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apresentação
Com a presente brochura dá-se continuidade à publicação dos 
“documentos síntese” das Redes Temáticas da 1ª Fase da EQUAL.
Com o título sugestivo de “Empreender por Novos Caminhos”, 
o autor-animador da Rede Temática “Empreendedorismo e De-

senvolvimento Local” sistematiza as experi-
ências dos projectos participantes na 

Rede, problematiza cinco grandes 
questões que são centrais ao de-
senvolvimento do empreendedo-
rismo de públicos desfavorecidos e 
aponta um conjunto de propostas 
de trabalho.
Lança-se, assim, um desafi o para o 
futuro. Um desafi o para os projectos 
EQUAL da 2ª FASE que trabalham 
neste domínio e que devem pros-
seguir a sua experimentação tendo 
como ponto de partida o que foi fei-
to na 1ª Fase e os ensinamentos do 
passado, e um desafi o, também para 
a futura Rede Temática que, desde 
já, passa a dispor de um conjunto de 
ideias-força e de orientações para a 

sua própria refl exão e actuação.
Aos participantes da Rede Temática 

“Empreendedorismo e Desenvolvimento Local”, ao seu animador, 
o reconhecimento por terem agarrado este desafi o pioneiro de 
trabalhar e aprender em rede, para a partir dele passar a “empre-
ender por novos caminhos”.

A Gestora da I.C. EQUAL
Ana Vale

Lança-se, assim, um desafi o 
aos projectos EQUAL da 2ª fase, 
que trabalham neste domínio e 

que devem prosseguir 
a sua experimentação, 

tendo como ponto de partida 
o que foi feito na 1ª fase 
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bilhete 
de identidade

Nome: 

Data de nascimento: 
Duração:

Animador:
Coordenador:

Projectos envolvidos (17):

Membros da rede que colaboraram 
através da actividade do “produto síntese”:

Rede Temática 3 - Empreendedorismo 
e Desenvolvimento Local
23 de Maio de 2003
20 meses
Carlos Valentim Ribeiro
Susana Martins
Dinâmicas de Desenvolvimento em Regiões Desfavorecidas
JEMA - Jovens Empresárias Movimentam-se para o Auto-Emprego
Projecto de Dinamização Empresarial de Loures
Ofi cinas para a Igualdade
PODER - Promover Organizadamente o Desenvolvimento do   Emprego
Europa para Inovar o Baixo Guadiana
Glocal - Empresa Locais com Orientação Global
Laboratório de Ideias
Qualifi car, inovar e cooperar para competir
Porto de Partida - Revitalização do Centro Histórico
DESSOL - Desenvolvimento Local através da Solidariedade
InFORMAR Local - Rede de Cooperação institucional e apoio empresarial
Saber & Arte
ENE - Empreender na escola
Rede para a Inclusão
Valorizar para Competir
IES - Inovar na Economia Social

Susana Martins – JEMA – Jovens Empresárias Movimentam-se para o Auto-Emprego
Ivone Vasco – DESSOL – Desenvolvimento Local através da Solidariedade
Luís Fernandes - Qualifi car, inovar e cooperar para competir
Cristina Coelho e Carla Pires – Projecto Glocal
Irina Vairinhos – ENE – Empreender na escola
Celso Mendes e Ana Bugio- Laboratório de Ideias
Ana Pires – Ofi cinas para a Igualdade
Carla Palaio - Valorizar para Competir
José Pombo – Porto de Partida
Cacilda Pereira – Saber & Arte
Paula Sousa, Rosa Duarte – Informar Local
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acção empreendedora 
e igualdade 
de oportunidades 
o que está em causa?

Em meados dos anos 90 começou a ganhar terreno em Portu-
gal uma corrente que procurava afi rmar, a par de outras mais 
assistencialistas, uma via estratégica e coerente para apoiar 
a inserção e a reinserção profi ssional de desempregados, 
a inserção pela economia. Tratava-se, como noutros países 
europeus de implementar em complemento dos mecanismos 
de apoio individuais aos sujeitos em situação de exclusão ou de 
exclusões diversas, programas ou iniciativas que privilegiassem 
as relações com o mercado nas acções a desenvolver para favo-
recer a inserção ou a reinserção profi ssional. 
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Esta abordagem, que teve múltiplas expressões programáticas 
tais como, entre outras, as empresas de inserção e os apoios às 
empresas artesanais, teve necessariamente impacto no domí-
nio do auto-emprego e sobretudo na criação de microempre-
sas e de cooperativas centradas na resolução dos problemas 
do emprego.
Enquanto que este campo de actuação surgia timidamente 
através de apoios fi nanceiros como as Iniciativas Locais de 
Emprego e o Prodescoop e de programas de assistência 
técnica e/ou espacial como os CACES, as Incubadoras de 
Empresas e as Ofi cinas de Projectos, uma outra perspectiva 
também focalizada nas dinâmicas empreendedoras fomen-
tava a criação de novas empresas e promovia uma atitude 
individual de risco e a adopção de modelos de sucesso como 
o franchising. Foi naquela ocasião o apelo ao “despeça-se já!”, 
foi a promoção do empreendedorismo em articulação com 
as características excepcionais dos novos empreendedores, 
uma espécie de “vanguarda” competente 
e sobretudo auto-motivada com 
capacidade intrínseca de rasgar no-
vos horizontes pela sua dinâmica e 
pela sua audácia. Surgiram naquela 
fase várias iniciativas de “marketing 
– comunicação” visando captar no-
vos aderentes a este movimento 
que progressivamente foi adqui-
rindo importância na sociedade 
portuguesa.
Surgiram os Concursos de Ideias 
Inovadoras promovidos pelo 
IAPMEI, pela NET e pela ANJE. 
Foram lançados Centros de 
Incubação, os ninhos de empresas 
em Novas Tecnologias (BIC do 
Porto), guias de empreendedores, 
alternativas ao fi nanciamento das 
empresas através do Capital de 
Risco, guias de franchising ou seja, um 
conjunto alargado de instrumentos que procurou valorizar 
as atitudes empreendedoras e criar uma corrente global 
favorável à iniciativa e à inovação.
Foram surgindo projectos empresariais que após uma fase de 
lançamento marcada pelo êxito e com resultados positivos 
foram rapidamente transaccionados por milhões. Surgiram 
ainda marcas e novas referências no mundo dos negócios, 
designadamente no comércio e nos serviços, que ilustravam 
uma nova forma de agir por parte dos jovens empreendedo-
res e de apoiar o surgimento e a consolidação de novos negó-
cios pelas estruturas de suporte (ninhos de empresas; acade-
mia dos empreendedores; feiras e mostras de franchising).
Em consequência destas iniciativas, consolidou-se a presen-
ça na literatura especializada mas também na informação 
corrente projectada na comunicação social, da fi gura do em-
preendedor. As representações sociais mais vulgares que lhe 
estão associadas estruturam-se a partir de ingredientes como 

o sucesso, o dinamismo, a força de vontade, a audácia, uma vida 
de êxito, a ascensão social, a valorização e o reconhecimento 
por parte dos outros.
Noutra escala e com ritmos muito irregulares de progressão 
foram surgindo outras experiências de “criação do próprio 
emprego” de organização de microempresas em resultado 
de acções de formação, de criação de pequenos negócios 
familiares por vários motivos, entre eles em consequência do 
desemprego de diversos membros da família que trabalhavam 
na mesma fábrica da qual foram colectivamente despedidos. 
O ciclo do retorno às actividades agrícolas como retaguarda 
segura da actividade profi ssional no mundo industrial também 
encerrou.
As Iniciativas Locais de Emprego que tiveram origem nos pro-
gramas comunitários de meados dos anos 80 começaram a ser 
implementadas em maior escala no país e com maior dina-
mismo por parte dos serviços públicos, sendo certo que ainda 

marcadas por fortes barreiras de natureza 
legal e burocrática. 

Começam a afi rmar-se novos 
promotores de micronegócios e o 
empreendedorismo social começa 
a ganhar corpo através de progra-
mas de apoio à economia social e às 
microempresas.
O conceito de empreendedorismo 
começa a ser observado de forma 
mais ampla e necessariamente 
com uma visão menos limitada no 
que concerne os seus protagonis-
tas e o seu sentido de utilização. 
As difi culdades que as empresas 
da dita Nova Economia, as cha-
madas dot com, atravessaram nos 
fi nais dos anos 90 revelaram uma 
realidade afi nal de contas mais 

complexa quanto à relação tida por 
obrigatória entre empreendedorismo 

e sucesso. De alguma forma também a “dessacralização” do 
franchising como fórmula milagrosa e de sucesso garantido 
que vinha ocorrendo com várias experiências fracassadas e 
com marcas a saírem do mercado e do sistema de franquia de 
forma acelerada, constituía um sinal de alerta para os discur-
sos unilaterais e excessivamente orientados por estratégias 
de propaganda.
Este quadro de difi culdade e de alguma desilusão forçou no-
vas análises em torno de variáveis estruturais até então relati-
vamente desvalorizadas tais como a importância do contexto 
e em especial do território nas dinâmicas de crescimento do 
empreendedorismo de base local.
O contexto entendido como quadro global de actuação incor-
porando as dimensões económicas, sociais, políticas, culturais 
e tecnológicas, ou seja abarcando variáveis que ultrapassam, 
quer o simples “perfi l empreendedor” da pessoa quer ainda 
o restrito quadro de relações de um processo de desenvolvi-

