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Perfil do Empreendedor
Processo envolve a criação de uma empresa e/ou produto/serviço novo (em empresas já
estabelecidas) e por parte do empreendedor, proatividade e entusiasmo pelo que faz além de
tempo e esforço, assumindo os riscos inerentes (social, financeiro, etc.) que poderão existir.

Características dos empreendedores:

1. A procura por oportunidades, iniciativas e

informações

2. A criatividade

3. A capacidade de assumir riscos

4. A persistência

5. A exigência na qualidade e eficácia

6. O compromisso;

7. A definição de metas, planificação e controlo

sistemático;

8. A liderança e gestão de uma rede de

contactos;

9. A autonomia e segurança.



Principais Indicadores

Startups

• Nascimento de Empresas e Outras Organizações

• Nascimento de Empresas por Setor de Atividade 
(crescimento médio 2017-2021)

• Nascimento de Empresas por Região

• Renovação Setorial (percentagem de startups face ao 
total, 2019)

A palavra start-up, quando dividida e traduzida significa “iniciar” e “crescimento”, que indica a base
geral de algo inicial, inovador e em fase de desenvolvimento/crescimento.
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Transportes e armazenagem

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar
frio
Indústrias extrativas

Construção

Atividades de informação e de comunicação

Atividades de saúde humana e apoio social

Atividades financeiras e de seguros

Atividades imobiliárias

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e
similares
Educação

Comércio por grosso e a retalho; reparação de
veículos automóveis e motociclos
Agricultura, produção animal, caça, floresta e
pesca
Atividades administrativas e dos serviços de
apoio
Indústrias transformadoras

Captação, tratamento e distribuição de água;
saneamento, gestão de resíduos e despoluição
Outras atividades de serviços

NASCIMENTOS DE EMPRESAS POR SETOR DE ATIVIDADE (crescimento médio 2017-2021)
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Educação

Atividades administrativas e dos serviços de apoio

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

Outras atividades de serviços

Atividades de saúde humana e apoio social

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio

Indústrias transformadoras

Alojamento, restauração e similares

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares

Indústrias extrativas

Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição

Construção

Transportes e armazenagem

Atividades de informação e de comunicação

Atividades imobiliárias

Total

RENOVAÇÃO SETORIAL (percentagem de startups face ao total, 2019)



EMPREENDEDORISMO
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Organizacional

Gestão do 
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Modelo 
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ação



O conceito de Organização Inteligente, decorre da
resposta das organizações responderem de forma
dinâmica às mudanças decorrentes da transformação
verde e digital

Uma Organização Inteligente, está orientada para a
IDI, capaz de se adaptar aos desafios organizacionais,
de forma rápida e eficaz, gerando conhecimento em
resposta às oportunidades da economia verde, digital
e (re)industrial, face ao atual contexto mundial.



Competitividade e 
Inovação nas 
Organizações 

Capacidade de gerar 
novos 

conhecimentos

Aprender e 
incorporar novas 

competências 

Adoção de Modelos capazes de criar Ferramentas e Métodos de Processamento de 
Informação, aumentando os níveis de sucesso da organização.



Processos de Conversão do Conhecimento

Conhecimento 
Tácito (empírico)

Conhecimento 
Explicito 

Conhecimento 
Explícito (formal)

Conhecimento 
Tácito 

Externalização
(criação de valor)

Combinação
(conversão de conjuntos de 

conhecimentos)

Internalização
(perceção de 

conhecimento)

Socialização
(partilha e aplicação de 

conhecimento )

A criação de novo conhecimento
acontece, aquando da conversão de
conhecimento tácito (empírico) em
conhecimento explícito (formal).

O processo de aprendizagem da
organização decorre da criação e
retenção de conhecimento.

Processos de Conversão do Conhecimento| Fonte: NonakaTakeuchi, 1997

Ponto de partida



Com base nas metas principais, são mapeadas
operações, que permitem:

• Criação de conhecimento aplicado ao
contexto organizacional;

• Garantir conhecimento de suporte à tomada
de decisão;

• Assegurar que o novo conhecimento seja
acessível e partilhado por toda a
organização.

Conhecimento

Oportunidade

Localização

Conteúdo

Forma

Ações Básicas para Gestão de 
Conhecimento



Redes TIC

Organização em 
Rede

Redes de 
conhecimento

Rede 
Organizacional

Equipa ágil e 
flexível

Adaptação da Organização 
ao ambiente e mercado  

Criatividade na Prestação 
de Serviços

Funcionam em equipa, 
favorecendo o 

desempenho em tarefas 
que acontecem no dia a dia

Exigem um elevado grau de 
flexibilidade e 

adaptabilidade.

