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01. Introdução
O presente documento constitui o Relatório Final do estudo de “Caraterização e Qualificação da Oferta Metropolitana
de Apoio ao Empreendedorismo”, e inclui uma análise global ao ecossistema de apoio ao empreendedorismo existente no
território que configura a área metropolitana do Porto, terminando com um roadmap para a ação, visando o respetivo
desenvolvimento e qualificação.
Assim, e no que respeita mais especificamente a estes últimos domínios - análise do ecossistema e roadmap para a ação
– nos quais se centraram os trabalhos desenvolvidos durante a última fase do estudo, importa destacar as suas
componentes principais, as quais se concretizam nos seguintes elementos:
i. uma breve contextualização quantitativa das dinâmicas empreendedoras mais recentes, à escala
metropolitana, com base na informação oficial existente à data, abordando quer a sua relevância no quadro da
atividade económica global do território, quer ainda alguns dos principais resultados em termos de desempenho
do ecossistema;
ii. a caraterização de uma amostra de stakeholders relevantes que nele atuam, a partir de um inquérito online
lançado na anterior fase de trabalho, e com base no qual é agora traçado e detalhado o perfil operacional e
relacional desses agentes, bem como identificadas as suas perceções sobre o ecossistema metropolitano que
integram;
iii. uma análise de natureza qualitativa quanto às principais dinâmicas, estrangulamentos e desafios que se
colocam a curto e médio prazo a este ecossistema, a partir de um conjunto de entrevistas aprofundadas a agentes
que nele atuam a diferentes níveis (estratégicos e operacionais), identificando-se processos, fatores e
iv.

preocupações decisivas para o seu desenvolvimento e consolidação, a curto/médio prazo;
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v.

o mapeamento das atuais ofertas disponibilizadas aos empreendedores no território metropolitano, com base
num conjunto de fichas de levantamento de informação municipal, processo que apenas foi parcialmente
completado, apresentando-se apenas os dados dos municípios que disponibilizaram a informação solicitada;

vi. e, finalmente, com base nas conclusões obtidas, assim como no trabalho desenvolvido ao longo de um
workshop colaborativo, facilitado por experts internacionais na temática dos ecossistemas empreendedores,
o estabelecimento de um quadro de ação, operacionalizado através de um conjunto de linhas de intervenção,
que permitirão concretizar iniciativas destinadas a desenvolver e robustecer o ecossistema metropolitano de
apoio ao empreendedorismo, mobilizando um vasto conjunto de agentes no esforço coletivo necessário à sua
dinamização.
Antes de passar à apresentação dos elementos atrás mencionados, resulta contudo importante voltar a reforçar as muitas
limitações registadas na obtenção de informação a partir dos instrumentos de recolha utilizados (sobretudo
dos
inquéritos online e das fichas de caraterização municipal), pelo que se optou por apenas considerar aquela informação
que possui alguma representatividade, e que é passível de interpretação e generalização.
De facto, apesar de se ter desenhado um processo de recolha de informação bastante diversificado, exatamente para
procurar garantir o máximo de informação possível atendendo às caraterísticas e comportamentos dos diferentes
públicos a abordar, não foi possível obter toda a informação desejada, sendo que as dificuldades sentidas poderão, entre
outros fatores, expressar o estádio muito inicial de desenvolvimento do ecossistema metropolitano, que como poderá
ser constatado ao longo deste relatório, apresenta ainda um conjunto de caraterísticas muito habituais nos ecossistemas
jovens, em construção (ex.: agentes muito setorializados e demasiado fechados em silos; reduzido espírito de partilha e
de “dar antes de receber”; muita competitividade entre agentes, em detrimento de uma maior coopetição; etc.)
Apesar destas dificuldades, foi possível estabelecer uma abordagem bastante completa ao contexto de apoio ao
empreendedorismo na área metropolitana do Porto, permitindo estabelecer um quadro de ação abrangente, no qual
se privilegiou uma escala de intervenção metropolitana, e que nos capítulos seguintes se detalha.
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02. O Ecossistema Metropolitano de Apoio ao Empreendedorismo
Para caraterizar e analisar o ecossistema de apoio ao empreendedorismo na área metropolitana do Porto a desenvolver
no presente capítulo, importa desde logo retomar a definição de ecossistema empreendedor adotada no âmbito deste
estudo, para, a partir dela, se estabilizarem as principais dimensões de análise a considerar.
Assim, de acordo com a referida definição (Vogel 2014), um ecossistema empreendedor “consiste numa comunidade
dinâmica e interativa, composta por uma diversidade de agentes interdependentes (empreendedores, instituições,
serviços de apoio, ...) e por fatores (mercados, regulamentações, cultura empreendedora, ...) que evolui ao longo

do

tempo, promovendo a criação de novos empreendimentos”.
Com base nesta definição, importa então ter em conta, por um lado, a demografia empresarial registada neste território,
no sentido de procurar perceber a dimensão quantitativa do processo de “destruição criativa” que ao longo dos últimos
anos nele se tem vindo a registar; depois, interessa perceber quem são, o que oferecem, como se relacionam e quais são
as dinâmicas (implícitas e/ou explícitas) mais relevantes dos diversos agentes envolvidos na comunidade empreendedora
em causa; e, por fim, mapear as diferentes ofertas de apoio aos empreendedores existentes no território, caraterizando
as suas componentes mais relevantes e identificando as lacunas que ainda se registam.
Com base na abordagem acima descrita, apresenta-se de seguida uma caraterização detalhada das principais dimensões
que conformam este ecossistema metropolitano, a partir das quais se estabelece uma avaliação

do respetivo

desempenho.
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02.1. A Demografia Empresarial Recente na AMP
Caraterizar um ecossistema de apoio ao empreendedorismo implica, desde logo, conhecer e medir o seu desempenho e
a sua dinâmica. A estes respeito, a recente e diversificada literatura sobre esta temática não é esclarecedora

quanto

aos dados, indicadores, processos ou metodologias a adotar (Stangler & Bell-Masterson 2015, Roundy et al 2017, Szerb
et al 2015, Ács et al 2017, Kollmann et al 2016, Startup Genome 2017, World Economic Forum

2013,

Global

Entrepreneurship Research Association 2017), assistindo-se atualmente à publicação de um sem número de indexes e
rankings sobre a avaliação de ecossistemas empreendedores, cada qual com a sua metodologia e, portanto, com
avaliações de diferente natureza.
Adicionalmente, quando se procura identificar a informação existente em Portugal sobre as diferentes dimensões
relevantes dos ecossistemas (por exemplo: nº de empresas constituídas e dissolvidas; volume e natureza das fontes

de

investimentos mobilizados; empregos gerados e atração de talento por novas empresas; taxas de sucesso de novos
negócios; taxas de atividade empreendedora da população; vendas globais e vendas para mercados externos; patentes,
despesas em I&D, etc.), especialmente ao nível de NUT III (que corresponde à escala territorial da Área Metropolitana do
Porto), resulta muito difícil obter dados (e muito menos dados atualizados) que permitam uma análise detalhada da
dinâmica apresentada pelo ecossistema metropolitano. Esta situação é ainda mais difícil quando se procura informação
à escala municipal, dimensão que no âmbito deste estudo se revela também importante.
Perante este contexto, e considerando a necessidade de se estabelecer uma base de análise quantitativa que permita
caraterizar e perceber as dinâmicas empreendedoras à escala dos Concelhos e dos setores mais relevantes

no território

metropolitano do Porto, optou-se por centrar o foco de avaliação na demografia empresarial recente, a qual embora não
permitindo realizar uma análise abrangente, detalhada e muito atualizada, possibilita contudo sinalizar as evoluções mais
significativas registadas neste território nos últimos anos e ter uma noção mais realista

das mesmas.

Com base nesta informação, apresentam-se seguidamente os dados que expressam estas dinâmicas, salientando-se
novamente as limitações existentes ao nível as fontes de informação oficiais.
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Assim, de acordo com o INE – Sistema de Contas Integradas das Empresas, foram criadas na Área Metropolitana do Porto
cerca de 6275 empresas por ano, no período entre 2008 e 2015. Para efeitos da presente análise, apenas se consideraram
as empresas criadas com pelo menos uma pessoa remunerada ao serviço, atendendo a que se considera serem estas as
empresas que efetivamente têm um impacto económico relevante e uma mínima dimensão empresarial.
Contudo, conforme o gráfico seguinte expressa, em termos líquidos (os nascimentos subtraídos do encerramentos), o
saldo de empresas entre 2008 e 2014 (ainda não existem dados de encerramentos para 2015) foi negativo, pelo que a
dinâmica de geração de empresas registada na área metropolitana do Porto nesse período não foi suficiente para superar
os encerramentos registados, assistindo-se assim a uma redução da sua base empresarial total.

