empresas da 
região, é uma estratégia pensada para o crescimento e divulgação deste negócio. Aos jovens 
participantes será ministrada formação nas áreas de empregabilidade, procura ativa de emprego 
e empreendedorismo.

EU TENHO UMA ESCOLHA E5G
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2. IMPACTOS DO PROJETO (impactos preliminares à data de 31/10/2014)

4. POTENCIAL DE REPLICABILIDADE (1-5)
Índice de replicabilidade elevado 4. A simplicidade da metodologia aplicada e a reduzida 
necessidade de recursos financeiros e materiais permite a sua replicação acautelando as 
competências necessárias da equipa e instituições envolvidas.

5. CONTACTOS
QUERER SER, Ass.Promoção Social Cultural e Profissional   
de Gondomar

EU TENHO UMA ESCOLHA E5G
Rua dos Regueirais nº 83, 4435-417 RIO TINTO 
Email: eutenhoumaescolha.e5g@gmail.com 
Telefone: 223 206 439
https://www.facebook.com/associacao.quererser
http://www.quererser.pt/pt/

3. FATORES CRÍTICOS DE (IN)SUCESSO

Nº de Jovens envolvidos 128

COLOCAÇÃO EM EMPREGO

Colaboradores no projeto 7

NEGÓCIOS CRIADOS 1

IMPEC 1

Nº de horas de limpeza realizadas 519

Nº de Clientes Empresariais 9

FORMAÇÃO

Horas de Formação 400

Ações de formação de competências para a empregabilidade 2

Ações de formação de competências profissionais 10

FATORES POSITIVOS FATORES A MELHORAR

• Implementação prática num curto espaço 
de tempo;

• Novas parcerias concretizadas durante a 
execução, em particular com o IEFP;

• Acompanhamento personalizado dos 
serviços como fator de garantia e 
qualidade;

• Geração de receitas do negócio inclusivo.

• Apostar num maior conhecimento 
e experiência numa das áreas de 
negócio a implementar;

• Integrar no consórcio um parceiro 
com competências na área do 
marketing e comunicação;

• Garantir uma maior assiduidade dos 
participantes.
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ENTIDADE PROMOTORA: 
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE MOURA

CONSÓRCIO: 
Centro de Emprego e Formação Profissional de Beja (IEFP, IP), Câmara Municipal de Moura, 

Núcleo Local de Inserção.

OBJETIVOS:
• Certificar 12 jovens na área da costura;
• 20 vendas de produtos e serviços na área da costura;
• Elaborar um Plano Pessoal de Futuro a 12 jovens.

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto localiza-se no concelho de Moura onde reside uma comunidade cigana numerosa que 
constitui o público alvo prioritário. Aproveitando a intervenção de proximidade já existente no 
concelho, o projeto pretende:

1. Desenvolver nos destinatários competências pessoais e sociais, bem como capacitar 
profissionalmente jovens na área da costura, através de formação certificada ministrada pelo 
IEFP,IP (parceiro do consórcio). Esta formação permite a integração das participantes do projeto 
numa turma regular de formação modular certificada;

2. Facilitar os meios e recursos para testarem as competências adquiridas e criarem uma 
progressiva autonomia através da prática orientada numa oficina de costura, que funciona num 
espaço cedido pela Câmara Municipal de Moura, localizado no Bairro do Girassol;

3. Constituir um grupo de inclusão produtiva, preparado para confecionar e comercializar 
artigos e serviços de costura, testando esta prática através da participação em mercados e 
feiras regionais, bem como através da exploração de outras formas de contacto com o mercado.

Durante o projeto está prevista a criação de um blogue e de uma página de facebook, quer para 
divulgação do projeto, quer dos produtos e serviços. Está também prevista a visita a ateliers de 
costura já implementados no mercado e a outras “oficinas de projeto” tendo em vista o contacto 
com modelos de negócio semelhantes.

ALINHAVOS E5G
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2. IMPACTOS DO PROJETO (impactos preliminares à data de 31/10/2014)

4. POTENCIAL DE REPLICABILIDADE (1-5)
Índice de replicabilidade elevado 4. A metodologia utilizada e a reduzida necessidade de recursos 
financeiros e materiais permite a sua replicação, desde que acauteladas as competências 
necessárias da equipa e instituições envolvidas.