Estrutura flexível - resposta 
dinâmica e competente.



Fonte: Choo (1998)



Estrutura Organizacional

Design Thinking

Comunicação Interna e 
Formação

Adaptação de sistemas e 
ferramentas

Monitorização de 
Comportamentos e KPI’s



Neste conceito as virtual organization, são geridas através de equipas

constituídas por colaboradores dispersos em termos geográficos, formando

uma empresa sem “fronteiras”, enquanto rede de pessoas que trabalham

juntas independentemente da sua localização.

Uma virtual team é definida como equipas temporárias, culturalmente

diversas ligadas por TIC.



Crescimento de 
Marketplaces

Mais vendedores 
atraídos para os 

marketplaces

Mais produtos e 
serviços 

disponibilizados

Atração de mais 
clientes

Aumento do 
Volume de 
Negócios e 

Rendibilidade
E-Marketplaces



Gestão de 
Interfaces e 

Conhecimento

I&D: Tendências, 
Desafios e 

Oportunidades

Investigação 
Aplicada: Cadernos 

de O&E/Toolkits

Novas soluções de 
consultoria de gestão:

Mod. AoE©

Artigos Científicos 
com aplicação 

prática 

(validação de pares)

Open Innovation and 
Coopetition



Gestão e 
Planeamento de 

Projeto

Ciclo de Vida do 
Projeto

Instrumentos  

Fases Ciclo de Vida 
do Projeto: 5Q

Project Management 
and Competitiveness



Matriz Baseada 
em Valores 
(Keywords)

Canvas Project 
Management

SWOT Estratégica
Balanced 
Scorecard

Roadmap

Modelação de Negócios 
para Startups 
sustentáveis e 
tecnológicas



https://astrolabio-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/inovacao_astrolabio_com_pt/Efke5axMfQNMmMnk2cDWnAQBP4SA_N4E0LKBS9qlsQWZTA?e=Ro83pI
https://astrolabio-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/inovacao_astrolabio_com_pt/EW6nYb-hcjlEstZgTIxFp8UBirzxeZzUOQqAkPIRC4fcWA?e=XJvrif


Instrumento de 
suporte à 

Sustentabilidade

Benefícios Produtos

Benefícios Produção

Benefícios 
Comportamento

Satisfazer as 
necessidades 

humanas, 
gerando um 

impacto mínimo 
no ecossistema 



O principal desafio do marketing na ecoeconomia, consiste na assunção do
compromisso e transformação da sociedade, relativamente à cultura de consumo e
estilo de vida, baseadas na sustentabilidade.

CONSUMIDOR VERDE

Inclui na sua tomada de decisão, produtos que se preocupam com o meio ambiente 
e com a sustentabilidade. 

Fonte: https://marketingdeconteudo.com/marketing-verde

https://marketingdeconteudo.com/marketing-verde


Fatores associados à Sustentabilidade:

Económicos Sociais Ambientais 

A valorização da imagem de marca e competitividade, através do uso eficiente de 
recursos escassos, apresentam-se como Fatores Chave de Sucesso em termos de 
vantagens comparadas, nos novos e mais competitivos modelos de negócio.



5 PILARES

Conhecer o 
Cliente

Envolvimento do 
cliente no 
processo

Transparência Garantia 
Ecológica

Considerar o 
Preço

Relevância de Ações Socio-Ambientais para as Marcas

Promoção da 
Empresa

Melhor 
Visibilidade

Aceitação da 
Sociedade

Fonte: www.inovaparq.com.br/importancia-da-responsabilidade-socioambiental-para-sua-empresa/ 



1. Ciclo de Vida do Produto dos Produtos Ecológicos

Design do 
produto/serviço

Compras DistribuiçãoFabrico

Reciclagem
Reutilização

Eliminação

Utilização

Fonte: Brito e Lencastre, 2014



2. Eco-Mix: Estratégias associadas aos 4P’s

Estratégia inclinação 
verde 

(Lean Green) 

Estratégia verde 
defensivo 

(Defensive Green) 

Estratégia sombreada 
(Shaded Green) 

Estratégia verde 
extremo 

(Extreme Green)

Exibida no 
desenvolvimento de 
produtos, design e 

produção.