A crise económica que se registou durante este período certamente justifica parte significativa deste decréscimo de
empresas, verificando-se a inversão desta tendência negativa a partir de 2013, altura em que o saldo líquido de
empresas passa a valores positivos.
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Os elementos seguintes apresentam dados mais desagregados desta realidade, a nível concelhio e setorial, permitindo
fazer uma leitura mais fina da evolução registada no período 2008–2015 no território metropolitano.
Assim, como se pode observar no gráfico à
direita, ao longo do período considerado, os
municípios do Porto, Vila Nova de Gaia,
Matosinhos, Maia, Gondomar e Santa Maria da
Feira concentravam uma parte significativa da
base empresarial do território (cerca de 70%) e,
como também pode ser constatado, para a
generalidade dos municípios, a evolução foi
similar, com um decréscimo de empresas entre
2008 e 2012, registando-se a partir daí uma
ligeira

inversão dessa tendência, com um

aumento do número de empresas em quase
todos eles.
Considerando agora a tabela da página seguinte, é possível observar a evolução antes referida de forma mais detalhada,
para cada um dos concelhos da área metropolitana do Porto. Assim, salvo raras exceções, a generalidades dos concelhos
registaram, até 2012, variações negativas no nº de empresas destacando-se, em termos absolutos, os concelhos do Porto,
Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Maia, que são, como referido anteriormente, os que possuem uma maior dimensão
empresarial. De igual forma, são também estes concelhos que, após 2012, registam uma retoma mais forte, com
crescimentos mais significativos no respetivo nº de empresas.
7

Tabela 1 – Variação do Nº de Empresas, por Concelho (2008 – 2014)

Fonte: INE . Sistema de Contas Integradas das Empresas

Em termos setoriais, a tabela seguinte evidencia a evolução registada a nível metropolitano, verificando-se que os setores
do Comércio (por grosso e a retalho), da Construção e da Indústria Transformadora concentraram as maiores perdas de
empresas, enquanto os Serviços apresentaram um comportamento globalmente positivo ao longo de todo o período.
Especificamente, pode-se observar que os serviços de Consultoria, de Saúde, de Informação e Comunicação, e de
Alojamento e Restauração foram as atividades que tiveram um comportamento mais positivo. E se tivermos também em
consideração o rácio entre nascimentos e encerramentos de empresas, o qual permite perceber o grau de
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dinâmica e renovação empresarial, verifica-se que esta teve maior expressão nos setores da Agricultura e Pesca, nos
serviços de Informação e Comunicação, assim como na Saúde.
Tabela 2 – Variação do Nº de Empresas, por Setor (2008 – 2014)

Fonte: INE . Sistema de Contas Integradas das Empresas

Em sentido inverso, foi nos setores das industrias extrativas e transformadoras, na construção e nas atividades imobiliárias
que, entre 2008 e 2014, se registou uma menor dinâmica de renovação empresarial, atendendo a que a criação de
empresas não foi suficiente para repor os encerramentos verificados.
9

Para completar a análise à demografia empresarial, importa ainda considerar duas outras dimensões adicionais,
concretamente: a taxa de sobrevivência de empresas; e a evolução das empresas de elevado crescimento. A primeira
permite analisar a taxa de sucesso dos novos negócios, dando indicações quanto à sustentabilidade dos mesmos, ao passo
que a segunda permite perceber o que está a acontecer com as novas empresas que apresentam maior potencial de
crescimento. De acordo com o gráfico
apresentado, relativo à taxa de sobrevivência das
empresas (informação que apenas está disponível, à
escala da NUT III, para os últimos dois anos), verificase que na área metropolitana do Porto, ligeiramente
mais de metade dos negócios criados em 2013 se
mantêm em atividade em 2015, valor que é inferior à
média do País e da região Norte. Apesar da
sobrevivência a dois anos ser um indicador demasiado
precoce do sucesso dos novos negócios, é contudo um
indicador que permite uma
primeira impressão quanto à viabilidade dos novos negócios, que neste caso revelam uma situação mais desfavorável na
área metropolitana do Porto.
No que respeita à segunda dimensão referida, ou seja, à evolução das empresas de elevado crescimento, ela é relevante
uma vez que conforme já referido no relatório anterior, é importante ter em consideração que não são as novas ou
pequenas empresas per se, mas especialmente um grupo reduzido de startups ambiciosas e de crescimento rápido,
que são importantes para o crescimento económico (Stam 2015, Recke 2016, NESTA 2016, Shane 2009).
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Estas empresas são habitualmente designadas de empresas gazela - empresas até 5 anos de idade, com um crescimento
médio anual superior a 10% ao longo de um período de 3 anos. São empresas que já validaram o seu modelo de negócio
e que registam capacidade de geração de receitas e de criação de emprego.
De acordo com os dados do INE (Sistema de
Contas Integradas das Empresas), e como é
visível no gráfico à direita, a evolução destas
empresas na área metropolitana do Porto, no
período entre 2010 e 2015, acompanhou a
evolução negativa registada para o conjunto
do país, tendo-se observado uma redução no
número de empresas gazela na AMP, daí
decorrendo uma redução do respetivo peso
no contexto nacional (de 21% para 17%).
Tal significa que o contingente de empresas que apresentam um forte potencial de criação de emprego e de riqueza, que
já tinha uma expressão muito limitada a nível metropolitano (cerca de 0,04% do total de empresas), se viu ainda mais
reduzido. Do ponto de vista setorial, o gráfico seguinte revela as dinâmicas setoriais destas empresas, que como se pode
observar, se concentram primordialmente nos setores da Indústria Transformadora; do Comércio por grosso e a retalho;
e na Construção, atividades que possuem um peso importante na estrutura empresarial deste território, e que foram das
mais afetadas pela crise de 2008.
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Não é assim de estranhar que fossem
estes os setores onde também as
empresas
dinâmica

gazela

registassem

globalmente

uma

negativa.

Revelando um comportamento negativo
menos acentuado, e até uma tendência
clara de crescimento nos anos mais
recentes, destacam-se as atividades de
Alojamento

e

Restauração,

os

Transportes

e

Armazenagem,

a

Agricultura,

as

Atividades

Administrativas e os Serviços de Saúde.
Destas, os Transportes, a Agricultura e a
Saúde apresentam inclusivamente uma
maior dimensão empresarial do que no
início do período considerado.
Para finalizar a análise à demografia empresarial, apresenta-se de seguida uma breve síntese conclusiva, onde se procuram
salientar os aspetos mais relevantes que marcam a dinâmica empreendedora recente na área metropolitana do Porto,
apesar das lacunas de informação existentes, quer no que respeita a diferentes dimensões importantes de caraterização,
quer também quanto à atualidade dos mesmos o que, por exemplo, não traduz as dinâmicas mais
recentes.
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Síntese Conclusiva:
Com base nos dados estatísticos oficiais anteriormente explicitados, importa então destacar o seguinte conjunto de
elementos conclusivos:
 a dinâmica empreendedora registada no território da área metropolitana do Porto, entre 2008 e 2015, foi pouco
significativa e muito condicionada pela crise económica de 2008, apenas se começando a assistir a uma inversão
desta dinâmica a partir de 2013;
 em termos concelhios, o Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Santa Maria da Feira foram os que registaram
dinâmicas mais negativas, e uma vez que estes concelhos possuem um grande peso na estrutura empresarial do
território metropolitano, influenciaram naturalmente os resultados pouco expressivos em termos de criação líquida
de empresas no território;
 no que respeita às dinâmicas setoriais, o Comércio (grosso e retalho), a Construção e a Indústria Transformadora
foram os mais penalizados com a crise, assistindo-se a um decréscimo da respetiva importância na base empresarial
metropolitana, sendo que os Serviços, e particularmente as atividades de Consultoria, Saúde, Informação e
Comunicação, e Alojamento e Restauração, registaram dinâmicas positivas em termos de criação líquida de novas
empresas, reforçando assim a terciarização da economia metropolitana;
 finalmente, no que respeita às empresas de maiores potencial de crescimento (empresas gazela), assistiu-se durante
o período considerado à redução do seu número e importância relativa na base empresarial metropolitana,
registando-se apenas dinâmicas positivas (pouco significativas) nos setores do Alojamento e Restauração, da Saúde,
dos Transportes e da Agricultura, refletindo a relevância destes setores, já referida no ponto anterior.
Em suma, durante o período de 2008 a 2015, e segundo as estatísticas publicadas, para além de uma reduzida dinâmica
empreendedora, assistiu-se a uma perda do potencial de criação de emprego e empresas no território metropolitano.
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02.2. Caraterização de Stakeholders
Uma vez conhecidas as dinâmicas recentes, registadas ao nível da demografia empreendedora na área metropolitana do
Porto, interessa agora conhecer e caraterizar os agentes que compõem o seu ecossistema de apoio, bem como as
respetivas práticas, ofertas e perceções face a este ecossistema, procurando assim detalhar o seu funcionamento e
perspetivar necessidades de intervenção.
Neste sentido, foi realizado um inquérito online, aplicado a uma amostra composta por 75 agentes de apoio ao
Empreendedorismo identificados nos concelhos que integram a AMP, nas seguintes categorias de atividades:


infraestruturas de acolhimento (incubadoras, aceleradoras, espaços de coworking, Fablabs, Espaços Maker, etc);



Instituições de Ensino Superior;



Centros de I&D+i



Órgãos da Administração Pública, com intervenção no domínio do empreendedorismo;



Investidores e Financiadores;



Associações Empresariais e de Desenvolvimento.