O conceito
de empreendedorismo 

começa a ser observado de 
forma mais ampla 

e necessariamente com 
uma visão menos limitada 

no que concerne os seus 
protagonistas e o seu 
sentido de utilização 
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mento de um novo negócio, os clientes, os fornecedores, os 
colaboradores e os concorrentes.
Neste domínio passam a ser valorizados de forma acrescida, 
entre outros, os esforços dos actores públicos na criação de 
condições para a atracção de investimentos (infra-estruturas 
rodoviárias, ferroviárias, portuárias, zonas industriais infraestru-
turadas, espaço público atractivo, imagem projectada da região 
dinâmica, serviços públicos desburocratizados); as qualifi cações 
dos recursos humanos locais; as relações com a universidade, 
com os estabelecimentos de ensino técnico e com eventuais 
processos de investigação e desenvolvimento em curso na 
região; as condições mais ou menos favoráveis à cooperação 
empresarial e interinstitucional.
Num estudo recente sobre comércio em contexto urbano re-
alizado para o Observatório do Comércio (Rio, Fernandes; Ca-
chino, Herculano e Ribeiro, Carlos), Cachino refere a importân-
cia da textura do espaço como elemento fundamental para 
a defi nição de estratégias “As políticas 
sectoriais, por mais úteis que sejam, 
como não entram em consideração 
com a textura do espaço (potencial 
de consumo, poder de compra das 
famílias, centralidade, acessibi-
lidade, amenidades ambientais, 
capacidade de inovação, empre-
endedorismo dos comerciantes,…), 
só por si não são sufi cientes para 
solucionar os problemas do sector 
em geral e, muito menos, dos subsis-
temas constituídos pelos aparelhos 
comerciais dos diferentes aglomera-
dos urbanos”.
A contextualização e a territoria-
lização implicam uma visão mais 
específi ca, mas também mais 
estratégica da acção empreen-
dedora. Sobretudo na sua relação 
com as áreas de negócio emergentes 
e inovadoras. Os novos contextos da competição empresarial 
marcados pela exigência de um maior valor acrescentado 
no produto e por novas relações com a inovação para além 
de uma maior fl exibilização dos sistemas de produção e de 
comercialização (já não se trata essencialmente de produzir 
de forma efi caz e em grandes quantidades para mercados em 
crescimento) não podem ser desligados das confi gurações 
espaciais na observação do território nos quais aqueles se 
desenvolvem. A competição no plano territorial implica uma 
abordagem “glocal” que tem em conta as especifi cidades lo-
cais e assume o mercado global como escala de referência. 
Trata-se, nesta abordagem integrada território – actividades 
económicas, da revalorização dos factores endógenos e da 
recuperação da importância decisiva da unidade produtiva 
de pequena dimensão. Os modelos de desenvolvimento “pós 
período dos trinta gloriosos” atribuem ao contexto territorial 
uma nova capacidade valorizando o papel das pequenas 

empresas e retirando às grandes a exclusividade do estatuto 
de agentes inovadores. “Assim, em substituição do modelo de 
desenvolvimento vindo do exterior e divulgado pelas grandes 
empresas passaram a existir outros modelos nos quais os terri-
tórios deixaram de aparecer como suportes passivos destinados 
a acolher, em vez de empresas marcadas apenas pela sua mobi-
lidade, organizações activas capazes de lançar novos processos 
de inovação…. Passa-se desta forma da noção de território su-
porte de recursos passivos e estáticos, para a noção de território 
criador de recursos estratégicos e específi cos” (Denis Maillat, 
milieux innovateurs et nouvelles generations de politiques 
régionales)
Deste conjunto de considerações sobre empreendedorismo 
podemos estabelecer um painel temático de pesquisa e de 
refl exão futura com os seguintes conteúdos:
• no plano conceptual
Evolução do próprio conceito muito marcado ideologicamente 

por lhe estarem associadas noções como 
a promoção social e um sentido 

de vida fortemente competitivo e 
ultraindividualizado. Admite-se por-
tanto uma utilização do conceito 
progressivamente mais abrangente 
e menos marcada por aspectos cir-
cunstanciais ou corporativos.
Os elementos de progressão num 
sentido de uma maior integração 
conceptual prendem-se com no-
ções como: 
Intrapreneurship - acção empreen-
dedora nas organizações; Entrepre-
neurship for hall – empreendedoris-
mo social, acessível e associado aos 
direitos de cidadania; acção empre-
endedora pensada em termos de 
intervenções sem ser em exclusivo 

na criação de empresas; empreen-
dedores sociais, instituições e pessoas 

com actuações orientadas para a mudança social.
• no plano operacional
O  quadro actual de actores encontra-se muito marcado por 
especializações e por representações sociais excessivamente 
redutoras da diversidade efectivamente existente.
A progressão para uma abordagem mais profunda, menos 
estereotipada, neste domínio, prende-se com uma maior 
abrangência na visão do actor “empreendedor” na sua dimen-
são individual e/ou colectiva. O seu perfi l de características e 
competências e os mecanismos de compensação e de adap-
tação, tendo em conta as condições de partida, são dois do-
mínios que justifi cam maior aprofundamento nos domínios, 
cientifi co, técnico e prático. 
• no plano ambiental
Uma exploração dos contextos favoráveis à acção empreen-
dedora pensados para além dos domínios políticos (medidas 
de estímulo e incentivo; apoios do Estado) e cada vez mais 

A contextualização 
e a territorialização implicam 
uma visão mais específi ca, 
mas também mais estratégica 
da acção empreendedora
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Empreendedorismo relacionado com:

Perspectiva actual e 
mais vulgarizada

Perspectiva mais abrangente 
a explorar e aprofundar

Observações

Criação de empresas Criação de actividades A acção empreendedora não pode fi car limitada à criação 
formal de unidades empresariais. Nesta matéria importa 
observar as novas modalidades de organização individual e 
colectiva na realização de actividades económicas

Empreendedorismo de 
sucesso individual

Empreendedorismo para 
todos

Passar de uma visão unilateral centrada no homem/mulher 
com competências inatas, com elevado sentido de risco e 
forte motivação para o sucesso para uma visão mais ampla 
que contemple e valorize os empreendedores sociais que 
apresentam um sentido de risco combinado principalmente 
com estratégias de sobrevivência e de desenvolvimento 
local e social

Ambientes favoráveis aos 
negócios

Ambientes favoráveis ao 
desenvolvimento local

Filtrar as novas dinâmicas económicas não exclusivamente 
pelo sucesso deste ou daquele negócio, mas também pela 
mais-valia introduzida na economia e na coesão social local

A tecnologia  
condicionante da acção 
empreendedora de 
sucesso

Perspectiva social das 
oportunidades e da inovação

Uma tecnologia avançada não constitui necessariamente um 
requisito para negócios inovadores e prometedores. Outros 
factores podem favorecer o sucesso de uma iniciativa que 
encontra razões de ser na comunidade local.

Financiamento acessível 
e com condições 
favoráveis

Financiamento solidário com 
implicação dos actores locais

A implicação dos operadores fi nanceiros tradicionais 
em processos mais adaptados de fi nanciamento à 
microiniciativa não garante uma mudança no quadro de 
relações dominadas pelo conceito de competitividade tout 
court. Uma competitividade com coesão social tem que 
almofadar os “desperdícios sociais” da dita competitividade e 
incentivar processos de redistribuição dinâmicos implicando 
as populações e os actores locais.

Sucesso do negócio Sucesso ligado ao 
desenvolvimento pessoal e 
social

O sucesso não está nos resultados do negócio em si. A 
medição do sucesso passa pela dinamização de projectos de 
vida, pela criação de emprego  e pela integração das pessoas 
com iniciativa em redes económicas locais

pensados no plano cultural e na iniciativa comunitária articula-
da com o desenvolvimento local pensado a partir dos factores 
endógenos de desenvolvimento.
Em resumo um quadro da visão de empreender que implica 
um esforço de aprofundamento em todos os domínios mas so-
bretudo nos que se situam na rota da progressão num sentido 
da amplitude e de uma maior abrangência económica e social: 
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os projectos 
equal da fase 1 
experiências

Os projectos do Eixo Espírito Empresarial que foram apoiados 
na Fase 1 procuraram dinamizar acções e desenvolver experi-
ências em vários dos domínios, designadamente:
• na promoção da cultura empreendedora
• no apoio ao desenvolvimento de competências dos empre-
endedores
• na organização e dinamização de estruturas de suporte à 
acção empreendedora
• na criação e animação de redes de cooperação entre promo-
tores de novos projectos empresariais
• no lançamento e gestão de dispositivos experimentais de 
microfi nanciamento de base local ou regional.
Alguns projectos continham na sua estratégia e nos seus pla-
nos de acção mais do que uma das vertentes mencionadas. 
Alguns trataram de experiências transversais abarcando os 
diversos domínios da acção empreendedora. 
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Projecto GLOCAL – Empresas Locais com Orientação Global.

Apresentação do projecto/iniciativa:
Desenvolvido na província de Trás-os-Montes o Projecto Glo-
cal foi concebido para dar resposta aos problemas associados 
com a realidade socio-económica da região, que apresenta 
uma malha empresarial diminuta, pouco dinâmica e pouco 
competitiva, vocacionada e dependente do mercado local. 

O Projecto Glocal visa a criação de empresas, fornecendo os 
instrumentos necessários para a sua criação e para identifi car 
e explorar novas oportunidades de emprego, sendo uma 
iniciativa de desenvolvimento local centrada no próprio 
aproveitamento de potencialidades do território e das suas 
comunidades.

• Criação de um Laboratório de 
Oportunidades de Investimento, 
ligando os centros de saber às ins-
tituições locais e público-alvo;
• Democratizar formas alternativas 
de fi nanciamento;
• Dinamizar o empreendedorismo 
tomando por partida formandos 
de Formação Profi ssional e alunos 
do ensino superior;
• Desenvolver ferramentas de 
orientação e melhoria das compe-
tências dos empreendedores;
• Criar serviços de suporte aos 
empreendedores descentralizados 
nas instituições locais;
• Criar uma rede de apoio local ao 
empreendedorismo;
• Introduzir orientação global nas em-
presas locais.

Destinatários
• Criadores de pequenas e muito pequenas empresas; 
• Grupos com especiais difi culdades no acesso ao mercado 
de trabalho; 
• Mulheres e Jovens recém licenciados.

Metodologias de implementação 
O projecto aplica uma metodologia de actuação que benefi -
cia todas as instituições intervenientes no projecto, dotando-
as de Know-how para prosseguir as suas tarefas de desenvol-
vimento sócio económico da região em que inserem.