Estratégia que procura, 
tornar o seu 

desenvolvimento de 
produtos, design e 

produção ecológica.

(Promoção do eco-mix, 
usando, uma publicidade 

mais silenciosa). 

Sustentabilidade no 
desenvolvimento de 
produtos, design e 

produção, com 
eficiência no custo e 

sustentabilidade.

Em todos os elementos 
do “eco mix”, as 

questões ambientais 
são totalmente 
integradas nos 

negócios.

Fonte: Moravcikova, Dominika et al., 2017



3. Eco-Mix : 4P’S
Produto
- Procura de matérias-primas com base em recursos 

abundantes, evitando o consumo de recursos 
escassos;

- Processos de produção com base em tecnologias 
limpas e energeticamente eficientes; 

- Desenvolver atributos ecológicos com valor 
percecionado para o cliente; 

- Produção de bens recicláveis e de poupança de 
recursos. 

Promoção 
- Informação sobre produtos e produção ecológica; 
- Comunicação em suportes mais ecológicos (ex: 

Online); 
- Informação sobre os serviços ecológicos dos 

produtos; 
- Organização de eventos e ações de relações 

públicas de sensibilização.

Distribuição
- Otimização de locais e distâncias na cadeia de produção; 
- Canais de distribuição que poupem o consumo de recursos 

naturais; 
- Sensibilização ecológica e educação do consumidor no ponto 

de venda.

Preço
- Inclusão dos custos com os atributos ecológicos, diretos e 

indiretos;
- Discriminação positiva dos preços; Diferenciação dos preços 

ecológicos.



4. Relação das Estratégias de Eco-Mix com os 4P’S

Produto Preço Distribuição Promoção

Lean 
Green

X

Defensive
Green 

X X

Shaded
Green

X X X

Extreme 
Green

X X X X

Alto

AltoBaixo Diferenciação

Su
st

e
n

ta
b

ili
d

ad
e

Defensive
Green

Extreme 
Green

Shaded
Green

Lean
Green

Fonte: Moravcikova, Dominika et al., 2017) 



Produtos verdes 
requerem material 

renovável e reciclável e 
matérias-primas de 
origem ecológica e 

sustentável

Exige uma tecnologia que 
representa um grande 

investimento em 
pesquisa e 

desenvolvimento

Tecnologia de tratamento 
de água, no caso das 

indústrias

Aumentar o 
conhecimento dos 

produtos verdes, usos e 
principais benefícios

Consumidores que não 
estão dispostos a pagar 

um prémio por produtos 
com essas características



Estratégia corporativa, geradora de reforço de credibilidade, rentabilidade e
crescimento.

Crescente consciencialização do consumidor na procura de produtos, serviços e
bens que conciliem a relação equilibrada entre ambiente, comunidade e economia.

Representa um marco importante no comportamento das organizações e exerce
pressão e impacto na definição de objetivos e estratégias empresasariais,
enquanto motores de desenvolvimento.

CERTIFICAÇÕES
ISO 9000

ISO 14000



Um modelo no qual os princípios da sustentabilidade constituem a força condutora
da empresa e modelam a tomada de decisão.

Perceção global que abrange o produto, a produção, a cadeia de abastecimentos e
os sistemas de produção em todo o ciclo de vida (pré-fabricação, fabricação, uso e
pós uso), decisões tomadas na integração de práticas de sustentabilidade.



Missão: “Almas Design é guiada pela satisfação do cliente, claro respeito ao meio

ambiente, à saúde e segurança dos seus clientes, e atua em harmonia com a sua

comunidade.”

Preza pela sustentabilidade e
esforça-se por obter um crescimento
económico sustentável e por adotar
políticas de questões sociais,
económicas e ambientais.

Utilização de materiais reciclados na
pasta cerâmica empregue nos vasos e no
cartão das embalagens.

Comprometeu-se a reduzir a intensidade
energética das suas peças de acordo com
o PRCE, até 2022.



Almas Design reduz o seu impacto ambiental na: poupança de energia, na

minimização e reciclagem de resíduos, produzindo de uma forma mais limpa, na

opção do transporte sustentável e na utilização de rotas mais eficientes.

O design e a embalagem do produto, como a durabilidade e o reaproveitamento,

sendo os materiais utilizados reciclados, biodegradáveis e ambientalmente

benignos.