A taxa de resposta ao inquérito foi de 35%, e os temas nele explorados centraram-se em torno dos seguintes domínios:
 caraterização do stakeholder;
 caraterização da oferta de serviços de apoio ao longo do ciclo de desenvolvimento de empresas;
 identificação de redes e relacionamentos;
 avaliação do ecossistema metropolitano.
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De acordo com os dados recolhidos, é então possível salientar os seguintes resultados, que permitem uma primeira
caraterização genérica destes agentes.
i.

tal como o gráfico à direita revela,
prevalecem entre os respondentes ao
inquérito os equipamentos de apoio aos
empreendedores, onde se incluem as
incubadoras, aceleradoras, espaços de
coworking, hubs, fablabs, espaços maker,
parques de ciência e tecnologia, etc.
Surgem

depois

as universidades

e as

organizações de apoio, destacando-se de
seguida, com menor representatividade, os
investidores e financiadores e os órgãos da
administração pública e as empresas.
Esta distribuição representa bem a composição atual do ecossistema metropolitano, bem como as recentes dinâmicas
de criação de infraestruturas de apoio que se tem verificado ao longo dos últimos anos, com uma tradução no aumento
do número e relevância destes agentes no ecossistema.
ii. analisando agora os serviços disponibilizados aos empreendedores, eles concentram-se sobretudo nas atividades mais
relacionais e menos especializadas do vasto quadro de apoio a que os promotores de negócios habitualmente
recorrem. De facto, como o gráfico da página seguinte expressa, a realização de seminários e workshops; as atividades
de networking; as ações de formação; a mentoria; a disponibilização de espaços de trabalho; e o acesso a investidores,
são os apoios mais disponibilizados aos empreendedores, situação que geralmente acontece nos ecossistemas que se
encontram numa fase inicial de desenvolvimento.
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Como se constata na imagem à
esquerda,

os

serviços

especializados,
necessários

geralmente

para

desenvolvimento

mais

a

criação

e

de negócios mais

sofisticados (por exemplo, através da
incorporação

de

propriedade

intelectual,

de

transferência

de

tecnologia,

da internacionalização,

ou do recurso à fabricação digital,
entre outros) são disponibilizados de
forma mais limitada, e outros, como
o apoio à internacionalização ou as
vendas são ainda mais escassos.
iii. Um outro dado importante para caraterizar os apoios disponíveis no ecossistema em causa consiste na categorização
dos serviços existentes em cada uma das etapas principais do ciclo de apoio ao desenvolvimento de novos negócios.
Assim, considerando que este ciclo se estrutura em 6 momentos principais (esta abordagem será detalhadamente
explicitada no capítulo seguinte deste relatório, importando agora identificar apenas os referidos momentos – Ideação;
Conceção; Compromisso; Validação; Crescimento; e Consolidação), apresentam-se na tabela seguinte os diferentes
serviços que cada um dos agentes sinalizou, de acordo com o seu foco e intervenção ao

longo do ciclo de apoio

referido.
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Assim, de acordo com essa categorização,
resulta claro um menor número de ofertas
direcionadas para as fases mais avançadas do
desenvolvimento de negócios (crescimento e
consolidação),
iniciais,

de

embora
promoção

também
da

nas

cultura

fases
e

das

competências empreendedoras, se verifique
alguma

escassez

de

respostas,

quando

comparadas com o sinalizado noutras fases.
Esta

situação

mencionado

reforça

o

anteriormente

quanto ao estado inicial

de

desenvolvimento do ecossistema, uma vez que
ficam claras as debilidades ainda existentes ao
nível dos apoios focados nas fases iniciais de
ativação de dinâmicas empreendedoras, bem
como nas fases mais avançadas de apoio ao
desenvolvimento de negócios.
iv. outra dimensão de caraterização dos stakeholders que integram o ecossistema metropolitano consiste na sua especialização
temática/setorial, ou seja, nas áreas onde estes agentes focam a sua atividade de apoio e nas quais detêm conhecimento
e recursos especializados. Conforme fica evidenciado no gráfico seguinte, embora predominem os agentes que desenvolvem
uma atividade de caráter mais generalista, é possível constatar alguns domínios de especialização setorial.
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Assim, as áreas da Saúde, das Engenharias, das Indústrias Criativas e do Ambiente surgem como aquelas onde se regista
um maior número de apoios especializados ao nível do ecossistema. Estas áreas coincidem com domínios onde o território
metropolitano possui conhecimento, talento, recursos, dinâmica económica e afirmação (nacional e internacional), e que
correspondem a áreas de especialização inteligente da Região Norte. Isto revela a existência de dinâmicas necessárias
para implementar o processo de descoberta empreendedora subjacente a este tipo de estratégias e processos de inovação
regional, bem como o papel de liderança que a área metropolitana do Porto

pode, neste contexto, concretizar. E revela

igualmente os setores de empreendedorismo qualificado com maior potencial no território.
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v.

um outro elemento de caraterização e análise dos stakeholders foca-se na densidade relacional existente no
ecossistema, dimensão muito relevante para aferir do desenvolvimento do mesmo.
Neste sentido, uma primeira dimensão de
análise diz respeito à composição das redes
de parceiros existentes. A informação dos
agentes inquiridos permite verificar que
cerca 50% afirmam estar integrados em
redes institucionais ligadas ao apoio ao
empreendedorismo, e que essas redes se
estruturam fundamentalmente em torno
das tipologias de parceiros que aportam os
recursos e know-how essenciais neste
domínio, concretamente: equipamentos de
apoio; instituições de ensino superior e
centros de I&D; e investidores e financiadores. A sinalização da existência de parcerias com pequenas e médias
empresas é um facto a realçar como bastante importante, uma vez que indicia a existência de uma maior proximidade
ao mercado por parte dos agentes de apoio. Contudo, o menor envolvimento de outros agentes especializados, bem
como o facto de quase 50% dos stakeholders não sinalizarem qualquer envolvimento em redes de apoio, expressa
alguma debilidade e falta de diversidade do atual ambiente relacional do ecossistema.
Para completar a análise das redes de parceiros, importa ainda destacar o facto das mesmas possuírem
essencialmente uma escala nacional (mais do que regional), o que poderá revelar alguma falta de articulação à escala
metropolitana, traduzindo a existência de um ecossistema ainda pouco estruturado e em processo de criação. A
participação em redes internacionais é ainda pouco significativa, o que não é de estranhar num
ecossistema emergente como o presente.
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vi. finalmente, em termos de avaliação de natureza global, importa começar por apresentar a perceção dos agentes
sobre um conjunto de dimensões que são importantes na estruturação dos ecossistemas empreendedores. A figura
seguinte revela uma síntese dos principais resultados obtidos.

Verifica-se então que, na globalidade, há uma perceção muito positiva quanto ao grau de desenvolvimento do
ecossistema metropolitano. Assim, os aspetos entendidos como mais positivos dizem respeito às dimensões associadas
ao Conhecimento, aos Equipamentos e Infraestruturas, e à presença e disponibilidade de Talento para se envolver
com startups. Em sentido oposto, revelando perceções menos positivas, surgem a disponibilização de Capital, um
menor envolvimento dos empreendedores e empresários no ecossistema e, finalmente, a existência
de lacunas ao nível de políticas públicas especificamente direcionadas para o apoio ao empreendedorismo.
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Para completar esta análise global, foi ainda solicitado aos agentes inquiridos que identificassem aquelas que
consideram ser as maiores dificuldades com que se deparam os empreendedores para desenvolverem os seus negócios
na área metropolitana do Porto. Por outro lado, foi-lhes igualmente pedido que sinalizassem quais os principais
desafios que se colocam/colocarão neste território quanto ao apoio ao empreendedorismo. A figura seguinte resume
os principais resultados obtidos.
Dificuldades

Desafios

Falta de apoios adequados (ex:
empreend. social; negócios locais;
inovação; internacionalização, etc)

Reforço da promoção de parcerias, redes
e cooperação (ex.: partilha de recursos,
exploração de oportunidades, visão
metropolitana, etc.)

Acesso a financiamento e a
instrumentos financeiros ajustados
às necessidades

Aumento do volume, ajustamento dos
financiamentos disponíveis e atração de
investidores

Acesso a Clientes/Mercados

Reforço e sofisticação dos apoios a
disponibilizar às startups (redes de
contactos, RH especializados, scale up,
etc.)

De uma forma geral, pode observar-se alguma correspondência entre as perceções dos agentes quanto às
maiores dificuldades enfrentadas pelos empreendedores, e aquilo que eles consideram ser os maiores desafios que
se lhes colocarão no curto/médio prazo. Com efeito, e como também já́ tinham expressado relativamente à
avaliação das principais dimensões do ecossistema, será́ em torno do aumento do financiamento e do ajustamento
dos seus instrumentos; da disponibilização de apoios adequados; da facilitação do acesso a clientes e mercados;
e do reforço do ecossistema como um todo, que a atenção dos agentes que integram este
ecossistema estará centrada.
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Síntese Conclusiva:
Os elementos de caraterização dos stakeholders inquiridos revelam a existência de um ecossistema empreendedor recente
e em desenvolvimento, o que se traduz no seguinte conjunto de fatores:
 numa composição estruturada em torno de poucas categorias de agentes, e fundamentalmente em torno das
mais comuns e menos especializadas;
 na existência de limitações ao nível da disponibilização de capital (quer no que respeita ao número de agentes,
quer quanto à sua especialização);
 na disponibilização de um portfólio de serviços com lacunas nas fases iniciais (promoção) e mais avançadas
(scale up e consolidação) de desenvolvimento de negócios;
 em níveis ainda limitados de relacionamentos e de cooperação entre agentes, predominando as redes de âmbito
nacional, mais do que regional.
Por outro lado, é importante salientar que embora um número significativo de agentes não atue em setores específicos, as
especializações setoriais sinalizadas por aqueles que o fazem encontram-se bastante alinhadas com as dinâmicas de afirmação
empresarial e de inovação que o território metropolitano tem registado, demonstrando assim a existência de capacidade de
apoio para suportar processos empreendedores nesses setores.
Regista-se também uma perceção globalmente positiva dos agentes no que concerne ao estado de desenvolvimento do
ecossistema e à cultura e ambiente empreendedor existente no território, embora estes sinalizem a existência de algumas
debilidades estruturantes do mesmo, como sejam os reduzidos níveis de envolvimento dos empresários e das empresas no
ecossistema, ou as debilidades em termos de acesso e disponibilização de financiamento.
Finalmente, de referir ainda algum alinhamento ao nível das perceções sobre as dificuldades dos empreendedores e os desafios
que se colocam à evolução do ecossistema, sendo que os domínios onde se colocam as principais dificuldades são também
aqueles onde os agentes reconhecem haver desafios a superar a curto/médio prazo.
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02.3. Principais Dinâmicas, Estrangulamentos e Desafios
No sentido de aprofundar a análise ao ecossistema metropolitano de apoio ao empreendedorismo procedeu-se à
auscultação de um conjunto de agentes de referência, que desempenham um papel relevante em diferentes dimensões
estruturantes do mesmo.
Assim, e para as 5 dimensões que seguidamente se referenciam, foram auscultados os seguintes agentes:
 Ativação e Promoção do Empreendedorismo e das Competências Empreendedoras:
 ANJE (Rafael Alves Rocha)