• Sensibilização sobre o fomento do empreendedorismo;
• Balanço de Competências de Potenciais Empreendedores;
• Formação Profi ssional “feita à medida”; 
• Democratizar formas alternativas de fi nanciamento;

• Criar serviços de suporte aos empreendedores descentrali-
zados nas instituições locais. 

Instrumentos utilizados
• GUIA DE CRIAÇÃO DE EMPRESAS
• GUIA DE NEGÓCIOS COM FUTURO
• BALANÇO DE COMPETÊNCIAS NA ÓPTICA DO EMPREEN-
DEDORISMO 
• SISTEMAS ALTERNATIVOS DE FINANCIAMENTO
• MANUAL DE GESTÃO DA QUALIDADE

Os passos mais importantes dados com 
os projectos EQUAL da Fase 1 no do-

mínio do espírito empresarial estão 
associados a cinco temas centrais:
• avanços na promoção da cultura 
empreendedora em particular na 
educação para o empreendedo-
rismo; 
• adaptação e ajustamento das fer-
ramentas de apoio ao desenvolvi-
mento de novas competências dos 
empreendedores; 
• estruturas de suporte mais anco-
radas nos contextos locais e assu-
mindo uma estratégia de efectiva 
proximidade; 
• novos caminhos abertos para o 
microfi nanciamento de base local 
e regional;

• uma exploração avançada dos sis-
temas de rede com experiências que 

demonstraram as reais potencialidades do funcionamento 
reticular. 

Abordam-se, de seguida, cada um destes aspectos, destacan-
do as ideias-força resultantes dos debates na Rede Temática e 
a sistematização das experiências dos projectos participantes 
na Rede.

Caso Exemplo

O Projecto Glocal 
visa a criação de empresas 
a nível local, centrada no 

aproveitamento 
de potencialidades do território 

e das suas comunidades
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1. Promoção da cultura empreendedora

Para que uma verdadeira cultura empreendedora de base 
local se estruture e ganhe raízes nos territórios, que procu-
ram adquirir uma maior competitividade, importa dinamizar 
processos de incentivo e de promoção da iniciativa local de 
forma alargada (diversos domínios da vida comunitária) e 
continuada (com persistência e numa perspectiva estrutural e 
não conjuntural). Devem ser impulsionadas novas dinâmicas 
nos territórios que associem criatividade, audácia, persistên-
cia e abertura de novos horizontes (abertura ao exterior) em 
torno de desígnios colectivos que assentem em potencialida-
des endógenas e também em áreas outras que a empresarial, 
tais como a acção cultural, as manifestações desportivas, as 
acções de associativismo local. Agir designadamente no uni-
verso da escola e dos sectores mais jovens da população, no 
campo das tecnologias e da inovação, nas infra – estruturas, 
nas condições administrativas e fi nancei-
ras, na envolvente científi ca e cultu-
ral, nas empresas e nos negócios. Os 
poderes públicos e os actores locais 
com vocação generalista devem 
favorecer as condições de  consoli-
dação das dinâmicas mencionadas 
em torno de eventos de afi rmação 
que favoreçam a notoriedade e a 
apropriação colectiva dos progres-
sos na cultura empreendedora de 
base local que, de forma mais ou 
menos imperceptível, vão surgindo 
com o tempo e com a acção persis-
tente dos actores locais.

Para infl uenciar as crenças domi-
nantes, para enraizar novos valores 
e provocar mudanças nas atitudes 
e nos comportamentos dos actores 
locais, institucionais, económicos 
e sócio-culturais, em matéria de 
acção empreendedora, torna-se 
imperioso desenvolver acções com 
real impacto económico e social e 
com uma profundidade tal que o 
seu carácter estrutural seja efectivo.
As experiências dos projectos 
EQUAL revelam que é possível to-

mar em consideração fragilidades estruturais no domínio da 
acção empreendedora de base local e agir de forma global e 
concertada na superação desses pontos fracos ao ponto de 
situações negativas profundamente enraizadas (passividade, 
dependência do Estado, soluções sempre exteriores à comu-
nidade, etc.) começarem a ser invertidas. As soluções devem 
obedecer a um rigoroso planeamento, envolver o máximo de 
actores das comunidades em apreço e serem acompanha-
das por um plano de marketing combativo que valorize as 
iniciativas desenvolvidas e dê notoriedade aos processos e 
aos resultados.
Sentido de acção estrutural e diversidade nas acções imedia-
tas parece ser o caminho a percorrer, designadamente con-
templando iniciativas nos seguintes domínios mencionados 
no esquema abaixo apresentado:
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Apesar das fragilidades de muitos dos processos e do carác-
ter sobretudo conjuntural de algumas iniciativas (concursos, 
acções de sensibilização, seminários), alguns casos como é 
o caso do Projecto ENE Empreender na Escola, centrado na 
vertente Educação para o Empreendedorismo, indicam que 
é possível agir numa base aprofundada (educação) e mais 
integrada (lógica de projecto), focalizada nos públicos social-
mente mais fragilizados (estudantes dos Cursos Tecnológicos) 
e obter simultaneamente resultados imediatos com impactos 
directos nos participantes (criação do próprio negócio) e 
instalar um sistema que exercerá infl uências duradoiras na 
comunidade local (professores, empresários, directores de 
escolas, empresas locais).

Projecto ENE – Empreender na Escola

Os destinatários fi nais do Projecto 
ENE foram alunos do Ensino Se-
cundário frequentadores de Cursos 
Tecnológicos, os quais podem ser 
considerados desfavorecidos face à 
inserção profi ssional relativamente 
aos alunos que frequentam o En-
sino secundário geral (prossegui-
mento de estudos) pois não têm 
a intenção de prosseguir estudos.  
Geralmente são alunos que apre-
sentam elevadas taxas de insucesso 
escolar bem como de saída precoce 
(não terminam o ano lectivo) e pos-
suem um fraco nível de motivação.  
O projecto ENE foi concebido para 
este tipo de alunos mas pode ser 
aplicado por todos aqueles que o 
desejem (frequentadores do Ensino 
Secundário Geral; de Escolas Profi s-
sionais, etc.).  A “fi losofi a” subjacente ao projecto ENE é a de 
actuação precoce no sentido de combater o fraco nível de mo-
tivação dos alunos, o baixo nível de qualifi cações dos mesmos, 
proporcionar orientação na escolha de um percurso pessoal/
profi ssional) futuro e contribuir para a inserção dos alunos.  Não 
houve qualquer trabalho de adaptação desenhado para este 
público específi co. No entanto, após a aplicação do programa 
educativo Empreender na Escola no primeiro ano lectivo de 
aplicação do mesmo (2002/03) verifi cou-se a necessidade de 
se efectuar algumas alterações/adaptações  por forma a respon-
der  mais efi cazmente às necessidades dos públicos-alvo.  Por 
exemplo verifi cou-se que os alunos careciam de apoio de um 
especialista em Gestão e de um acompanhamento constante 
ao longo do projecto, para além dos respectivos professores, que 
funcionasse como apoio técnico, elemento motivador, elo de li-
gação aos alunos de outras escolas e à comunidade e garante de 
projecção do trabalho desenvolvido. Isso foi providenciado por 

técnicos da Entidade Interlocutora. Constatou-se também que o 
“Gabinete ENE Orientação” não teve receptividade por parte dos 
alunos e redefi niu-se esta actividade.

Quanto aos domínios da comunicação independentemente 
dos diversos níveis de actuação e de focalização das men-
sagens em segmentos muito específi cos, importa realizar 
esforços para acções de grande impacto global e recorrer aos 
meios mais apropriados a este objectivo. 

Projecto ENE Empreender 
na Escola indica que é possível 

obter impactos directos 
nos participantes e instalar 

um sistema que exercerá 
infl uências dinamizadoras 

na comunidade local
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     Propostas de Medidas de Activação Objectivos/Estratégias/Actividades

• Desenvolvimento das competências pessoais através 
da aplicação de jogos didácticos e de desenvolvimento 
pessoal nas aulas

• Introduzir formação “outdoor” durante o ano lectivo.

• Promover o desenvolvimento de qualidades pessoais relevantes 
para o empreendedorismo, como criatividade, espírito de iniciativa, 
risco e responsabilidade, trabalhar em equipa

• Pretende-se com esta actividade desenvolver o espírito de equipa 
dos alunos, professores e agentes envolvidos nos projectos que 
promovam a cultura empreendedora, e ao mesmo tempo, reforçar 
o empowerment e motivar todos os envolvidos

• A formação engloba várias temas, como por exemplo, a iniciativa, 
capacidade de observação, de análise e de síntese, liderança, 
trabalho em equipa, espírito prático e pro-activo, capacidade de 
tomar decisões e gestão de confl itos

• A acção de formação é composta por vários jogos de estratégia, 
orientação, motivacionais e pedagógicos podendo incluir também 
Rappel, Slide, Paintball, Passeios Pedestres, Jogos Tradicionais, etc. 
• O programa da Formação Outdoor (a elaborar em conjunto com 
uma empresa especializada) inclui temas como: Plano de Negócios, 
criação de empresas, inserção, Igualdade de Género

• Introduzir módulos na área do empreendedorismo nos 
programas escolares (da escola primária à universidade). 
Exemplos: Pesquisa de Mercado, Marketing, Gestão, 
Gestão de Recursos Humanos, Contabilidade

• No caso do Ensino Secundário inserir estas temáticas na 
disciplina “área projecto”

• Aplicar manuais e/ou guias específi cos que 
apoiam e explicitam as temáticas referentes ao 
empreendedorismo

• Apresentar exercícios e exemplos práticos para a melhor 
compreensão da cultura empreendedora

• Promover a auto-formação no empreendedorismo
• Desenvolver capacidades empreendedoras como: a criatividade, 

a iniciativa, o espírito de equipa, e competências pessoais, 
interpessoais, empresariais, administrativas e fi scais