5. CONTACTOS
ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO DO 
CONCELHO DE MOURA

ALINHAVOS E5G
Travessa da Misericórdia, 4-1º 
7860-072 Moura 
Email: adcmoura@adcmoura.pt 
            alinhavos.e5g@adcmoura.pt 
Telefone: 285 254 931 
Telemóvel: 967 328 824
http://www.adcmoura.pt/alinhavos/

3. FATORES CRÍTICOS DE (IN)SUCESSO

Nº de Jovens envolvidos 64

COLOCAÇÃO EM EMPREGO

Colaboradores no projeto 10

NEGÓCIOS CRIADOS 1

Cantinho da Costura 1

FORMAÇÃO

Horas de Formação 125

Ações de formação de competências para a empregabilidade 2

Ações de formação de competências profissionais 3

FATORES POSITIVOS FATORES A MELHORAR

• Simplicidade da metodologia utilizada permitiu a 
sua implementação prática num curto espaço de 
tempo;

• Utilização de recursos existentes nas entidades 
envolvidas no consórcio;

• Aproveitamento do trabalho de intervenção de 
proximidade realizado no passado;

• Geração de receitas através da experimentação do 
negócio.

• Dimensão e competências 
presentes na equipa inicial;

• Prever estratégias 
para trabalhar fatores 
como a assiduidade 
dos participantes e a 
concorrência do trabalho 
sazonal..
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ENTIDADE PROMOTORA: 
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LUCINDA ANINO SANTOS

CONSÓRCIO: 
Centro de Assistência Social Lucinda Anino Santos (CASLAS), Câmara Municipal de Lagos, 
Agrupamento de Escolas Júlio Dantas e Agrupamento de Escolas Gil Eanes de Lagos, 
IEFP,IPl, União das Juntas de Freguesias de Lagos, Unidade de Reabilitação Profissional 
do CASLAS, Protocolo de Rendimento Social de Inserção—Núcleo de Lagos, Centros 

Comunitários (CASLAS) Dar a Mão (Chinicato) e Duna (Meia-Praia).

OBJETIVOS:
• Proporcionar 13 estágios profissionais nas diversas áreas ligadas ao projeto (Albergue e 

Carpintaria);
• Criar 6 postos de trabalho no Albergue Juvenil para os jovens que fizeram o estágio (2015);
• Criar 1 negócio social na área do mobiliário.

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO
A transformação de uma antiga escola primária num albergue juvenil na zona da Meia-Praia 
em Lagos constitui o mote para este projeto. Através da criação do albergue juvenil low-
cost pretende-se realizar um conjunto de estágios profissionais com potencial elevado de 
transformação em criação de emprego, promovendo e desenvolvendo as competências 
empreendedoras e profissionais dos jovens, proporcionando-lhes um processo de inclusão 
social e profissional.

O objetivo do albergue é proporcionar a jovens de todo o país a possibilidade de usufruirem de 
férias e atividades a um preço baixo mas sustentável.

A “construção” e equipamento do albergue é um projeto que envolve uma multiplicidade de 
entidades e vontades. A Câmara Municipal de Lagos cede as instalações de uma escola e apoia 
os procedimentos de licenciamento, a empresa Elidesign desenvolve e executa todo o plano de 
comunicação, e alguns hotéis da região fornecem equipamento e colchões no âmbito da sua 
responsabilidade social.

Este projeto pretende, também, criar um negócio inclusivo na área da carpintaria, pois a Unidade 
de Reabilitação Profissional do CASLAS, construiu os beliches e alguns dos móveis, pretendendo 
no futuro desenvolver esta atividade, possibilitando aos seus utentes o desenvolvimento de 
competências profissionais num processo de reabilitação e inclusão social profissional.

ALBERGUE JUVENIL E5G
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2. IMPACTOS DO PROJETO (impactos preliminares à data de 31/10/2014)

4. POTENCIAL DE REPLICABILIDADE (1-5)
Índice de replicabilidade médio 3. A replicabilidade de um projeto com estas características 
é possível através de um consórcio que consiga suportar os recursos financeiros e materiais 
necessários, devido à envergadura e capacidade de gestão necessárias. A metodologia de 
aproveitamento de recursos e espaços existentes é interessante e oportuna como forma de 
desenvolvimento e intervenção social.

5. CONTACTOS
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
LUCINDA ANINO SANTOS
ALBERGUE JUVENIL E5G “BRISA DO TEMPO”
Rossio de São João—Apartado 132 
8601-902 Lagos 
Email: caslas@sapo.pt 
            albergue.e5g@gmail.com 
Telefone: 282 780 560
Facebook: Brisa Tempo

3. FATORES CRÍTICOS DE (IN)SUCESSO

Nº de Jovens envolvidos 8

COLOCAÇÃO EM EMPREGO 8

Estágios 8

NEGÓCIOS CRIADOS

Albergue Juvenil 1

Nº de dormidas realizadas 30

FATORES POSITIVOS FATORES A MELHORAR

• Equipa de trabalho multidisciplinar;

• Coordenação e liderança do projeto;

• Abrangência do consórcio e recursos 
disponibilizados;

• Aproveitamento dos recursos existentes 
em termos de utilização de apoios (estágios, 
financiamentos) e da efetivação de parcerias 
formais e informais.