Apoio à Criação, Desenvolvimento e Aceleração de Empresas:
 Porto i/o (Liliana Castro)
 INOVAGAIA (Luís Santos)
 SANJOTEC (Ana Sampaio Correia)



Financiamento a Empreendedores:
 Portugal Ventures (Helena Maio)



Conhecimento e I&D+i;
 UPTEC (Clara Gonçalves)



Empreendedores


Founders Founders (Paulo Cunha)



Inês Santos Silva
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Nas tabelas seguintes apresentam-se as principais conclusões resultantes do referido processo de auscultação,
agrupando-se as mesmas nas seguintes temáticas principais:
 Caraterização global do ecossistema metropolitano e das suas dinâmicas recentes;
 Identificação das Principais Necessidades existentes;
 Principais Stakeholders neste ecossistema;
 Mentalidade dos Empreendedores Locais;
 Questões decisivas para o futuro, no apoio ao empreendedorismo no território;
 Principais bloqueios existentes na promoção do empreendedorismo no espaço metropolitano;
 Posicionamento a adotar pelo ecossistema metropolitano de apoio ao empreendedorismo;
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Dimensões

Descrição
• Destacam-se as dinâmicas associadas, por um lado, à UPTEC e às Universidades, as quais
têm sido determinantes na incorporação de conhecimento, quer através de novas startups
quer na promoção da cultura de inovação junto das PME’s (a Uptec foi fundamental na
dinamização do ecossistema); e, por outro lado, à Câmara Municipal do Porto (Dep.
Inovação), abrindo a porta aos agentes locais para que estes possam desenvolver as suas
iniciativas;
• Salienta-se também o aparecimento de novos agentes, ofertas e dinâmicas, com origem nos
próprios empreendedores (ex: Founders Founders), o que tem contribuído para a existência
de um ecossistema diversificado;

Caraterização Global e
Dinâmicas Recentes

• Têm igualmente surgido novos espaços na cidade do Porto (ex: a zona do Bonfim está a
desenvolver-se, muito por efeito da startup BLIP) assim como noutros concelhos da AMP,
com destaque para Matosinhos, que pelo facto de possuir oferta de habitação, de
transportes, novos espaços de coworking e boa qualidade de vida, é cada vez mais
procurado por nómadas/freelancers internacionais, assim como por portugueses a trabalhar
para empresas internacionais;
• Regista-se atualmente alguma saturação de oferta de atividades (hackathons, aceleração,
prémios; muitas entidades na fase inicial de apoio), e também muitos agentes com o mesmo
posicionamento;
• Faltam Recursos Humanos (developers, engenheiros), havendo limitações ao nível de
Talento disponível para se envolver com startups;
• Há uma cada vez maior comunidade digital (especialmente feminina), em torno de eventos
(Porto Meetup, networking nas áreas criativas; “Portuguese women in tech”;
“Chicas Poderosas”);
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Dimensões

Descrição
(cont.)
 O ecossistema em Portugal (e no Porto) deu um salto nos últimos 5 anos, registando-se uma
clara melhoria (existem muitas incubadoras, boas aceleradoras, um unicórnio, dezenas de
startups com investimento externo, o evento Web Summit, e uma geração com muita
preparação. Empreender já não é algo que assuste, ou uma questão de moda. É algo que
é encarado como uma oportunidade e um caminho, havendo maior predisposição para
empreender;
 Assumindo as seguintes dimensões como muito relevantes na estruturação dos ecossistemas
empreendedores, a situação atual do Porto/Área Metropolitana é a seguinte:

Caraterização Global e
Dinâmicas Recentes

 Infraestruturas: existe uma boa oferta, composta por muitas incubadoras, boas
aceleradoras. Há uma Rede Nacional de Incubadoras. Os serviços disponibilizados são
de diferentes níveis de qualidade;
 Talento: as universidades têm desenvolvido um excelente trabalho, existindo muitos
Recursos Humanos bem preparados;
 Capital: tem havido uma evolução neste domínio, a partir da Startup Portugal
(programa Semente; programa de coinvestimento 200M); existem alguns Business
Angels; há, contudo, um caminho largo a percorrer, já que falta capital, sendo
necessário atrair investimento estrangeiro. Em 2016, foram investidos 44 milhões de
euros em startups em Portugal, através de fundos de capitais de risco (o que

é

pouco, comparando com os 800 milhões de euros registados em Espanha ou os
1,6 milhões na Suécia).
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Dimensões

Descrição
(cont.)
 Mercado: o mercado nacional é muito reduzido, pelo que falta a capacidade
para entrar nos mercados globais. Este é uma debilidade do ecossistema;
 Media: “é tudo em Lisboa”. É necessário atrair os holofotes para o Porto”,
sendo essencial trabalhar a visibilidade do ecossistema regional;
 O gradual desenvolvimento do ecossistema na área metropolitana tem vindo a
permitir a oferta de apoios diferenciados e especializados. Por exemplo, a ANJE tem
uma abordagem integrada, disponibilizando incubação

multissetorial,

verticais

(joalharia em Gondomar), industrial (indústria 4.0), de base local (P. Varzim, Maia),
Caraterização Global e
Dinâmicas Recentes (cont.)

não discriminando empreendedores nem tipos de negócio.
Por outro lado, a UPTEC tem vindo a focar-se no alargamento do processo de
incorporação de conhecimento, seja via reforço da ligação às empresas (ex:
Industry@Uptec) seja no envolvimento dos programas de Mestrado e Pós-Doc na
Escola de Startups direcionados para investigadores. Relativamente à abordagem

a

alguns “verticais”, têm vindo a promover o envolvimento de áreas como a
Arquitetura, as Humanidades, o Design ou o Direito, levando a UPTEC às áreas
menos tecnológicas;
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Dimensões

Descrição
(cont.)
 Muito dos agentes auscultados salientaram o facto de não existirem até agora Exits
a sério (ou seja, operações de obtenção de retornos financeiros a partir da venda de
participações na empresa), o que se repercute na inexistência de capacidade de
reinvestimento e de dinamização do ecossistema por parte de Fundadores (falta
entrepreneurial recycling);

Caraterização Global e
Dinâmicas Recentes (cont.)

 Em termos de verticais, tem vindo a registar-se dinâmicas importantes, sobretudo ao
nível das ciências da vida (multinacionais a contratar serviços de I&D), sendo que
também no turismo estão a surgir novas startups;
 Há cada vez mais programas de aceleração diversificados (FastStart Porto; Startup
Porto Accelerator; Beta Sound System; Porto Design Accelerator; AMPlifica; Social
Impact Factory; ...), bem como algumas iniciativas de Corporate Venture (Efacec,
Sonae, Bial, Amorim, Vulcano, ...), o que revela o desenvolvimento do
ecossistema a nível metropolitano;
 Deveria haver processos de facilitação na obtenção de informação, de licenciamento
e de vistos (um “Balcão do Empreendedor”), havendo igualmente falta de informação

Principais Necessidades
Existentes

organizada e acessível a potenciais investidores (ex: licenciamento, parques
empresariais, etc);
 Falta também animar/dinamizar a comunidade local de empreendedores e uma
maior cooperação entre incubadoras (networking, partilha de oportunidades de
negócio, etc);
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Dimensões

Descrição
(cont.)
 Há também um claro desajustamento entre procura e oferta ao longo dos principais
momentos de desenvolvimento de negócios (Start/Stand/Scale), sendo que nesta
última fase (Scale), a existência de apoios para encontrar parceiros externos é
critica, não havendo atualmente respostas ao nível do ecossistema (foi apenas
mencionada a iniciativa “West to West”, em Silicon Valley);
 Segundo vários agentes, falta no território uma geração de “empreendedores em
série” (serial entrepreneurs), ou seja, de empreendedores que criam sucessivamente
várias empresas, o que demora algum tempo;
 Para além dos aspetos anteriormente referidos, foram ainda sinalizadas as seguintes

Principais Necessidades
existentes

necessidades:
• existência de capital e condições para promover e facilitar o scale up de mais
startups;
• especialização e sofisticação nos apoios disponibilizados, especialmente nas
áreas da internacionalização, da atração de investimento e das vendas;
• qualificação

da

gestão

e

dinamização

das

infraestruturas

de

apoio,

profissionalizando as mesmas;
• capacitação para investidores e business angels, já que pela falta de experiência,
estes necessitam competências no que respeita

às

especificidades do

financiamento de startups;
• promoção de um evento âncora no Norte, que dê notoriedade ao ecossistema
e aos seus agentes e empreendedores;
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Dimensões

Descrição

Principais
Stakeholders neste
ecossistema

• Foram sinalizados como mais relevantes, os seguintes: ANJE / UPTEC / Scale Up Porto /
Founders Founders / INESC / INEGI / Uni. Porto / CEIIA / Portugal Ventures / Porto Tech Hub
/ AEP / IEFP / AICEP / IAPMEI / Porto Design Factory / UPIN

Mentalidade dos
Empreendedores
Locais

 Considerando os habituais riscos associados a generalizações, pode afirmar-se que os agentes
auscultados consideram que as caraterísticas que melhor traduzem a mentalidade dos
empreendedores locais são as seguintes:
 a existência de um défice de abertura ao conhecimento e de se moverem muito
dentro de silos setoriais;
 não fazerem uma procura ativa de investimento;
 possuírem uma forte orientação para os mercados internacionais, onde têm vindo a
ganhar experiência;
 fazerem pouco networking;