• Promover a realização de visitas de empresários nas 
escolas e visitas dos alunos às empresas, centros de 
incubação, e outras instituições de apoio às empresas

• Desenvolver um road show nas escolas, com 
exemplifi cação de iniciativas e actividades 
empreendedoras

• Criar um Clube do Empreendedor nas escolas (no caso 
de ensino secundário ou na disciplina “área projecto” ou 
num horário extra-curricular)

• Sensibilizar empresários e gestores para a importância da 
promoção da cultura empreendedora nas escolas. Bem como 
aproximar as escolas às empresas regionais

• Sensibilizar alunos e professores e outros agentes de educação 
para a importância da criação e sustentabilidade de uma cultura 
empreendedora em Portugal

• Desenvolver jogos educativos relacionados com a criação de 
empresas

• Prestar apoio e informação aos alunos no âmbito do 
aconselhamento e orientação pessoal/profi ssional; Realização 
de testes de aptidão pessoal/profi ssional; Distribuição de 
documentação relacionada com esta área de intervenção

Das acções a realizar, apresentam-se, a título de exemplo no 
domínio específi co da Educação para o empreendedorismo, 
as propostas de actuação sistematizadas na Rede Temática:

>>>
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     Propostas de Medidas de Activação Objectivos/Estratégias/Actividades

• Concurso de Ideias nas instituições escolares e incentivar 
à elaboração de um Plano de Negócios

• Fomentar e estimular o espírito empreendedor e inovador na 
escola

• Premiar o sentido de iniciativa, criatividade e o comportamento 
empreendedor dos alunos, mediante a apresentação e 
desenvolvimento de um projecto de empresa baseado numa 
ideia inovadora (produtos, processos, sistemas ou negócios)

• Valorizar o desenvolvimento de capacidades como a observação, a 
iniciativa, o assumir riscos, a tomada de decisões e a resolução de 
confl itos, assim como o trabalho em equipa

• Exposição de Ideias de Negócio • A Exposição de Ideias de Negócio tem por objectivos: por um 
lado, possibilitar aos agentes intervenientes nos projectos que 
promovam a cultura empreendedora, destinatários (professores 
e alunos) e público em geral, o contacto directo com os trabalhos 
realizados pelos alunos no âmbito dos referidos projectos

• Pretende-se que a exposição seja: um momento de convívio, 
realizado pelos e para os alunos (com o apoio de professores, 
entre outros); mas também uma actividade que reforça o 
empowerment, capacidades pessoais e relacionais e o espírito 
empreendedor nos públicos-alvo

• Promover acções específi cas de formação de 
professores, com módulos de criação e desenvolvimento 
de empresas, para que possam dinamizar iniciativas que 
promovam a capacidade empreendedora dos alunos

• Sensibilizar os professores para a importância das metodologias 
empresariais como forma de valorização pessoal, para além 
de contribuir para a ligação da Escola à Empresa. Explicitar as 
estratégias utilizadas no mundo da empresa; dotar os professores 
dos conhecimentos e competências necessárias para dinamizar 
iniciativas que promovam a cultura empreendedora, para além 
de desenvolver competências empreendedoras tais como: a 
observação, a iniciativa, a gestão de riscos, a tomada de decisão e 
a resolução de problemas

• Organizar estágios para os alunos • Esta actividade pretende desmistifi car o local de trabalho e a 
empresa como algo complexo

• Os estágios terão uma duração de 22 dias úteis cada e serão 
preferencialmente em empresas locais e regionais

• Cada aluno estagiário será acompanhado por um tutor 
(responsável pelo aluno na empresa) e por um professor

• A avaliação dos estágios basear-se-á numa fi cha de Apreciação 
das Atitudes Profi ssionais, a qual será preenchida no fi nal 
do estágio pelo tutor, tendo o estagiário a possibilidade de 
acrescentar os seus comentários ou opiniões
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2. Desenvolvimento de novas competências 
dos empreendedores

Foram fortemente ampliados os quadros de actuação dra-
maticamente restringidos até então aos modelos de base 
escolar como os “cursos de formação para empresários”, tendo 
surgido novas modalidades nos dois extremos dos processos 
que visam apoiar o desenvolvimento de competências dos 
promotores de novos micronegócios. Soluções (a montante) 
de envolvimento (balanços de competências); soluções mais 
colectivas (clubes de empreendedores; projectos conjuntos) e 
de formação–acção (baseadas nos projectos); soluções ainda 
mais individualizadas no domínio do acompanhamento e da 
promoção da auto-formação, introduzindo fl exibilidade aos 
processos e reforçando o sentido de autonomia e de respon-
sabilização dos participantes nas acções.

Independentemente das actuações mais ou menos rigorosas 
em domínios particularmente complexos como o das “com-
petências empresariais”, a intervenção junto dos potenciais 
promotores de novos micronegócios, em favor de uma maior 
e melhor capacidade para enfrentar os desafi os da acção 
empresarial, coloca sobretudo a questão da acção em torno 
das competências (saber mobilizar os conhecimentos, o saber 
técnico e os modos de agir adequados às situações-problema) 
e não principalmente em torno dos conhecimentos de gestão 
e das aprendizagens estandardizadas pela necessidade de res-
posta aos requisitos juridico-legais (constituição da empresa, 
contabilidade).
Neste domínio, a pedra de toque da mudança proporcionada 

pelas experiências EQUAL radica na maior diversidade de 
instrumentos potencialmente utilizáveis nas intervenções 
de formação e numa perspectiva mais dinâmica do processo 
formativo (formação-acção e auto-formação).
O caso ilustrativo de um maior acompanhamento individuali-
zado e de uma maior incidência na formação – acção resulta 
de uma experiência no projecto “Qualifi car, inovar e cooperar 
para competir”, realizado em Santarém/Coruche.

Projecto Qualifi car, inovar e cooperar para competir

A abordagem metodológica revelou-se extremamente ade-
quada à realidade dos participantes porque permitiu trabalhar 
com cada um sobre os seus próprios problemas, tendo em con-
ta o seu perfi l de competências e a natureza da sua actividade/

projecto de negócio.
Factores de sucesso:

• Formação dos formadores/
consultores intervenientes no pro-
cesso de trabalho com o grupo

• Garantir a confi ança e o envol-
vimento dos potenciais partici-
pantes através de: um colóquio/
debate de apresentação da 
metodologia; uma entrevista de 
análise da situação, esclarecimen-
to de dúvidas, identifi cação do 
tipo de necessidades e perfi s dos 
formadores/consultores susceptí-
veis de intervir

• Produção de instrumentos sim-
ples e objectivos de fácil utilização 
pelos participantes

• Planeamento das actividades em 
cooperação com os destinatários, 
ajustadas à disponibilidade e 
características dos participantes

• Sensibilidade para ajustar os 
formadores/consultores (nomea-

damente face ao género) ao género 
dos participantes, para corresponder a certas necessidades, 
apreensões e condições especifi cas dos participantes, nome-
adamente das mulheres empreendedoras

• Estimular o participante ao longo de toda a acção a estabe-
lecer acesso à informação e a uma rede vasta de relações 
(entidades locais, organismos públicos, associações, colegas 
de actividade, feiras, etc.) susceptível de contribuir para au-
mentar o referencial de soluções, mantendo-o actualizado, e 
facilitando uma melhor gestão das suas rotinas, que o absor-
vem excessivamente na maior parte dos casos, impedindo-o 
de “olhar” à sua volta.



EMPREENDER POR NOVOS CAMINHOS

16 = Colecção DISSEMINAR = nº 2 = Novembro de 2005 =

Na vertente auto-formação, para além da própria modalidade 
ser assumida como a mais adequada para muitos casos de in-
tervenção de apoio ao desenvolvimento de novas competên-
cias no domínio da acção empresarial, apesar das difi culdades 
e dos problemas que coloca sobretudo para públicos menos 
preparados para enfrentar isolada e autonomamente tarefas 
de auto-aprendizagem, há a sinalizar na experiência abaixo 
relatada (do projecto Glocal em Trás os Montes) a adaptação 
dos instrumentos (manual de criação de empresas adaptado 
ao auto-estudo) e a relação entre acção pública de comuni-
cação social (jornal local) e actividades de aprendizagem das 
populações locais (separata com temas formativos disponibi-
lizada pela imprensa local).
Esta “popularização” da actividade formativa e a sua presença 
nas redes de comunicação local cria novas condições favoráveis 
para a generalização de acções, não apenas de formação inicial 
mas também de apoio continuado aos promotores de micro-
negócios e aos dirigentes das muito pequenas empresas.

Projecto Glocal – Empresas Locais 
com Orientação Global
Manual de Criação de Empresas

1. Apresentação genérica do manual
Constituir uma ferramenta de orientação e melhoria das com-
petências dos empreendedores (manual de auto-estudo)
Constituir uma ferramenta de apoio à formação-acção para os 
próprios formadores
2. Promotor da iniciativa
Projecto Glocal 
3. Destinatários
Os utilizadores:
Tutores/formadores
Técnicos de entidades que estejam a orientar ou apoiar em-
preendedores
Jovens recém licenciados ou à procura do 1º emprego, mulhe-
res de espaços rurais e público em geral
Benefi ciários: 
Desempregados de Longa Duração, Jovens à procura do 
emprego
4.Objectivos específi cos
Apoiar a formação acção e formação em sala durante o per-
curso do empreendedor no âmbito do Projecto Glocal.
5. Metodologia
O Guia de Criação de Empresas está concebido de forma a 
favorecer o auto-estudo dos empreendedores.
1. Na fase de implementação do projecto será distribuído em 
formato em papel aos empreendedores pelos próprios tuto-
res, sendo utilizado por aqueles com orientação e supervisão 
destes.
2. Os Guias de Negócios com Futuro/Criação de Empresas 
terão 2 funcionalidades na fase de disseminação: (1) em rela-

ção ao público em geral será disseminado através de jornais 
regionais sob a forma de coleccionáveis em que em cada se-
mana será distribuído junto com o jornal 2 fi chas em formato 
A5 (um do guia de criação de empresas e outra do guia de 
negócios com futuro) e com as primeiras fi chas é distribuído 
o respectivo dossier de argolas; (2) em formato guia de con-
sulta rápida deverão ser distribuídos, em n.º signifi cativo, às 
entidades parceiras e benefi ciárias de forma a que os possam 
utilizar e oferecer a potenciais empreendedores; (3) para o 
público em geral serão disponibilizados em formato digital 
através da Internet.
 O manual foi testado no âmbito do Projecto Glocal tendo 
sido utilizado na orientação da formação em sala e formação-
acção sempre sobre a orientação do tutor do empreendedor.
6. Instrumentos
Para aceder ao Guia em formato digital, é necessário possuir: 1 
PC, Windows 98, modem e ligação à Internet.
O Guia em suporte físico é constituído por: arquivo de argolas 
A5 e fi chas individualizadas A5, em que cada sub-tema ocupa 
apenas uma folha (2 páginas).
7. Resultados obtidos

a) Permitiu aos empreendedores adquirir competências 
empresariais, passando estes a ter um guia/manual de 
orientação
b) Aperfeiçoamento de conhecimentos aos agentes envol-
vidos, quer para a sua divulgação quer para a orientação 
dos empreendedores.
c) Este manual revelou-se uma excelente referência para a 
criação e consolidação de pequenos negócios.