Caminhar pelo planeta 
fazendo a diferença 

através da indústria da 
moda e do ambiente

Sustentabilidade

Conforto

Respirável

Leve

Visão

Valores Clientes conscientes da 
necessidade de reduzir a 

pegada ecológica 

Clientes que querem 
utilizar as tendências 

atuais da moda

Comunicar de forma 
“trendy” mas sustentável

Público-alvo



Loja online que apela à compra por motivos sustentáveis Associar a imagens da marca a iniciativas sustentáveis

Procurar ser certificado pelas entidades mais relevantes
no domínio da sustentabilidade



Salientar a
utilização de
recursos
sustentáveis

Associar a 
imagem à 
concretização 
de um objetivo 
“maior”



A Nazareth nasceu em 2013 com a proposta inovadora de produzir peças de 
moda allover digital print. 
O conceito, também este, era novo, o de vestir uma fotografia.

Alteração de matérias-
primas para se adaptar 
ao consumidor verde

Troca de poliéster pela viscose, 
passando pelo algodão, lyocell, 

algodão orgânico e, hoje, 
apenas matérias-primas pré-

existentes.

Raciocínio 
circular de 

negócio

Criar iniciativas 
sustentáveis que se 

ajustem ao público-alvo

Buy 1 sell 1
“Vender” roupa a empresa de 
modo a que esta a aproveite e 

esta concede descontos aos 
clientes



Compartilhar uma imagem verde e integrada com o meio ambiente



https://ubibliorum.ubi.pt/bitstream/10400.6/1321/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20de%20Mestrado.pdf
https://iconline.ipleiria.pt/bitstream/10400.8/5064/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Isa%20-%20Comunica%C3%A7%C3%A3o%20Sustent%C3%A1vel%20-%20Vers%C3%A3o%20ENTREGA.pdf


Modelo 
Business 

Continuity
Aplicação Prática

Framework

Business 
Continuity

Análise de 
Risco Lean Canvas

Plano de 
Ação

SWOT 
Estratégica

Performance 
Prism





AN2

Necessidade de Coerência:

Divergir

Criar opções

O que 
somos 
hoje?

O que 
podemos 
vir a ser?

Convergir

Criar direção => AN 1, 2, 3 

Aglomerado de oportunidades cria 
uma nova plataforma de crescimento

Fonte: Adaptado Inovar no Essencial, Actual Editora

Area de Negócio 1: Território & Sustentabilidade
Area de Negócio 2: Inovação no Processo de Gestão
Area de Negócio 3: Desenvolvimento de Negócios e Internacionalização



Definição dos vetores específicos para a transformação do Modelo de Negócios

Aglomerado de 
oportunidades

Primeiro vetor de inovação: 
Território & Sustentabilidade

Segundo vetor de inovação: 
Inovação nos Processos de Gestão

Terceiro vetor de inovação:
Desenvolvimento do Negócio e Internacionalização

Qualificação
do Talento



Proposta de valor de excelência 
operacional

Proposta de valor para a 
solução do cliente

Proposta de valor de inovação

Criar fidelidade através da 
excelência profissional
Captação de Clientes

Aumentar a procura através de 
parcerias com os clientes

Retenção de Clientes

Gerar crescimento através da 
inovação

Satisfação/Fidelização

Visão:
Ser Reconhecida como a Empresa de Referência na oferta de 
Soluções Empresariais Intergradas e Inovadoras,  orientadas 

para os Factores de Competitividade.

Melhorar a produtividade
Rentabilidade das Vendas

Aumentar o valor por cliente
Melhorar Mix de Receitas

Crescimento através da 
inovação 

Melhorar Volumr de negócioa

Estratégia e Modelo 
Negócio

Comercial e Gestão  
Clientes

Orçamental (G&P)

Marketing e BI

I&DT / IDI

Sist Int. Gestão

Capital humano
Capacitação, Des/o Talento

Capital da organização
Satisfação Parceiros

Capital de TI
Tecnologias Informação

Perspectiva financeira

Perspectiva do cliente

Perspectiva do processo

Perspectiva de aprendizagem 
e crescimento

Reatividade e Continuidade do Negócio 
Processo de criação de valor

Que proporcionam uma 
experiência satisfatória 

aos clientes

Apresentem os processos 
estratégicos

Vamos fazer com que os 
nossos colaboradores

Para cumprir as 
expectativas dos nossos 

accionistas (stakeholders)

I
Aval Sel Forn /PS



https://www.aig.co.uk/content/dam/aig/emea/united-kingdom/documents/property-insights/business-continuity-planning-guidelines-for-preparation-of-your-plan.pdf
https://preparecenter.org/wp-content/sites/default/files/en_2020_business_continuity_planning_final.pdf
https://astrolabio-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/inovacao_astrolabio_com_pt/EXuvkXFzR7dHosfE_ubyrwcBlbi1BbAoFc2aajHQqNtQVA?e=bOGD4a


Tipos de Estratégia de Investimento por Perfil de Investidor:

• Conservador - Menor tolerância ao Risco;  Maior percentagem de investimentos alocada a obrigações.