Questões Decisivas
para o Futuro, no
apoio ao
empreendedorismo
no território

 Será necessário investir em formação/reconversão de Recursos Humanos de outras áreas para
as Engenharias/Tecnologia, o que aliás já começa a acontecer, assim como na criação de
medidas para atrair talento (“Não há drama em importar talento. Temos é de saber como o
faremos, pois não será certamente através dos salários”). Neste sentido, será importante que
as autarquias criem fatores distintivos, por exemplo, através da habitação, saúde,
transportes/mobilidade, escolas, amenidades urbanas, etc;
 É de extrema importância a capacitação de empreendedores e recursos em áreas mais
especializadas (ex: Vendas, Internacionalização; Crescimento de Negócios), pois só assim será
possível promover o desenvolvimento dos negócios. Disponibilizar capital adequado, bem
como dar maior atenção a PME’s em setores tradicionais, que apresentam condições
para escalar a sua atividade serão igualmente fatores decisivos;
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Dimensões

Descrição
(cont.)
 Por outro lado, terá de haver uma mudança de mentalidade por parte dos investidores;
(Faltam competências e experiência aos investidores, pelo que faria sentido criar uma
“Escola de investidores”);
 Em termos mais globais, de desenvolvimento e afirmação do ecossistema como um todo,
revela-se decisivo:
 potenciar holofotes sobre a cidade do Porto e disseminar as dinâmicas e atenção para
outros concelhos da área metropolitana e da região Norte, fazendo uma aposta
metropolitana em torno da marca Porto, já que será importante “...colocar a cidade

Questões Decisivas
para o Futuro, no
apoio ao
empreendedorismo no
território

no Mapa, sem ser olhada de lado”. Afirmar a marca Porto (como fizeram Tallinn,
Berlim, Hamburgo, ...”), associando toda a região envolvente e adicionando outras
dimensões, será determinante;
 estruturar um ecossistema adequado às caraterísticas locais (cultura, realidade,
recursos, ...), adotando um posicionamento diferenciador, mais segmentado, quer em
termos de mercados quer de tecnologias;
 valorizar a qualidade de vida existente e promover o regresso de startups e de
empreendedores;
 segmentar e apostar em alguns “verticais” (ex: tecnologias ligadas ao setor do
Turismo; Engenharia de software, onde somos reconhecidos);
 promover políticas públicas mais segmentadas e ajustadas às necessidades das
startups locais (ex: Fundo de Coinvestimento), permitindo a sua fixação;
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Dimensões

Questões Decisivas
para o Futuro, no
apoio ao
empreendedorismo
no território

Principais Bloqueios
existentes na
promoção do
empreendedorismo
no espaço
metropolitano

Descrição
(cont.)
 Por outro lado, e como fator de risco para o desenvolvimento do ecossistema, será também
importante considerar que as dinâmicas de atração de investimento atualmente em curso
(fundamentalmente de outsourcing de serviços tecnológicos) poderão, a curto/médio prazo,
contribuir para esgotar a bolsa de talento disponível e necessário para as startups, o que
colocará dificuldades à promoção e desenvolvimento de negócios tecnológicos;
 Finalmente, será decisivo ter casos de sucesso, para que sirvam de exemplo, confiram
notoriedade ao território e às suas dinâmicas empreendedoras, e promovam o
desenvolvimento de capacidade de reinvestimento do ecossistema.
 Os bloqueios que repetidamente foram mencionados pela generalidade dos agentes
centram-se fundamentalmente nos seguintes aspetos:
O pipeline de novas ideias e negócios é muito curto no território;
Há muitas limitações em termos de internacionalização das startups;
Faltam instrumentos de financiamento inovadores, que respondam às necessidades
dos empreendedores locais;
Verifica-se um desajustamento entre a procura contínua de financiamento e a sua
oferta cíclica, a qual é muito dependente dos financiamentos da União Europeia;
Existem lacunas nas competências assim como falta de experiência dos investidores;
Falta Visibilidade e Comunicação (interna e externa). Nomeadamente, falta um
evento com notoriedade internacional;
Faltam iniciativas e práticas regulares de networking entre os agentes do
ecossistema;
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Dimensões

Descrição
 Uma última dimensão que foi explorada junto dos diversos agentes consistiu na
identificação de qual o posicionamento a adotar pelo ecossistema metropolitano, ou seja,
em torno de que dimensões deverá o apoio ao empreendedorismo na área metropolitana do
Porto procurar afirmar-se. As seguintes foram as que obtiveram maior consenso:

Posicionamento a
adotar pelo
Ecossistema
Metropolitano

 Áreas Digitais / Tecnológicas;
 Ligação aos setores Tradicionais e à sua qualificação e competitividade;
 Turismo
 Qualidade de Vida oferecida no território
 Acesso a Talento na Engenharia
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02.4. Mapeamento do Ecossistema: caraterização e conclusões
O exercício de mapeamento do ecossistema de apoio ao empreendedorismo na área metropolitana do Porto assentou,
fundamentalmente, na recolha de informação com base em fichas específicas construídas para o efeito, solicitadas aos
Municípios que integram este território. Pretendeu-se, desta forma, e a partir de fontes fidedignas, possuidoras de dados
atualizados sobre as dinâmicas que nesta temática se registam em cada um dos concelhos da

AMP, obter uma

caraterização alargada das mesmas, tendo-se para esse fim privilegiado as seguintes temáticas:
 oferta de equipamentos e Infraestruturas de apoio ao empreendedorismo;
 identificação de projetos promovidos e/ou em preparação pelas Autarquias na área do empreendedorismo;
 caraterização de medidas de política local direcionadas para a facilitação do processo de criação e
desenvolvimento de negócios;
 referenciação de agentes (públicos e privados) que atuam na promoção do empreendedorismo e, se possível,
quais as atividades mais relevantes que realizam;
 identificação dos principais bloqueios à promoção do empreendedorismo e as principais potencialidades a
explorar na promoção de novas dinâmicas empreendedoras;
 elencagem das dimensões de apoio ao empreendedorismo que deverão ter uma abordagem e âmbito de
intervenção metropolitana.
Apesar do reduzido número de respostas obtidas (5 de 17 Autarquias), avança-se seguidamente com o mapeamento
possível, sabendo que o mesmo não reflete a totalidade do ecossistema metropolitano de apoio ao empreendedorismo.
Uma vez que estes ecossistemas possuem um forte caráter dinâmico, estando em permanente evolução, entende-se o
presente exercício como o início de um processo de mapeamento que deverá ser contínuo.
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2.4. Mapeamento do Ecossistema: elementos de caraterização
O exercício de mapeamento do ecossistema de apoio ao empreendedorismo na área metropolitana do Porto assentou,
fundamentalmente, na recolha de informação com base em fichas específicas construídas para o efeito, solicitadas aos
Municípios que integram este território. Pretendeu-se, desta forma, e a partir de fontes fidedignas, possuidoras de dados
atualizados sobre as dinâmicas que nesta temática se registam em cada um dos concelhos da

AMP, obter uma

caraterização alargada das mesmas, tendo-se para esse fim privilegiado as seguintes temáticas:
 oferta de equipamentos e Infraestruturas de apoio ao empreendedorismo;
 identificação de projetos promovidos e/ou em preparação pelas Autarquias na área do empreendedorismo;
 caraterização de medidas de política local direcionadas para a facilitação do processo de criação e
desenvolvimento de negócios;
 referenciação de agentes (públicos e privados) que atuam na promoção do empreendedorismo e, se possível,
quais as atividades mais relevantes que realizam;
 identificação dos principais bloqueios à promoção do empreendedorismo e as principais potencialidades a
explorar na promoção de novas dinâmicas empreendedoras;
 elencagem das dimensões de apoio ao empreendedorismo que deverão ter uma abordagem e âmbito de
intervenção metropolitana.
Apesar do reduzido número de respostas obtidas (5 de 17 Autarquias), avança-se seguidamente com o mapeamento
possível, sabendo que o mesmo não reflete a totalidade do ecossistema metropolitano de apoio ao empreendedorismo.
Uma vez que estes ecossistemas possuem um forte caráter dinâmico, estando em permanente evolução, entende-se o
presente exercício como o início de um processo de mapeamento que deverá ser continuado.
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Embora as fichas utilizadas incluam bastante mais informação do que a seguidamente apresentada (as fichas completas
fazem parte do Anexo 1), para efeitos de mapeamento global do ecossistema, e em jeito de síntese,
apenas se
considerarão agora alguns dos campos de informação recolhidos, conforme as próximas tabelas apresentam.
O que nelas se procurou destacar foi, por um lado, os elementos que compõem o que habitualmente se designa por
hardware dos ecossistemas, ou seja, os equipamentos e infraestruturas onde são acolhidos os empreendedores, instalados
os novos negócios e onde acontecem diferentes iniciativas relacionadas com a promoção e apoio ao empreendedorismo;
e, por outro lado, o respetivo software, isto é, as componentes de natureza imaterial que existem num ecossistema, e
que permitem imprimir dinâmica ao funcionamento do mesmo.
Assim, os domínios que integram o mapeamento realizado são os seguintes:
 Equipamentos de Apoio ao Empreendedorismo (incubadoras; aceleradoras; coworkings; hubs; fablabs;
espaços maker; etc);
 Infraestruturas Tecnológicas (laboratórios; centros de I&D; equipamentos de produtização e prototipagem;
infraestruturas de produção digital,; etc)
 Projetos promovidos (ou em preparação) pelas Autarquias na área do Empreendedorismo;
 Medidas de Política local direcionadas para facilitar a criação e desenvolvimento de negócios;
 Agentes (públicos e/ou privados) que realizam iniciativas regulares de promoção do empreendedorismo no
Concelho;
 Que temas/assuntos deverão ser abordados à escala metropolitana no que respeita à promoção do
empreendedorismo.
No sentido de complementar o mapeamento realizado, apresenta-se igualmente um quadro de caraterização das atividades de
apoio atualmente disponibilizadas no âmbito deste ecossistema metropolitano, e que resultaram do trabalho desenvolvido
pelos agentes que participaram no workshop sobre esta temática, realizado no âmbito do presente estudo.
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Município
S. João
Madeira

da

Equipamentos

Infraestruturas

Projetos

• Sanjotec (Centro
Empresarial
e
Tecnológico;