8. Conclusões e recomendações
a) Recomenda-se e alerta-se para a necessidade de actua-
lizar conteúdos
b) Recomenda-se e alerta-se (por experiências identifi cadas 
no âmbito do Projecto Glocal) para a necessidade do empre-
endedor precisar do tutor para percepção e explicitação de 
conteúdos, não sendo este manual, totalmente autónomo. 
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3. Estruturas de suporte a micronegócios 

O progresso registado coloca-se sobretudo nas soluções de 
maior proximidade e na adopção de soluções de funciona-
mento em rede.
A proximidade não reside principalmente na sua expressão 
geográfi ca. Claro que esta é particularmente importante. Os 
serviços de apoio estarem perto, é meio caminho andado 
para a resolução dos problemas. E neste aspecto registaram-
-se, com os projectos EQUAL, verdadeiras mudanças no mapa 
das estruturas de assistência técnica à criação de novas em-
presas. Mas as outras vertentes da proximidade são por vezes 
determinantes para a efi cácia da actividade realizada. Proxi-
midade às pessoas, pela imagem projectada pela estrutura 
de apoio; proximidade aos utentes pela linguagem utilizada 
na relação e nos processos de comunicação; proximidade 
às comunidades locais pela disponibilidade revelada pelos 
horários de funcionamento, pela fl exibilidade nos espaços 
de encontro e de actuação, pela interacção com os outros 
actores locais. Proximidade das soluções, por via das redes 
de informação baseadas nas Tecnologias de Informação e 
Comunicação.

Este domínio de actuação nos projectos EQUAL – constituição 
de estruturas de suporte a promotores de micro negócios – foi 
particularmente fértil em propostas com objectivos de inova-
ção num domínio muito marcado pelos modelos baseados 
em lógicas espaciais e de competências no domínio da Assis-
tência Técnica, tais como os Gabinetes de Informação (IAPMEI), 
Gabinetes de apoio aos empresários (Câmaras Municipais), os 
Centros de Apoio com ninhos de empresas (CACES, BICs) os 
Centros Empresariais ANJE. 
As propostas foram marcadas por intenções de maior in-
tegração de serviços (emprego, balanço de competências, 
apoio às pequenas empresas) e melhor acompanhamento 
personalizado, como é caso dos Pontos Info-iniciativa do 
projecto Dessol – Desenvolvimento Local através da Solida-
riedade,  e de funcionamento em Rede, com uma integração 
muito forte com o tecido institucional local ao ponto de ser 
assumida estrategicamente uma co-responsabilização nos 
processos de apoio à criação de novas empresas - caso da 
Rede de Empreendedores ELO do projecto Ofi cinas para a 
Igualdade. A inovação nesta experiência radica principal-
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- campanhas de informação junto das entidades locais e 
regionais envolventes relativamente à existência da nova 
estrutura e dos seus objectivos

- desenvolvimento de campanhas de promoção da rede de 
gabinetes: localização, objectivos e horários de atendimento;

- desenvolvimento de campanhas de sensibilização do público 
alvo relativamente aos benefícios do apoio a prestar;

b) processos de atendimento e prestação de apoio: 
- atendimento personalizado a todos os que se dirijam aos 

Gabinetes;
- disponibilidade na procura de soluções, mesmo quando 

estas não passem pelos objectivos ou capacidade da rede 
(encaminhamento para outras entidades ou serviços, por 
exemplo);

- fl exibilidade no horário, quando isso signifi que em casos 
específi cos uma melhoria na prestação do apoio;

- conciliação com as necessidades do meio e se necessário 
complementar iniciativas de diversos 

interessados, estimulando parcerias/
sociedades, ou encaminhando para 
outros Gabinetes;
- encaminhamento para soluções 
empresarias ou de criação de auto-
emprego, apenas com garantia 
mínima de sucesso e viabilidade 
futura;
- atitude cuidada na criação de 
expectativas junto dos interessados, 
estimulando o risco ponderado e 
consciente e evitando frustrações;
c) processos de interligação e 
complementaridade da rede
- existência de um circuito 
permanente de troca de 
informação por forma a que todos 
os gabinetes estejam a par dos 

processos dos restantes gabinetes 
(sistema on-line);

- realização de encontros periódicos entre os diversos técnicos 
para confrontação de hipóteses, dúvidas, potenciais soluções 
(conjuntas ou não), etc.;

- manutenção de informação actualizada relativamente 
a programas de fi nanciamento e apoio a iniciativas 
empresariais.

mente na troca de serviços entre os membros da rede como 
forma viabilizar os negócios. Uma lógica de “mercado prote-
gido” para ajudar os micronegócios recém criados a descola-
rem e a integrarem-se plenamente no mercado.

Projecto Ofi cinas para a Igualdade

ELO – Empreendedores Locais, é uma rede local de entreaju-
da, de apoio à criação e sustentação de pequenos negócios.
É baseada na troca de serviços, em que todo o tipo de serviço 
tem o mesmo valor (valor/hora).
Os serviços cobrem as seguintes áreas:
Negócio - incidente sobre aspectos de criação e gestão de 
pequenos negócios:
 Disponibilização de informação 
 - acerca das oportunidades 
 locais de negócio
 - acerca das formulas  
 jurídicas de constituição 
 de empresas
 Apoio técnico
 - Obtenção de fi nanci-
 a  mento e gestão
 - Encaminhamento 
 para formação e outras 
 entidades
Facilitação – serviços que criem 
disponibilidade para o negócio
 Todos aqueles que possi-
 bilitam canalizar recursos 
 para o negócio, (ex.: 
 entrega de documentos, 
 cuidar de crianças, etc.).

Noutro domínio de rede de coope-
ração e apoio ao empreendedorismo com especifi cidades 
interinstitucionais muito marcantes (cobertura do território; 
cooperação interinstitucional), a rede resultante do projecto 
Laboratório de Ideias liderado pela ADRAL fornece-nos uma 
nova escala de actuação bem evidente nas actividades e no 
esquema de articulação e complementaridade:

Projecto Laboratório de Ideias

Rede de Gabinetes de Atendimento/Apoio ao 
Empreendedorismo e Criação de Empresas

O funcionamento da rede de gabinetes defi nida deverá 
assentar em 3 tipos de processos:

a) processos de promoção da rede e sensibilização de 
públicos:
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Ainda no domínio da proximidade e da comunicação ade-
quada, há a registar o esforço realizado também no projecto 
Dessol, com a elaboração de um manual de apoio à criação de 
empresas em Banda Desenhada “O plano da minha empresa” 
que teve como ponto de partida e base de conteúdos uma 
experiência concreta de criação de um micronegócio, um  
“serviço de entregas” que foi acompanhado pela estrutura de 
suporte daquele projecto EQUAL.

4. Microfi nanciamento de base local 
e regional

O microfi nanciamento surge como uma área de franca pro-
gressão, apesar de se ter mantido num âmbito muito condicio-
nado pelas regras de jogo do sistema fi nanceiro em Portugal.

Na realidade as soluções que surgiram valeram principalmen-
te pela sua integração em sistemas de cooperação interinsti-
tucional e pela sua inclusão num quadro muito sustentado 
de assistência técnica e de apoio aos novos investidores e 
promotores de micronegócios. Foi fraca a progressão de 
soluções de crédito solidário e de respostas autónomas das 
comunidades locais às necessidades dos mais desprotegidos 
no acesso ao crédito. Até porque a implicação comunitária 
nas questões do crédito popular tende normalmente a es-
tender-se aos restantes aspectos do desenvolvimento dos 
micronegócios o que favorece o surgimento de novas solida-
riedades e novas responsabilidades colectivas no domínio do 
desenvolvimento local.