• Consolidar o modelo de 
governança definido pelo 
consórcio, de forma a evitar 
atrasos no desenvolvimento 
do projeto .
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ENTIDADE PROMOTORA: 
ASSOCIAÇÃO TEATRO IBISCO: TEATRO INTER BAIRROS PARA A 

INCLUSÃO SOCIAL E CULTURA DO OPTIMISMO

CONSÓRCIO: 
Câmara Municipal de Loures, Agrupamento de Escolas da Apelação.

OBJETIVOS:
• Desenvolver ações de formação em, pelo menos, duas modalidades desportivas, previstas 

para 50 jovens;
• Criar 2 postos de trabalho através de um negócio social na área do desporto e da 

restauração;
• Promover os talentos artísticos de 4 jovens através de exposições numa micro-galeria 

a criar no bairro.

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Este projeto localiza-se no Bairro Quinta da Fonte, na Apelação - Loures. Dinamizado pela 
Associação Teatro Ibisco, que já intervém no bairro com forte aposta no desenvolvimento 
de ações de índole cultural, pretende-se com este projeto promover a revitalização cultural, 
social e desportiva do bairro, por via da recuperação, limpeza e ocupação saudável de um 
complexo polidesportivo atualmente abandonado, mal iluminado e alvo de atos de vandalismo 
constantes.

A exploração deste espaço dará emprego a dois jovens do bairro, bem como proporcionará a 
muitos outros a possibilidade de convívio e aprendizagem em várias áreas importantes no seu 
desenvolvimento. Pretende-se assim;.

1. Promover o desporto organizando torneios desportivos, proporcionando a prática de 
modalidades como o Jiu Jitsu e a Dança, e a prática do skate, dinamizando o Skate Park 
localizado na zona envolvente;

2. Criar um Ginásio Social onde os jovens poderão manter a forma física;

3. Dinamizar um café/esplanada que funcionará como ponto de encontro e espaço de convívio 
promovendo uma alimentação mais saudável;

4. Fomentar a criação de uma Micro Galeria de Arte e um Espaço Internet, realizando ateliers 
e exposições para os artistas do bairro, permitindo simultaneamente aos jovens o acesso à 
internet;

5. Desenvolver um espaço de eventos, música, teatro e outras formas de expressão e convívio.

EMPREGUE HABILIDADE E5G
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2. IMPACTOS DO PROJETO (impactos preliminares à data de 31/10/2014)

4. POTENCIAL DE REPLICABILIDADE (1-5)
Índice de replicabilidade médio 3. A replicabilidade de um projeto com estas características 
é possível através de um consórcio que consiga garantir os recursos financeiros e materiais 
necessários. O facto de se apostar na recuperação de espaços e recursos da comunidade, 
pode facilitar a sua replicabilidade.

5. CONTACTOS
ASSOCIAÇÃO TEATRO IBISCO: Teatro Inter Bairros 
para a Inclusão Social e Cultura do Optimismo

EMPREGUE HABILIDADE E5G
Centro Comunitário da Apelação 
2680-272 Apelação 
Email: teatroibisco@gmail.com 
            empreguehabilidade.e5g@gmail.com 
Telemóvel Eunice Rocha (Produtora): 960 06 21 04
http://ibisco.org/teatro-ibisco/

3. FATORES CRÍTICOS DE (IN)SUCESSO

Nº de Jovens envolvidos 128

COLOCAÇÃO EM EMPREGO 2

Contrato 2

NEGÓCIOS CRIADOS 1

Fonte 1

Exposições na Micro Galeria 4

ATIVIDADES

Workshops Arte 6

Torneios Desportivos 4

Atividades Desportivas regulares 3

FATORES POSITIVOS FATORES A MELHORAR

• Aproveitamento de um equipamento existente 
e bem localizado na comunidade, com grande 
potencial de desenvolvimento;

• Grande aposta do consórcio no desenvolvimento 
do projeto;

• Empowerment dos jovens, numa lógica de 
desenvolvimento e participação de toda a 
comunidade.

• Delinear um plano de 
atividades ajustado à 
dimensão da equipa técnica.
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ENTIDADE PROMOTORA: 
TORKE+CC

CONSÓRCIO: 
Associação Teatro Ibisco.

OBJETIVOS:
• Formação de 9 jovens na área das indústrias criativas;
• Estágio dos jovens em contexto empresarial para desenvolvimento das suas ideias;
• 3 negócios sociais.