• Centro
Tecnológico do
Calçado;

• TECNET Business
Camp (evento)

• Criação
de
incubadoras;

• CREATECH
(multisessões)

• Ampliação
de
Zona
Industrial
(Travessas)

• Oliva
Factory

Creative

• Aceleração
e
Capacitação
Creative + Tech
Boost (mentoria e
aconselhamento)

Medidas

Agentes
2

• Sanjotec

Questões
Metropolitanas
• Interligação com
unidades do
Sistema de
Investigação &
Inovação, Núcleos
de Investigação
Empresarial,
Parques de Ciência
e Tecnologia, e
com empresas;
• Promoção de
redes colaborativas
de promoção do
empreendedorismo

Santa Maria
da Feira

• FEIRAPARK
(Incubadora
empresas);
• HUBPARQUE;
• ALPE
(Aceleradora)

de

• FABLAB
CINCORK;
• Centro
Tecnológico da
Cortiça;
• IEFP Rio Meão

• FAZER
ACONTECER
(evento, workshops
e mentoria);
• SONHADORISMO
(evento, workshop,
mentoria);
• BIZFEIRA
(Promoção
económica);
• ALPE – Agência
Local em Prol do
Emprego (Mentoria
e Aconselhamento)

• Isenção
do
pagamento
de
Taxa Municipal de
Urbanização e de
Compensação nas
operações
urbanísticas
em
Espaços
de
Atividades
Económicas;

• ALPE (Agência
Local em Prol
do Emprego)

• Fortalecer
a
ligação
entre
sistema de ensino e
as empresas;

• VIA
VERDE
EMPRESAS (apoio a
empreendedores);
• GABINETE
ECONÓMICO
EMPRESARIAL
(apoio
informação)

E
e
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Município
Santo Tirso

Equipamentos
• Centro
Empresas
Inovação;

de
e

• Incubadora de
Moda e Design

Infraestruturas
• Equipamento de
produtização
e
prototipagem;

Projetos
• Formação na área
da modelação de
vestuário em
CAD/CAM;
• Empreendedorismo
Qualificado e
Criativo, Design e
Cultura;
• Concurso “Ideias e
Serviços Turísticos
para Santo Tirso”

Medidas
• INVEST SANTO
TIRSO (gabinete de
apoio ao investidor e
dinamização
económica, incluindo
a dinamização da
Fábrica der Santo
Thyrso);
• Dinamização do CISM (Centro de
Inovação Social
Metropolitano);

Agentes

Questões
Metropolitanas

• GAL do Litoral
Rural;

• Qualificação de
Quadros de Gestão;

• Escola
Profissional
Agrícola Conde
de S. Bento;

• Apoio financeiro a
Microentidades;

• Instituto
Nun’Alvares;

• Partilha de boas
práticas;
• Trabalho em rede
entre incubadoras;

• Estatuto de
“Empresa de
Interesse Municipal”
Trofa

• Incubadora
LINCE

• Empreendedorismo
Júnior (workshops);
• Roteiro
do
Empreendedorismo;
• Encontros
Empresariais
(evento)

• VIAZUL SIMPLIFICA
(serviço
especializado para
investidores);

• AEBA
(Assoc.
Empresarial do
Baixo Ave);
• CLDS TROFA 3G

• Criação da rede de
empreendedorismo
a nível
metropolitano;

• Plataforma
GOBUSINESS
(publicação e
partilha de
informação
económica);
• Conselho Consultivo
PRO ECONOMIA;
• Roteiro do
Empreendedorismo
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Município

Equipamentos

Infraestruturas

Vila do Conde

• IMAN Cowork;

• Escola Superior
de Hotelaria e
Turismo
do
Instituto
Politécnico
do
Porto;

• IDEIA
Atlântico
(coworking)

• Escola Superior
de
Media
e
Design;
• Campus
de
Vairão
–
Universidade do
Porto;
• CIBIO – Centro
de Investigação
em
Biodiversidade e
Recursos
Genéticos;

Projetos
• Espaço Municipal
Vila do Conde 2020
(mentoria e
acompanhamento);
• BindTuning –
Iniciativa Startup
Pirates Vila do
Conde (mentoria e
aconselhamento)

Medidas

Agentes

Questões
Metropolitanas

• Guia de Apoio ao
Investimento em Vila
do Conde;

• Associação
Comercial
e
Industrial
de
Vila do Conde;

• Promoção de redes
de empresas;

• Equipa
Técnica
Municipal de apoio à
criação
e/ou
instalação de novas
empresas;

• BNI CONDE;

• Criação
de
espaços
Empresa
(semelhantes
aos
espaços
do
Cidadão);

• PEIM
–
Regulamento
de
Projetos Económicos
de
Interesse
Municipal;
• Espaço
Municipal
Vila do Conde 2020;
• Fóruns
Discussão;

de

• Instituto
de
Ciências
Abel
Salazar (Centro
de
reprodução
animal
de
Vairão);
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O mapa seguinte apresenta as diferentes atividades de apoio disponibilizadas no âmbito do ecossistema metropolitano
de apoio ao empreendedorismo, conforme identificadas pelos participantes no workshop desenvolvido sobre a temática.
Estas encontram-se distribuídas ao longo do ciclo de desenvolvimento dos negócios: (-2: Ideação /
-1: Conceção / 0: Compromisso / 1: Validação / 2: Crescimento / 3: Consolidação), e organizam-se em dois níveis
diferentes: as centradas no processo de desenvolvimento da Ideia até ao Negócio; e as que se focam na transformação
de equipas em organizações.
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03. Definição do Roadmap para a Ação
Uma vez caraterizada a situação atual do ecossistema metropolitano de apoio ao empreendedorismo, avança-se agora
para o estabelecimento de um quadro de ação que possibilite a sua consolidação e desenvolvimento.
A abordagem operacional a seguir apresentada foi estabelecida com base nas conclusões retiradas durante o processo de
caraterização e análise explicitado no capítulo anterior, bem como a partir dos trabalhos e reflexões desenvolvidos no workshop
colaborativo centrado na temática dos ecossistemas de empreendedorismo, o qual constituiu um momento central do presente
trabalho, já que permitiu não apenas juntar diversos agentes envolvidos em diferentes dimensões do apoio aos empreendedores e à
promoção do empreendedorismo no espaço metropolitano, como também concretizar um primeiro momento de construção de
entendimento, de partilha e de cocriação de propostas para o desenvolvimento deste ecossistema.
Este aspecto não é despiciendo, no sentido em que é nosso entendimento, e tal tem sido assumido ao longo deste trabalho, que não
existem “balas prateadas”, ou seja, soluções milagrosas, no desenvolvimento de ecossistemas de empreendedorismo, sendo que uma
condição fundamental para que esse desenvolvimento se concretize passa necessariamente por construí-lo com os agentes e
empreendedores locais, e não através da “importação” de soluções externas, “chave na mão”, que por funcionarem noutros
contextos representariam uma solução “rápida e milagrosa” para a nossa realidade. Tal não acontece e, portanto, terão de ser os
agentes e os empreendedores locais a construir as suas próprias propostas e soluções, adequadas às suas necessidades, ao contexto
e à cultura local. O passo dado no referido workshop representa, portanto, uma primeira iniciativa neste sentido.
Assim sendo, as principais orientações que no presente capítulo se apresentam resultaram do diálogo com diversos agentes locais, das
necessidades de intervenção constatadas ao longo das diferentes atividades realizadas, bem como do exercício de cocriação com os
agentes do ecossistema. Apenas se lamenta que a participação dos agentes não tenha sido mais expressiva, mas para começar basta
um conjunto de vontades e de interesse em fazer algo. Certamente que outros se juntarão em momentos futuros, processo, aliás,
bastante comum no desenvolvimento de ecossistemas de empreendedorismo.
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3.1. O Quadro Geral de Ação
Antes de se avançar com a concretização do conjunto de linhas de ação para o desenvolvimento do ecossistema
metropolitano de apoio ao empreendedorismo, revela-se importante explicitar, de forma mais detalhada e completa, a
abordagem operacional que esteve na base do estabelecimento desse quadro de ação.
Assim, começando por retomar o conceito de ecossistema de empreendedorismo (Isenberg 2010, Feld 2012, Hwang &
Horowitz 2012, Vogel 2014, WEF 2014, Mason & Brown 2014, Startup Commons 2014, Auerswald 2015, Stam 2015, Autio
2015, Morris 2015, Nesta 2016), já por diversas vezes explorado neste e em relatórios anteriores, importa reafirmar que
o mesmo é constituído por pessoas (empreendedores, mentores, empresários, equipas de apoio, investidores, etc), novas
empresas em diferentes etapas (micronegócios, startups,

empresas

gazela,

etc),

assim como diversos tipos de

organizações (universidades, incubadoras, centros de I&D, prestadores de serviços, financiadores, grandes empresas,
etc), num local (físico e/ou virtual), interagindo como um sistema para gerarem novas empresas e desenvolverem
negócios.
Assim, aquilo que geralmente define os ecossistemas de empreendedorismo são as redes de interações entre pessoas,
organizações e seu meio ambiente, podendo os ecossistemas assumir diferentes formatos, de acordo com as
especificidades de cada local.
As interações desempenham então um papel crucial na circulação de recursos (conhecimento, competências,
experiências, tempo e dinheiro) nos ecossistemas, ajudando a criar e atrair potenciais empreendedores e novas empresas,
os quais poderão aí desenvolver-se, tornando-se sustentáveis, escalando os seus negócios, internacionalizando-se, etc.
Desta forma, as interações são decisivas, já que influenciam o volume, a qualidade e o ritmo de criação e desenvolvimento
dos novos negócios, tornando os ecossistemas mais resilientes (Roundy et al 2017).
A figura da página seguinte expressa as diferentes componentes e fluxos existentes nos diferentes momentos do ciclo
de desenvolvimento das novas empresas.
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Fonte: Adaptado de Startup Commons

Para além da referência à importância das redes de interação, um outro aspecto muito relevante na abordagem aos
ecossistemas de empreendedorismo diz respeito ao ciclo de desenvolvimento dos novos negócios, o qual marca claramente
a existência de diferentes processos (“das Ideias aos Negócios”, e “das Equipas às Organizações”) e momentos (da fase -2
à fase 3), colocando diferentes exigências e o envolvimento de diferentes intervenientes no âmbito de cada ecossistema
e da respetiva estruturação e gestão. A figura seguinte apresenta o modelo e o
enquadramento adotado no workshop realizado no âmbito deste estudo.