Podemos destacar, a título de exemplo, algumas fórmulas que 
foram desenvolvidas nos projectos EQUAL fase 1 e observar as 
suas referências mais notórias em matéria de inovação.
Uma primeira linha de desenvolvimento teve a ver princi-
palmente com a generalização de soluções de microcrédito 
existentes no domínio da intervenção social. Tratou-se princi-
palmente de introduzir as metodologias específi cas da ANDC- 
Associação Nacional do Direito ao Crédito em projectos de 
apoio ao desenvolvimento de pequenas empresas locais no 
Alentejo e em Loures. 
Uma segunda linha de experiências tem por marca distintiva 
um forte envolvimento institucional em escalas distintas, a 
regional e a local. Encontram-se nestes casos o FAME Fundo 
de Apoio a Microempresas liderado pela ADRAL no Alentejo e 
o fi nanciamento de pequenos negócios na Zona Histórica do 
Porto do projecto Porto de Partida.
O projecto da ADRAL representa um signifi cativo passo em 
frente no microfi nanciamento em Portugal pelo envolvimen-
to das Câmaras Municipais, neste caso as de Borba, Estremoz, 
Portel e Vila Viçosa e pela fórmula de consórcio Municípios, 
Agência de Desenvolvimento Regional e instituição bancária 
(Banco Espírito Santo).
Baseado na constituição de um Fundo com origem, em partes 
iguais, nas Câmaras Municipais o FAME proporciona apoios a 
empresas já constituídas e em actividade e a novas empresas. 
Neste último caso, o Fundo intervém em 50% do investimen-
to com a particularidade das condições de empréstimo con-
cedido pela tranche dos municípios (25%) prever o reembol-
so sem qualquer juro, enquanto que na parte complementar 
da responsabilidade da entidade bancária (restantes 25%) o 
reembolso é acompanhado de juros a uma taxa de juro prefe-
rencial (Euribor a 30 dias+2,5%).
O FAME abre um novo caminho de implicação dos actores 
regionais num domínio fundamental do desenvolvimento 
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regional que é o microfi nanciamento. Estas parcerias público-
-privadas encontram-se no entanto muito condicionadas pela 
vontade política dos intervenientes e pela efectiva valoriza-
ção que é feita do empreendedorismo social. Neste processo, 
a adesão da banca tradicional é sempre importante e surge 
com um elemento regulador e credibilizador dos processos 
técnicos associados à concessão de crédito. Mais uma vez a 
função da Agência de Desenvolvimento Regional, para além 
da dinamização de todo o sistema, radica na integração dos 
processos, assegurando acompanhamento aos promotores de 
micronegócios e infl uenciando as opções mais pertinentes dos 
projectos a apoiar.
Uma terceira linha de experiências de fi nanciamento a pe-
quenos negócios encontra-se espelhada no SIM Sistema de 
Microcrédito para o auto-emprego e a criação de empresas 
do projecto Glocal.
Trata-se de um sistema de fi nanciamento também contratua-
lizado com a banca tradicional (neste caso 
um banco principalmente vocacio-
nado para o apoio a actividades 
agrícolas), mas que procura auto-
nomizar-se e estruturar-se numa 
relação directa com as actividades 
de consultoria e assistência técnica 
às pequenas empresas.
Trata-se de fi nanciamento em 
melhores condições por existirem 
garantias junto da banca de uma 
actividade de suporte aos projectos 
empresariais. É por esta via que os 
riscos são minimizados e que a par-
ceria controla o acesso ao crédito.

Projecto Glocal – Empresas 
locais com orientação global

SIM - Sistema de microcrédito

Foi concebido e implementado o sistema de microcrédito 
para o auto-emprego e a criação de empresas em parceria 
pelas Caixas de Crédito Agrícola Mútuo (CCAM) do Alto 
Douro, de Favaios e do vale do Douro Norte, e a Parceria de 
Desenvolvimento do Projecto Glocal: Superação Consultoria, 
Lda.; NERVIR – Associação Empresarial; Cooperativa Cultural 
Voz do Marão, CRL; Alto Fuste, Lda e UTAD – Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro e tem como área de intervenção 
o Vale do Douro Norte.

Objectivos Gerais:
Este sistema consiste na disponibilização de uma linha de 
crédito para fi nanciamento de empresas a criar no âmbito do 
Glocal. Neste crédito pretende-se conjugar vantagens ineren-
tes ao fi nanciamento para a criação de empresas apoiando 
essencialmente micro e pequenas empresas, obtendo-se uma 
solução de fi nanciamento adequada à realidade e uma maior 

celeridade de resposta aos pedidos de concessão de crédito.
Assim, pretende-se:
• Flexibilizar as soluções de fi nanciamento à especifi cidade de 
cada empresa; 
• Celeridade no processo de decisão;
• Ultrapassar a barreira das garantias aquando dos fi nancia-
mentos; 
• Dinamizar a criação de empresas e de emprego; 
• Fixar as empresas nos Concelhos abrangidos pelo Vale do 
Douro Norte. 

Benefi ciários:
Empresas a criar, sob qualquer forma jurídica, no âmbito do 
Glocal, ou integrando o mesmo processo e que se constituam 
associadas das CCAM protocoladas, na conformidade com os 
seus estatutos individuais.

        Operações:
O montante total da linha de crédito 

disponibilizada é de 700.000,00 
Euros.

Condições de Financiamento:
• O limite máximo de crédito por 
operação é de 75% do montante 
de investimento total a realizar 
pela empresa a criar, até um valor 
máximo de 25.000,00 Euros; 
• As operações têm um prazo de re-
embolso máximo de 5 anos, ajusta-
do aos fl uxos fi nanceiros do projec-
to de criação de empresa, podendo 
existir um período de carência de 
capital máximo de 6 meses; 
• Os reembolsos serão processados 
em rendas mensais de capital e 

juros, podendo, em casos excepcio-
nais e justifi cados pela natureza do 

negócio, ser aplicada outra periodicidade; 
• A taxa de juro é a Euribor a 6 meses acrescida de um spread 
de 2%. 
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Projecto Glocal – Empresas locais com orientação global

Apoio Tutorial:
Objectivos específi cos
Prevenir possíveis desvios ao Plano de Negócios e redefi nir 
estratégias adaptadas às necessidades da empresa.

Metodologia
a. O empreendedor após a criação de empresa continua a ter 

um tutor com quem reunirá periodicamente (a periodicida-
de é defi nida segundo as necessidades da empresa depen-
dendo do promotor e do ramo da actividade)

b. As reuniões são feitas entre o empreendedor e o tutor com 
um suporte – Mapa de Fluxos (aplicação Excel) que vai con-
trolar possíveis desvios.

c. O tutor elabora relatórios das 
reuniões para haver registo da 
evolução do negócio e do em-
preendedor.

d. São realizadas reuniões entre 
o técnico do “laboratório de 
alternativas de fi nanciamento” e 
o tutor e o empreendedor para 
colmatar falhas ou eventuais 
necessidades de fi nanciamento; 
estas reuniões poderão ser feitas 
com especialistas na área de ma-
rketing, juristas… , dependendo 
das necessidades do negócio.

e. Após um período razoável es-
pera-se que o empreendedor 
possa continuar o negócio sem 
ajuda do tutor. 

Instrumentos
- Plano de Negócios anteriormente 

elaborado
- Mapa de fl uxos
- Relatório periódico do tutor

Resultados obtidos
Identifi cação de desvios e da necessidade de redefi nir estra-
tégias

Conclusões e recomendações
Apesar de alguns empreendedores não considerarem impor-
tante estas reuniões, a maioria procurou o tutor em situação de 
crise. 
Os empreendedores devem durante a formação-acção ser 
sensibilizados para estas sessões após a criação do negócio, 
para que preventivamente possam obter ajuda face a even-
tuais obstáculos. 

As actividades de fi nanciamento dos projectos tendem a 
recorrer a uma panóplia alargada de apoios aos promotores 
de micronegócios para infl uenciar o seu desenvolvimento po-
sitivo e por um lado contrariar a elevada taxa de mortalidade 
de pequenas empresas nos primeiros anos da sua existência 
e por outro, assegurar a viabilidade dos sistemas de microfi -
nancimento que funcionam também na base da confi ança e 
na aposta nos novos negócios apoiados.



EMPREENDER POR NOVOS CAMINHOS

22 = Colecção DISSEMINAR = nº 2 = Novembro de 2005 =

5. Redes de cooperação

Neste domínio, apesar de terem surgido algumas experiências 
interessantes, a progressão registada foi bastante reduzida.
Casos como os dos projectos da dinamização empresarial de 
Loures, da rede de cooperação turística de Ansião e o da arti-
culação de negócios na Zona Histórica do Porto do projecto 
Porto de Partida, acabaram por não traduzir no terreno algu-
mas das ideias de cooperação empresarial pensadas na fase 
inicial dos projectos. Os agrupamentos de empreendedores 
ou dirigentes de novos micronegócios também não tiveram 
ainda um espaço de desenvolvimento que permita tirar ila-
ções sobre um caminho particularmente difícil de percorrer.
Foram realizadas algumas reuniões (caso do projecto Glo-
cal e da Rede Glocal de Empreendedores), algumas acções 
de articulação para a comercialização como no projecto 
Centralcom.pt (46 artesãos inscritos no sistema de vendas 
online), mas verifi ca-se uma evidente difi -
culdade em fomentar a cooperação 
empresarial de forma continuada e 
com resultados consistentes  para 
as pequenas empresas.

Uma iniciativa visando a articula-
ção e a troca de experiências (uma 
dinâmica  apenas conjuntural) foi 
desenvolvida no quadro do projec-
to Qualifi car, Inovar e cooperar para 
competir no Ribatejo.

Projecto Qualifi car, inovar e 
cooperar para competir

Apresentação genérica do caso
Esta prática integra um conjunto de 
medidas que visam o reforço da capa-
cidade de gestão de um grupo de micro-
empresários e a melhoria da sustentabilidade dos seus pequenos 
negócios, pela promoção/dinamização da troca de conhecimen-
tos, experiências e instrumentos com empresários e empresas 
estrangeiras a trabalhar nos mesmos sectores de actividade.

Destinatários
Micro-empresários e profi ssionais em actividade liberal com 
perspectiva de criação do seu próprio negócio.

Objectivos Específi cos
• Facilitar a aquisição de competências de gestão
• Promover a troca de experiências
• Contribuir para um melhor auto-conhecimento em confron-

to com empreendedores de outras nacionalidades
• Conhecer outras realidades (legislação, práticas comerciais, 

mercados, etc.)
• Promover a inovação organizacional

Metodologia
O intercâmbio de empreendedores consistiu na realização de 
visitas técnicas de grupos de empreendedores portugueses, 
espanhóis, italianos e gregos, nomeadamente:
• A várias empresas recém-criadas nos sectores do artesa-
nato, do ferro forjado / alumínios e do turismo de habitação, 
agricultura, etc., tendo em vista a troca de conhecimentos e 
saberes sobre modelos de gestão, preço das matérias-primas, 
qualidade dos produtos, equipamentos utilizados, etc.
• às entidades que constituem as parcerias nacionais EQUAL, 
cujo trabalho se direcciona para o apoio e acompanhamento 
de iniciativas de criação de negócios.