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Projeto criativo e inovador ao nível das ideias a desenvolver e da metodologia apresentada, 
que passa pela realização de formação teórica e prática para jovens e desempregados numa 
empresa criativa desenvolvendo produtos inovadores inspirados em 3 conceitos, passíveis de 
serem transformados em negócios:

• Artesanato vs Tecnologia: o encontro entre a tecnologia dos países desenvolvidos com as 
técnicas dos países milenares para criação de produtos genéricos para o mercado global;

• Eatvenirs - Souvenirs comestíveis: focados na área do turismo urbano pretendia-se criar 
uma linha de souvenirs europeus que são comestíveis e/ou que geram vida (sementes);

• Bares cowork: serviço de criação de novos espaços cowork em bares (ideia inspirada numa 
iniciativa original da Catalunha).

2. RESULTADOS
Este foi o único projeto promovido diretamente por uma empresa, e apesar de toda a capacidade 
da equipa envolvida e da inovação presente nas ideias e metodologias, não conseguiu obter os 
resultados pretendidos.

A dificuldade de constituição do consórcio foi o fator determinante neste insucesso. Uma 
entidade ativa e reconhecida no meio empresarial, mas sem experiência no meio social e na 
intervenção no terreno, precisava de um apoio forte na ligação ao setor social de forma a 
permitir uma aproximação aos públicos destinatários desta intervenção. Essa ligação não foi 
conseguida com a entidade presente no consócio inicial devido à distância entre os territórios 
de influência de ambas. Posteriormente, foram realizados esforços junto de outras entidades e 
participantes, nomeadamente em Marvila, na Ajuda e no Bairro Alto, mas forma iniciativas que 
não corresponderam às expetativas.

O projeto terminou antecipadamente em 30/06/2014, através de comum acordo entre as partes 
envolvidas, pois o atraso na implementação comprometia os objetivos originais.

3. CONTACTOS
TORKE+CC

Telemóvel: 931 750 285   
Email: lisboa@torkecc.com

WORK&SHOP E5G
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ENTIDADE PROMOTORA: 
CÂMARA MUNICIPAL DA VIDIGUEIRA

CONSÓRCIO: 
Escola Profissional Fialho de Almeida.

OBJETIVOS:
• Formar 15 indivíduos da comunidade cigana da Vidigueira;
• Constituir e legalizar uma entidade empresarial na área dos equídeos;
• 6 jovens com colocação em emprego, estágios ou outra forma de colocação profissional.

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Projeto localizado na Vila da Vidigueira com intervenção planeada junto da comunidade 
de etnia cigana da região. Pretende-se fortalecer a capacitação técnica e profissional 
dos membros da comunidade no sentido de favorecer a sua autonomia profissional e 
económica, ajudando a combater os estigmas e preconceitos, normalmente associados a 
esta comunidade. Esta intervenção foi programada em dois eixos principais:

1. Facultar formação profissional orientada para as áreas de maior competência e vocação 
profissional, em estreita articulação com as tendências de maior empregabilidade local que, 
neste caso, incidem nas atividades agrícolas;

2. Estimular o empreendedorismo na área da criação de equídeos, visando a criação de uma 
cooperativa que envolva proprietários de gado equino, e que pode envolver a criação de um 
centro de equitação que integre a prestação de serviços na área da criação, manutenção e 
ensino da arte de cavalgar.

2. RESULTADOS
A implementação no terreno deste projeto não correspondeu minimamente às expetativas 
criadas. Apesar de ser um projeto com um nível de risco elevado, devido às especificidades da 
intervenção e à ambição dos resultados a atingir, a dinâmica imposta no terreno revelou-se 
muito insuficiente não aproveitando o capital de confiança que era suposto existir, visto este 
projeto aproveitar uma intervenção já existente.

O diagnóstico inicial que serviu de base à definição de estratégia de intervenção revelou-se 
desajustado da realidade o que afetou desde logo a implementação no terreno. A dificuldade de 
adaptação à realidade existente e a consequente introdução de novas soluções, foi atrasando a 
dinâmica necessária a uma intervenção que, devido ao prazo de execução previsto, se pretendia 
determinada e incisiva.

A demolição do Parque de Estágio onde vivia a maioria do público alvo do projeto em junho 
de 2014 veio perturbar, seriamente, a implementação do projeto e a relação entre as partes 
envolvidas. Este acontecimento, que ultrapassou a própria dimensão do projeto, foi um fator 
determinante na quebra de confiança e no afastamento do público alvo, revelando, pela forma 
como foi conduzido, incapacidade na governança do consórcio alargado.

3. CONTACTOS
CÂMARA MUNICIPAL DA VIDIGUEIRA
Praça da República, 7960-225 - Vidigueira  Telefone: 284 437 400  Email: geral@cm-vidigueira.pt

ROMAMOR - NOVO RUMO E5G
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