43

Fonte: Adaptado de Startup Commons (www.startupcommons.org)

Tal como se pode constatar, o processo de desenvolvimento de novas empresas estrutura-se então em 6 momentos, que
vão desde a ideação até à consolidação, correspondendo cada um deles a uma fase de desenvolvimento do negócio,
envolvendo, portanto, diferentes agentes, processos, tarefas e necessidades de apoio.
Este quadro concetual, cuja explicação mais completa pode ser consultada no Anexo 2 deste relatório, revela-se

muito

importante para ajudar a ”navegar” no ecossistema, bem como a pensar a sua estruturação e a definição de
estratégias de desenvolvimento, razão pela qual serviu de base à definição do presente quadro de ação.
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Uma vez realizado este breve enquadramento à abordagem adotada, interessa agora apresentar um conjunto de
considerações específicas sobre o desenvolvimento de ecossistemas de empreendedorismo, bem como de algumas
conclusões que resultaram dos trabalhos realizados com os agentes locais, elementos que se mostram importantes para
posteriormente se objetivar e customizar o quadro de ação para o ecossistema metropolitano. Destacam-se então as
seguintes:
 desenvolver um ecossistema de empreendedorismo exige uma quantidade substancial de sentimento de pertença,
de envolvimento, de empoderamento, de construção de uma mesma mentalidade e da geração de elevados níveis de
compreensão entre um conjunto diversificado de pessoas e de organizações com conhecimento, ferramentas e
recursos adequados;
 os diferentes stakeholders e partes interessadas habitualmente consideram o ecossistema a partir de perspetivas
diferentes, já que operam e contribuem para diferentes momentos do ciclo de desenvolvimento das novas empresas,
utilizando diferentes terminologias e analisando o ecossistema de uma maneira muito particular e individual. É então
necessário alinhar estes diferentes agentes, para que o ecossistema atinja todo o seu potencial;
 Há uma clara sensação de que muitos agentes locais de apoio ao empreendedorismo estão a trabalhar em silos,
embora reconhecendo a necessidade, e até manifestando o desejo, de ultrapassar bloqueios para articular serviços
e trabalhar em colaboração com empresas, organizações sem fins lucrativos agências governamentais, etc. O que é
importante, neste cenário, é aproveitar a oportunidade para começar a criar conexões operacionais reais através
desses silos, melhorando o nível de comunicação entre as organizações, e assegurando que os principais atores estão
a trabalhar eficientemente em direção aos objetivos mutuamente acordados;
 adicionalmente, em alguns casos verifica-se também a existência de processos sobrepostos/duplicados em vários dos
momentos do desenvolvimento das novas empresas. E, simultaneamente, registam-se lacunas em algumas áreas de
apoio, bem como no que respeita à informação sobre a articulação ou a navegação entre os diferentes
apoios disponíveis;
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 uma constatação decorrente do mapeamento do ecossistema metropolitano de empreendedorismo consistiu na
identificação da falta de serviços e atividades no que respeita ao processo relativo à transformação da equipa
empreendedora numa verdadeira organização, e especificamente no que respeita às tarefas de criação da equipa
fundadora assim como de construção do compromisso entre os membros fundadores. Tratam-se de atividades críticas
nas fases iniciais do ecossistema, mas que no caso da área metropolitana do Porto se compreende, considerando que
o seu ecossistema de empreendedorismo se encontra num estádio de desenvolvimento inicial, onde o
empreendedorismo, em geral, assenta menos em equipas e em startups, e mais na criação (individual) de novas
empresas de diferente natureza;
 a Área Metropolitana do Porto, e particularmente o seu ecossistema de empreendedorismo, poderá também colaborar
com outras regiões que possuem recursos e características complementares, para assim encontrar formas de atrair
talento, financiamentos e projetos empreendedores. A proximidade com ecossistemas importantes, como por
exemplo Lisboa, Madrid, Barcelona ou Londres, oferece oportunidades significativas. Contudo, é possível que startups
criadas nos municípios das área metropolitana possam olhar para Lisboa como um centro atrativo para procurar
investimentos, e uma vez que o consigam, ficam aí instaladas, o que representa uma perda de ativos e de talento,
bem como um fator de redução do ROI do ecossistema metropolitano. No entanto, em vez de competir contra esta
realidade, o território metropolitano poderá pensar pensar sobre como aproveitar e explorar este cenário a seu favor,
bem com em usar mais os seus fatores únicos

e distintivos, a nível global, para atrair o tipo de talentos empresariais

e de inovadores que apreciam esses mesmos fatores;
 revela-se igualmente importante que os decisores políticos, a nível metropolitano, disponham de informação
atualizada relativamente ao que acontece ao nível das principais componentes que integram o seu ecossistema, de
forma a conhecerem a respetiva performance, a identificarem, o mais cedo possível, os principais obstáculos,

e

desenvolverem soluções, corrigindo medidas de política, processos e serviços que se mostrem desajustados,
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ineficazes e/ou ineficientes. Uma vez que um novo paradigma tecnológico está a emergir, no qual os dados existem
cada vez mais em maior quantidade, de forma mais acessível, mas também mais complexa, torna-se importante
investir na digitalização dos ecossistemas de empreendedorismo, construindo uma infraestrutura digital integrada,
que seja capaz de disponibilizar:
a. maior coordenação e alinhamento dos diversos componentes do ecossistema, otimizando a sua performance;
b. maior capacidade de produção e gestão de informação, facilitando a recolha, o tratamento, a
homogeneização, o arquivo e a partilha de dados, assegurando ao mesmo tempo flexibilidade, segurança,
acessibilidade e interoperabilidade dos dados;
c. mais oportunidades de gerar networking entre os diferentes agentes do ecossistema.
Feitas estas referências a aspetos que marcam quer o desenvolvimento dos ecossistemas em geral, quer o contexto
particular do ecossistema existente na área metropolitana do Porto, o quadro de ação proposto fica completo com as
seguintes considerações de natureza estrutural:
◉ Funções no Ecossistema: como os ecossistemas de empreendedorismo integram muitos indivíduos e organizações
diferentes, eles devem incluir estruturas funcionais que facilitem o trabalho colaborativo entre as partes. Estas
estruturas devem incluir funções de responsabilidade claramente definidas, como sejam: os conetores, os
coordenadores, os moderadores, os beta-testers, etc. Essas funções e responsabilidades chave, muitas vezes não
oficiais, precisam de ser identificadas, aceites pelos indivíduos, bem como compreendidas e apoiadas pelas partes
envolvidas no desenvolvimento do ecossistema. Em muitas situações, essas funções emergem como parte da formação
de grupos de trabalho em torno de áreas ou tópicos específicos e relevantes para o ecossistema, mas sugere-se que a
sua definição e atribuição seja uma atividade intencional. Finalmente, deve referir-se que o desempenho das funções
pode/deve ser alterado ao longo do tempo;
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◉ Comunicação entre os Stakeholders: É muito importante que a compreensão, as aprendizagens e o progresso registados
no desenvolvimento do ecossistema sejam comunicados periodicamente entre todos stakeholders, de

forma

sistemática, e que as abordagens bottom-up e top-down sejam mantidas sincronizadas. Também é importante usar
metas comummente acordadas, assim como um manifesto empreendedor, como instrumentos manter todas as partes
alinhadas e priorizar atividades de desenvolvimento;
◉ As Funções da Administração: o papel fundamental dos governos local e regional é o de se concentrarem na
disponibilização de recursos e na manutenção de um progresso sustentável a longo prazo, entendendo o seu papel

de

coordenação ao nível do ecossistema, e focando-se igualmente no desenvolvimento das infraestruturas digitais e físicas
necessárias para o funcionamento do ecossistema. Assim, numa fase inicial, muito do papel que desempenham
consistirá em ajudar a orquestrar o ecossistema local como um todo, e a concentrarem-se em conectar e identificar
formas de aumentar constantemente o volume de novas empresas. Para tal, necessitarão de informações de primeira
mão e dados primários reais das organizações, pelo que uma das primeiras iniciativas para desenvolver o ecossistema
de empreendedorismo da área metropolitana do Porto, e levá-lo para um nível superior, deverá consistir na
implementação de métricas básicas, bem como na criação de uma estrutura comum destinada a recolher dados reais
com base em interações e atividades entre os diferentes agentes. A sua posterior analise será importante para acelerar
o desenvolvimento contínuo do ecossistema de forma equilibrada. Além disso, também caberá aos governos local e
regional definir e manter os interfaces e atividades de benchmarking com outras cidades/regiões internacionalmente,
e coordenar atividades com as agendas do governo nacional;
◉ Um desenvolvimento equilibrado: do ponto de vista dos diferentes stakeholders, um ecossistema pode ser segmentado
em 4 grandes grupos de agentes, concretamente:
 de desenvolvimento económico (a nível do ecossistema e de políticas);
 de organizações de serviços (atividades operacionais, públicas e privadas);
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 novos negócios (nas suas diversas naturezas e fases de desenvolvimento);
 indivíduos (talento, empreendedores, equipas, investidores).
Esta segmentação é importante, uma vez que é útil quer para ajustar a comunicação, quer também para agrupar as
diferentes agendas e atividades, garantindo um maior equilíbrio na abordagem aos diferentes interesses e uma