• Moderado - Menor tolerância ao Risco;  Maior diversidade de investimentos entre ações e obrigações.

• Dinâmico - Maior tolerância ao Risco;  Maior percentagem de investimentos alocada a ações.

Conhecimentos e ExperiênciaSituação Financeira para suportar 
eventuais perdas de capital

Tolerância ao Risco

Objetivos

Horizonte Temporal



Processo envolve a criação de uma empresa e/ou produto/serviço novo (em empresas já
estabelecidas) e por parte do empreendedor, proatividade e entusiasmo pelo que faz além de tempo e
esforço, assumindo os riscos inerentes (social, financeiro, etc.) que poderão existir.

Características dos empreendedores:

1. A procura por oportunidades, iniciativas e

informações

2. A criatividade

3. A capacidade de assumir riscos

4. A persistência

5. A exigência na qualidade e eficácia

6. O compromisso;

7. A definição de metas, planificação e controlo

sistemático;

8. A liderança e gestão de uma rede de contactos;

9. A autonomia e segurança.



Principais objetivos dos mentores:

• Acompanhar o percurso de transição de carreira dos 
profissionais;

• Aumentar a motivação e a atitude positiva;
• Orientar na identificação de oportunidades;
• Orientar na procura de recursos (formativos e 

outros);
• Orientar o desenvolvimento de negócios por parte dos 

seniores.

Perfil do mentor sénior:

1. Qualificação superior (licenciatura, equivalente ou 
superior);

2. Percurso profissional rico e com experiências 
impactantes que pode partilhar;

3. Experiência em mentoring profissional;
4. Interessa-se genuinamente pelos outros, tem empatia 

e gosto em os apoiar.

Papel do empreendedor sénior:

• Auxiliar a desenvolver planos de 
carreira;

• Aumentar a confiança dos indivíduos 
que está a acompanhar;

• Auxiliar a tomar as melhores escolhas 
futuras de trabalho ou formação;

• Apoiar no desenho de soluções;
• Colocar à disposição a sua rede de 

contactos;
• Ajudar no estabelecimento e 

desenvolvimento de parcerias.

Fonte: https://www.dnovo.pt/pt/mentores/

https://www.dnovo.pt/pt/mentores/


Diminui a curva de 
aprendizagem

Permite aprender com os erros dos 
mais experientes

Um dos principais benefícios da mentoria
é que ela ajuda a encurtar a curva de
aprendizagem.

Um mentor, com toda a experiência
adquirida ao longo dos anos, pode
repassar esse conhecimento para o
iniciante, tornando a aprendizagem
mais rápida e o processo mais simples.

Um mentor pode ensinar ao aprendiz sobre os
erros que já cometeu ao longo da carreira, para
que o novo profissional não os cometa
também.

Ajuda no desenvolvimento 
pessoal

Cabe ao mentor acompanhar o processo de
aprendizagem e manter um processo de
capacitação continuada conforme a evolução
do mentorado.

https://www.twygoead.com/site/blog/curva-de-aprendizagem/


Agrega conhecimento de quem 
realmente sabe

Um programa de mentoria permite que o novo
profissional aprenda com quem realmente sabe:
quem possui ampla experiência, conhece técnicas e
ferramentas e já esteve na mesma posição que o
aprendiz está hoje.

Agrega conhecimento de 
quem realmente sabe

Necessário desenvolver um profissional a longo
prazo até que ele consiga se tornar excelente nas
funções que ocupa.

Gera um processo de 
aprendizagem adaptativa

O interessante da mentoria é que ela permite que o mentor guie cada profissional
conforme as necessidades de aprendizado que apresenta. Isso gera um programa
de aprendizagem adaptativa, no qual as necessidades, limites e interesses de cada
aluno são respeitados.

https://www.twygoead.com/site/blog/aprendizagem-adaptativa/