No plano institucional as dinâmicas de cooperação acabaram 
por ter um resultado mais concreto e mais efectivo no terreno. 
A experiência mais intensa e mais rica nesta área reporta ao 

projecto Informar Local, no Entre Douro 
e Vouga, que viabilizou a instalação 

de uma rede de informação e 
aconselhamento interinstitucional 
dirigida às PMEs e aos criadores de 
micronegócios.

Projecto Informar Local – Rede 
de Cooperação institucional e 
apoio empresarial

As soluções informar local 
• Soluções de Informação e aconse-
lhamento a distância assentes num 
sistema de inserção de dados, de 
actualização de conteúdos e de di-
namização do suporte, autónomo 

e autogerido; associado ao produ-
to propriamente dito encontra-se a 

metodologia da sua concepção e desenvolvimento, útil para 
programações iniciais deste tipo de soluções. 
Produto que referencia este modelo: Portal Informar Local

• Soluções de Animação de Pessoas e de Organizações mem-
bros da rede. Em torno das competências e numa actuação 
estrategicamente orientada para a avaliação e  gestão dessas 
competências directamente associadas aos objectivos e ao 
funcionamento do projecto que justifi ca a existência da rede; 
este vector de actuação encontra ilustração no CD ROM com 
iniciativas e actividades de animação e no Manual que siste-
matiza os passos e os percursos a desenvolver para estruturar 
o processo nas competências individuais e colectivas.
Produtos que referenciam este modelo: CD Rom Network 
Facilis e Manual de Balanço de Competências.

• Soluções de organização e desenvolvimento de peças orien-
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tadoras da actividade mais relevante da Rede ou em torno da 
qual a Rede pretende afi rmar-se publicamente. No caso da 
Rede Informar Local, a peça em apreço foi o Guia do Empre-
endedor por ser uma rede de vocação principalmente empre-
sarial (se a rede for social, o Guia poderá ser de Animadores 
Sociais se for ambiental, o Guia poderá ser de Agentes de 
Desenvolvimento Ambiental, por exemplo). A metodologia 
de concepção e desenvolvimento colectivo do Guia poderá 
ser destacada através da ilustração que o Guia do empreen-
dedor proporciona.
Produto que referencia este modelo: Guia do Empreendedor.

• Soluções de apoio à organização e funcionamento dos Acto-
res Directos da Rede. Mecanismos facilitadores da articulação 
e da cooperação entre os diversos membros da rede, sobre-
tudo para funções de resposta a clientes ou utentes. Estes 
dispositivos de simples utilização constituem uma base es-
sencial para a qualidade da actividade da 
rede e para a sua credibilidade. São 
mecanismos simultaneamente de 
aprendizagem colectiva com uma 
progressão resultante dos contri-
butos de cada membro da rede em 
particular. Trata-se de uma solução 
informática de organização da coo-
peração, instalada em espaços web 
e de acesso directo pelos membros 
da rede.
Produto que referencia este mode-
lo: facilitador de rede.

A experiência incidiu em diversos 
domínios e está a trilhar os cami-
nhos da consolidação através de um 
processo de agrupamento for mal 
dos diversos parceiros envolvidos.
Os diversos passos para lançar, 
estruturar e consolidar uma rede 
carecem ainda de aprofundamen-
to e de experiências signifi cativas. 
Principalmente no domínio da 
consolidação que exige uma nova 
visão da cooperação e o desenvol-
vimento de competências indivi-
duais e colectivas que devem estar 
presentes nos animadores de rede 
e nas instituições que as integram.
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As mensagens 
políticas e as 

recomendações

Tendo em conta a refl exão e o debate dinamizados no âmbito 
europeu e a sistematização de experiências realizada nos en-
contros havidos entre actores de terreno e peritos, foi levado a 
efeito junto dos projectos EQUAL nacionais um inquérito com 
a fi nalidade de captar a opinião dos projectos portugueses 
sobre a importância de determinadas mensagens políticas.
As respostas raramente foram acompanhadas de ilustrações 
concretas, o que, de alguma forma retirou muito do interesse 
aos resultados obtidos. Dá, porém,  uma noção da importân-
cia atribuída a este ou aquele factor.
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Mensagem Grau de Valorização

Os projectos basearam-se numa pesquisa  efectiva das necessidades e das características 
do público-alvo do projecto

+ +

As estratégias do projecto que visam promover o empreendedorismo passaram a
 integrar os grupos socialmente mais desfavorecidos  

+

As estruturas de suporte/de apoio à criação de empresas e, de forma mais genérica, à 
promoção do empreendedorismo desempenharam um papel activo na mudança 
de mentalidades, divulgando casos de sucesso e valorizando os modelos dirigidos aos 
públicos mais desfavorecidos

+

A educação para o empreendedorismo foi orientada para ir ao encontro das necessidades 
dos que se apresentam em clara desvantagem para ingressar no mercado de trabalho

+ +

Foram desenvolvidos serviços específi cos para grupos peculiares e para os diversos 
tipos de empresas (designadamente as microempresas, as de economia familiar e os 
trabalhadores por conta própria)

-

As parcerias serviram para integrar os sistemas de apoio aos negócios, articulando
 as actividades com os serviços ofi ciais

- -

Os sistemas de qualidade e de auditoria passaram a integrar e a considerar o factor 
diversidade nos seus standards

-

Os profi ssionais das estruturas de apoio ao empreendedorismo tiveram acesso a acções 
de formação devidamente credenciada

+

O acompanhamento pós-criação de microempresas promovidas pelos grupos mais
 desfavorecidos da população, foi assegurado com um plano estabelecido à partida.

+

As redes de negócios e de áreas de actividade económica integrada envolveram empresas 
promovidas por grupos sociais mais fragilizados

--

Registaram-se iniciativas de Franchising social ---

O mercado constituído pelo sector público abriu-se um pouco mais às organizações
 da economia social

---

As modalidades de fi nanciamento dirigidas aos sectores mais desfavorecidos da 
população basearam-se em pesquisas e em processos de auscultação que identifi caram as 
necessidades específi cas dos diversos grupos sociais que os integram.

+

As modalidades de microfi nanciamento passaram a integrar um pacote de acções de 
aconselhamento e de apoio individualizado, adequado e desenhado para o efeito

++

Os produtos fi nanceiros e os métodos de gestão que lhes estão associados foram 
adaptados ao respectivo público-alvo

+

As parcerias e as redes serviram para apoiar a sustentabilidade dos projectos fi nanciados +

As condições formais e institucionais para o desenvolvimento de actividades de 
microfi nanciamento foram sendo clarifi cadas e melhor documentadas

+

Os recursos e os instrumentos de avaliação dos sistemas de fi nanciamento foram 
certifi cados através de dispositivos credíveis e devidamente institucionalizados

-
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As recomendações

A partir da refl exão efectuada no âmbito da Rede Temática, 
avançam-se as seguintes recomendações para o desenvolvi-
mento das áreas críticas do “Empreendedorismo e desenvol-
vimento local”:

Recomendação sobre a cultura 
empreendedora

Orientação
Ampliar e diversifi car as iniciativas em favor de uma acção 
empreendedora de base local agindo simultânea e persis-
tentemente a níveis do impacto imediato e conjuntural e 
de médio e longo prazo com efeitos mais estruturais. Só esta 
articulação do curto, do médio e do longo prazo garantirá o 
surgimento progressivo de uma cultura empreendedora que 
assegurará um sentido estratégico e dinâmico ao desenvolvi-
mento local. 

A principal barreira a ultrapassar na promoção de um espírito 
empreendedor mais efectivo situa-se no campo das atitudes 
expectantes face ao Estado e das relações de dependência 
provocadas por dezenas de anos de autoritarismo e de 

paternalismo, que tendem a situar-se agora 
nos contextos locais nos quais as 

relações são marcadas por um défi ce 
muito signifi cativo nas práticas de 
acção cidadã e prin cipalmente na 
go vernança lo cal e no fraco 
empowerment das populações.

Se necessário for eleger eixos 
prioritários de actuação, tudo 
indica que as acções de Educação 
para o Empreendedorismo repre-
sentam um investimento seguro, 
com a possibilidade de agir nos di-
versos níveis de profundidade e de 
intervir nos sectores populacionais 
mais carenciados impulsionando a 
igualdade de oportunidades.

Para traduzir em acção este objecti-
vo, propõe-se que 2006 seja conside-

rado nos projectos EQUAL da fase 2 o Ano da Educação para 
o Empreendedorismo, solicitando que cada projecto realize 
iniciativas voluntárias neste domínio, que é fundamental para 
a promoção da cultura empreendedora.

Recomendação sobre o apoio 
ao desenvolvimento de competências 
dos actores directos da acção 
empreendedora de base local

Orientação
Agir no domínio das competências signifi ca antes de mais 
desencadear processos nos quais os actores da acção empre-
endedora de base local devam resolver problemas, e nesse 
contexto exigente e activo, desenvolver novas competências. 
Nestes termos, a preocupação inicial deve consistir em iden-
tifi car localmente as necessidades e os problemas a resolver 

Propõe-se que 2006 
seja considerado 

nos projectos EQUAL da fase 2 o 
Ano da Educação para 
o Empreendedorismo
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e, a partir de situações-problema, impulsionar iniciativas de 
formação-acção, de encontros práticos e de processo de auto-
-formação. A situação-problema mais evidente é o próprio 
projecto de desenvolvimento pessoal e profi ssional de um 
empreendedor. Nestes termos, o apoio ao desenvolvimento 
de competências dos empreendedores deve ser realizado 
principalmente em torno do seu projecto. Importa, no en-
tanto, cuidar das acções de complementaridade ao projecto 
individual e promover acções de entre-ajuda, de intercâmbio 
e de cooperação entre dinamizadores de processos de em-
preendedorismo, e garantir por essa via reforços à inovação, 
à abertura ao exterior, ao espírito solidário que deve acom-
panhar de forma cada vez mais intensa a lógica competitiva e 
excessivamente individualista.

A principal barreira à dinamização 
de processos coerentes e efi cazes 
de apoio ao desenvolvimento 
de competências no domínio da 
acção empreendedora consiste 
na representação social hegemó-
nica de que o desenvolvimento 
das competências é realizado 
principalmente, ou quase exclu-
sivamente, através da formação 
profi ssional. Com a agravante da 
própria formação profi ssional ser 
pensada a partir de um modelo 
também hegemónico, que é o mo-
delo escolar.
Nestes termos a progressão far-se-
-á com rupturas e recusas drásticas 
de processo colocando no seu 
centro as necessidades efectivas 
daqueles que participam em acções 
de apoio ao desenvolvimento de competências e elegendo 
como espaço central das aprendizagens o próprio roteiro do 
projecto do participante.

Se necessário for eleger um eixo prioritário de actuação, as 
acções de incentivo à criação de Clubes de Empreendedo-
res que estruturam processos de auto-ajuda que favorecem 
a cooperação e asseguram fórmulas fl exíveis de apoio à 
auto-formação seriam de generalizar.
Para traduzir em acção este objectivo, propõe-se que em 2006 
se realize um encontro de actividades ou modalidades compa-
tíveis, associáveis e próximas deste conceito de Clube de Em-
preendedores, procurando consolidar com este evento uma 
via de apoio ao desenvolvimento de competências divergente 
da formação profi ssional tradicional neste domínio central do 
empreendedorismo e desenvolvimento local.

Recomendações sobre as estruturas 
de suporte

Orientação
Três sentidos estratégicos de desenvolvimento para as estrutu-
ras de suporte aos empreendedores e às pequenas iniciativas 
locais. Integração dos diversos domínios de actuação num pa-
cote único de serviços (apoio à identifi cação de oportunidades 
de negócio; trabalho sobre a ideia de projecto; acção de apoio 
ao desenvolvimento de competências; assistência técnica ao 
projecto de empresa e de investimento; assistência ao projecto 
de iniciativa na organização ou na localidade; apoio ao fi nan-
ciamento; acompanhamento pós-lançamento do projecto); 
adaptação aos públicos específi cos com particular incidência 
nos sectores mais desfavorecidos da população com destaque 
para os desempregados, as mulheres desempregadas e os gru-
pos sociais minoritários discriminados (na imagem / lay out das 

instalações; na linguagem escrita e oral; nas 
modalidades de atendimento; nos 

apoios complementares aos fi lhos e 
aos dependentes) e funcionamento 
em rede, estabelecendo como ob-
jectivo a proximidade solidária, ou 
seja a disseminação no território a 
partir de critérios de carência social 
e de complementaridade de apoios, 
tendo por princípio a entre ajuda e 
a troca voluntária de serviços (entre 
estruturas de suporte e entre estas 
e os participantes nos programas 
de apoio).

A principal barreira na instalação 
de estruturas de suporte devida-
mente adaptadas às necessidades 
dos públicos mais desfavoreci-

dos consiste na focalização dos 
processos, por parte das entidades 

intervenientes, no apoio ao projecto de investimento dos 
novos micronegócios e a uma lógica de actuação centrada na 
elaboração de candidaturas aos sistemas públicos de apoio e 
incentivo contemplando fi nanciamento a fundo perdido.

Se necessário for eleger um eixo prioritário de actuação, 
a estruturação de uma rede de Estruturas de Apoio com 
serviços mínimos dirigidos aos mais carenciados, franchi-
sada ou em plataforma de cooperação labelizada, poderia 
constituir um avanço na oferta de serviços locais no domínio 
do empreendedorismo e desenvolvimento local.

Para traduzir em acção este objectivo, propõe-se que em 
2006 os projectos da fase 2 promovam uma refl exão colectiva 
sobre as práticas das estruturas de suporte e estruturem um 
Caderno de Encargos de uma potencial rede labelizada com 
serviços mínimos de apoio aos mais carenciados. Esta dinâmi-

Propõe-se que em 2006 se 
realize um encontro 
de actividades ou modalidades 
compatíveis, associáveis 
e próximas deste conceito 
de Clube de Empreendedores
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ca poder ser articulada com as Redes Sociais Locais e adquirir 
uma base formal mais avançada, podendo assumir um ca-
rácter instrumental de intervenção das comissões sociais de 
freguesia e dos próprios CLAS.

Recomendação sobre o microfi nanciamento

Orientação
A dinamização de modalidades de crédito solidário emergin-
do das comunidades locais, com participações qualifi cadas e 
de reforço por parte de entidades genuinamente interessadas 
em promover o desenvolvimento social e local, deve consistir 
no principal esforço de desenvolvimento dos sistemas de 
microfi nancimento em complementaridade com os que são 
impulsionados por entidades e projectos que perseguem os 
mesmos objectivos, mas baseiam a sua oferta numa relação 
centrada na banca tradicional. Trata-se de um caminho a tri-
lhar que certamente favorecerá o sentido de autonomia e de 
co-responsabilização, ao mesmo tempo que colocará novas 
exigências nos sistemas de controlo e de gestão.

A principal barreira a uma expansão signifi cativa do crédito 
solidário radica na legislação sobre as 

operações fi nanceiras que inviabili-
za uma actividade sem fi ns lucrati-
vos neste domínio.
Nesta matéria o debate e o con-
fronto deverão situar-se no próprio 
sistema legislativo implicando um 
esforço de persuasão junto dos ór-
gãos competentes da República.

Se necessário for eleger um eixo 
prioritário de actuação neste 
do mínio, a criação de sistemas 
complementares de microfi nan-
ciamento e de solidariedade social 
a instituir na base de actuações vo-
luntárias nos projectos que lidam e 
mobilizam formas fi nanciamento 
nos diversos sistemas existentes, 

poderá constituir uma base para 
experiências futuras que abram cami-

nhos para processos totalmente autónomos de microfi nan-
ciamento solidário de base local.

Para traduzir em acção, ao longo de 2006, as referências acima 
mencionadas, um processo de Memorando Aberto a ser di-
namizado junto das instituições com ligações efectivas ao 
tema do microfi nancimento, deveria ser orientado para uma 
apresentação formal em sede de Comissão Parlamentar para 
que sejam desencadeados os mecanismos de produção legis-
lativa que favoreça o microfi nanciamento solidário no país.

É necessário desenvolver 
os mecanismos de produção 

legislativa que favoreça 
o microfi nanciamento 

solidário no país
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Recomendação sobre as redes de cooperação

Orientação
A cooperação entre actores económicos de microiniciativas 
locais e de actores de redes institucionais deve consolidar-se 
a partir de dois vectores centrais na sua operacionalização: da 
existência de animadores de redes focalizados nas tarefas de 
animação e de um suporte tecnológico adequado às respos-
tas integradas e ágeis que de facto introduzam mais-valias ao 
funcionamento em rede. O investimento em animação e no 
suporte tecnológico deve constituir uma condição sine quo 
non da existência de toda e qualquer rede de cooperação e 
assumir-se como um fi ltro da efectiva demonstração de inte-
resse na participação naquele processo colectivo

A principal barreira à instalação de redes de cooperação 
com acção efi caz radica na excessiva valorização do po-
tencial relacional sobre a importância 
decisiva do sentido operacional e 
pragmático dos processos de inte-
racção. As relações entre parceiros 
sendo um capital precioso para o 
funcionamento de toda e qualquer 
rede, a sua quota parte no sucesso 
dos processos só se verifi cará se 
existir uma clara noção de risco 
partilhado com outros e um in-
vestimento efectivo nos aspectos 
operacionais.

Se necessário for eleger um eixo 
prioritário de actuação neste do-
mínio podemos eleger a função 
animação de redes (não a anima-
ção administrativa e burocrática, 
mas antes a promoção de iniciati-
vas que concorram para o cumpri-
mento dos objectivos) como uma meta 
a atingir em todas as situações de cooperação-acção.

Para traduzir em acção positiva futura as consequências 
desta verifi cação admite-se como uma actuação favorável 
ao desenvolvimento destas redes, que têm potencialidades 
mas também grandes fragilidades estruturais, que seja apli-
cado, ao longo de 2006, de forma voluntária, num Grupo de 
Piloto de Redes de Cooperação um processo de Auditoria 
de Efi cácia e Efi ciência que avalie o sentido de investimento 
e a presença de bases tecnológicas facilitadoras de respostas 
ágeis para os problemas existentes e para os serviços comuns 
a realizar.

Ficam desta forma explicitadas as principais linhas programá-
ticas que sistematizam as experiências vividas no âmbito dos 
diversos projectos da Fase 1 e são ainda apontadas algumas 
orientações para uma progressão futura em temas centrais, 
acompanhadas de propostas de actuação visando um efec-
tivo desenvolvimento no terreno da inovação do empreen-
dedorismo e do desenvolvimento local na Fase 2 da Iniciativa 
Comunitária EQUAL.



EMPREENDER POR NOVOS CAMINHOS

30 = Colecção DISSEMINAR = nº 2 = Novembro de 2005 =



capa n2_c.FH11   Mon Oct 24 12:15:41 2005      Page 3     

���������	���

����������������������������

���������������� !�"���#�����$��!������$�$�
����������%&&��'��(�����

	)�����*&&+
�,,	�-%.%"/&0*

��(1����2����
�&&&3&&&4&+

���������$������5�67 �2
�)���$��$����(8�����9�%*9�0:

-&+&"-;0�2����
����������*-0�;;.�;/&

��'���*-0�;//�;*&

<<<3�=���3(�



capa n2_c.FH11   Mon Oct 24 12:15:41 2005      Page 2     