maior

capacidade de coordenação de todos os intervenientes no ecossistema;
Fica assim concluída a explicitação da abordagem que esteve na base do quadro de ação que seguidamente se
especifica, com base num conjunto articulado de linhas de ação, direcionadas para os seguintes domínios principais:
 organização e monitorização do ecossistema metropolitano de empreendedorismo;
 capacitação dos seus agentes;
 promoção e atratividade do ecossistema;
 fomento do empreendedorismo no território.
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3.2. As Linhas de Ação para a Dinamização do Ecossistema
Descrevem-se, de seguida, o conjunto de Linhas de Ação que configuram o quadro operacional a implementar visando
a dinamização do ecossistema de empreendedorismo da área metropolitana do Porto, De forma mais específica, as linhas
de ação propostas são as seguintes:
L1. Construir uma Visão Comum e partilhada para o Ecossistema Metropolitano;
L2. Criar um Comité Metropolitano de Pilotagem;
L3. Capacitar os Agentes Locais mais Relevantes;
L4. Definir um Sistema de Monitorização para o Ecossistema Metropolitano;
L5. Digitalizar o Ecossistema Metropolitano de Apoio ao Empreendedorismo;
L6. Conferir maior Visibilidade e Conetividade ao Ecossistema Metropolitano de Empreendedorismo;
L7. Promover a Educação para o Empreendedorismo no Sistema Educativo;
L8. Aumentar a Notoriedade e a Promoção do Ecossistema Metropolitano;
L9. Desenvolver um Programa-Piloto de Pré-Procurement Público a nível Metropolitano;
L10. Aumentar o Volume de geração de novos negócios no território metropolitano.
Cada uma destas linhas de ação está descrita numa ficha que integra os seguintes campos de caraterização:
 Descrição;
 Impacto no Ecossistema;
 Principais Marcos de Implementação.
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LINHA DE
AÇÃO #1
Descrição

CONSTRUIR UMA VISÃO COMUM E PARTILHADA PARA O ECOSSISTEMA METROPOLITANO
Esta medida consiste na criação do MANIFESTO EMPREENDEDOR (Startup Manifesto) da Área
Metropolitana do Porto. Este manifesto constitui uma forma de construir e comunicar uma visão
partilhada para o ecossistema metropolitano, assim como de conseguir o compromisso da comunidade
de agentes envolvidos na promoção do empreendedorismo no território, alinhando-os para alcançar os
resultados planeados.
Este tipo de manifestos contem geralmente um conjunto de metas e de objetivos, visando a criação
de um ambiente favorável à promoção do empreendedorismo. Neste sentido, o manifesto a criar
deverá definir uma visão ambiciosa para tornar a Área Metropolitana do Porto o local ideal para criar
e desenvolver novos negócios. A visão, embora constituindo uma aspiração de longo prazo, poderá ser
concretizada através da definição e implementação de uma estratégia, direcionada, por um lado, para
o apoio à infraestruturação do ecossistema empreendedor, abordando lacunas e bloqueios (setoriais e
temáticos) e, por outro lado, para a promoção da capacitação empreendedora no território.
Esta abordagem estratégica assegurará que as principais dimensões do ecossistema empreendedor
serão apoiadas e de que não se criarão silos ou divisões entre determinados setores ou escalas
territoriais.

Impacto
no
Ecossistema

Urgente (da Fase -2 à Fase 3)

Principais
Marcos

• Criação e divulgação do Manifesto Empreendedor, contendo a visão partilhada, um conjunto
claro de objetivos, um quadro de ação e os respetivos indicadores de monitorização.

“Apenas o que pode ser entendido pode ser desenvolvido”. Os principais stakeholders deverão
trabalhar em conjunto para alinhar a visão e disponibilizar as condições necessárias à coesão do
ecossistema.
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LINHA DE
AÇÃO #2
Descrição

CRIAR UM COMITÉ METROPOLITANO DE PILOTAGEM
Implementação de um Comité de Pilotagem, a nível metropolitano, para coordenar o desenvolvimento
e a comunicação do ecossistema de apoio ao empreendedorismo na AMP. Será necessário criar uma
equipa, com uma natureza operacional, integrando representantes dos stakeholders que vierem a
integrar este comité, a qual terá como principal missão enfrentar os desafios multidimensionais
decorrentes do desenvolvimento do ecossistema metropolitano.
Tal irá requer a mobilização de diferentes componentes do ecossistema, em simultâneo e a diferentes
níveis (planeamento, coordenação, avaliação, capacitação, animação, etc.), mantendo uma
comunicação constante com todas as partes envolvidas.
Exigirá igualmente a realização regular de atividades de benchmarking a outros sistemas emergentes
a nível nacional e internacional, de forma a aumentar o conhecimento sobre os processos mais
adequados de dinamização de ecossistemas empreendedores, a identificar as melhores práticas na
promoção do empreendedorismo, assim como a ligar o ecossistema
metropolitano com outros a nível global.

Impacto
no
Ecossistema

Elevado (da Fase -2 à Fase 3)

Principais
Marcos

• Identificação de Desafios e das Tarefas a realizar

Garantir a existência de comunicações abertas e fluídas para criar confiança, assegurar
transparência, construir objetivos comuns e gerar motivação entre todos os agentes do
ecossistema.

• Definição das Funções do Comité de Pilotagem e das responsabilidades de cada membro;
• Definição dos modelos de parceria a estabelecer
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LINHA DE
AÇÃO #3

CAPACITAR OS AGENTES LOCAIS MAIS RELEVANTES

Descrição

Desenhar e implementar um programa de capacitação dos agentes do ecossistema, começando pelos
que poderão desempenhar um papel pivot, que incida, entre outros, nos seguintes domínios relevantes
para a estruturação de ecossistemas:
 na criação de serviços de apoio a startups locais, bem como de instrumentos de
monitorização das atividades desenvolvidas e de gestão de equipamentos de apoio;
 no apoio ao desenvolvimento/scale up de novos negócios;
 na criação de novos modelos de financiamento de negócios, de capacitação de investidores, e
de atração de investimentos;
Para tal, será necessário estabelecer um programa de capacitação intensivo e prático, destinado a
fornecer os conhecimentos e competências essenciais aos quadros dos agentes que atuam no apoio ao
empreendedorismo na área metropolitana do Porto, de forma a que estes possam não só apoiar a
criação de novos negócios de sucesso, mas também capacitar outros nesse sentido.
Os domínios acima propostos são os que habitualmente se começam por abordar em ecossistemas em
fase de estruturação inicial. É assim colocada um ênfase especial no desenvolvimento de melhores
serviços para o desenvolvimento de novos negócios, envolvendo, por exemplo, o desenvolvimento de
programas de incubação/aceleração customizados; a criação de novos serviços e atividades de apoio,
em programas já existentes; o planeamento de um novo programa de financiamento de novos negócios
no território; o reforço da ligação dos serviços de I&D+i com os empreendedores e com outros agentes
do ecossistema, etc.

Impacto
no
Ecossistema

Urgente (da Fase -2 à Fase 0)
Potenciar as pessoas e os agentes locais, e facilitar o processo para escalar o conhecimento, as
experiências e as aprendizagens do ecossistema metropolitano de apoio a empreendedorismo

Principais
Marcos

• Estabelecimento de um Plano de Capacitação
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LINHA DE
AÇÃO #4

DEFINIR UM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO PARA O ECOSSISTEMA METROPOLITANO

Descrição

Trata-se de conceber, estruturar e desenhar a base de informação para o ecossistema metropolitano
de apoio ao empreendedorismo.
Esta é uma atividade muito importante, cujo objetivo consiste em ajudar a medir as diversas
componentes, os serviços e as atividades que se desenvolvem no conjunto do ecossistema, assim como
de priorizar as mesmas com base no seu nível de desenvolvimento, considerando igualmente outros
fatores locais, como sejam a cultura empreendedora, os atuais processos de criação de negócios, os
mecanismos de financiamento adotados, etc.
Os resultados deste sistema de monitorização devem estar disponíveis e atualizados, em primeiro lugar,
para o Comité de Pilotagem, de forma a que as dinâmicas empreendedoras, o seu progresso
e os
resultados dos esforços de desenvolvimento realizados posam ser rastreados, avaliados e ajustados.
Poderão também ser abertos a todos os agentes que integram o ecossistema metropolitano, nas
condições em que tal for estabelecido.
A implementação desta medida será essencial para, por um lado, se poder identificar qual a informação
relevante a recolher, quer em termos de atividades quer de performance do ecossistema e, por outro
lado, para calcular o ROI (Return on Investment) ou seja, para avaliar o desempenho dos investimentos
realizados no desenvolvimento do ecossistema e nas suas atividades.

Impacto
no
Ecossistema

Elevado (da Fase -2 à Fase 3)
“Apenas o que pode ser medido pode ser melhorado”. Isto impacta diretamente na governança do
ecossistema, no que respeita à obtenção de um maior conhecimento e de uma acrescida transparência
sobre o que nele realmente acontece, permitindo melhorar a sua eficiência global, através da tomada
de decisões sobre prioridades, afetações orçamentais, etc.

Principais
Marcos

• Listagem de métricas/indicadores de monitorização do ecossistema
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LINHA DE
AÇÃO #5

DIGITALIZAR O ECOSSISTEMA METROPOLITANO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO

Descrição

A digitalização dos ecossistemas de apoio ao empreendedorismo é hoje fundamental para a geração
de informação relativa ao volume, qualidade e velocidade dos elementos que integram
cada
ecossistema, aspetos determinantes para a criação e implementação de estratégias, políticas e
medidas de apoio mais ajustadas às necessidades de todos os agentes neles envolvidos.
Sendo hoje claro que não é possível replicar o modelo de Silicon Valley de forma generalizada, e
considerando a escassez de recursos (financeiros, de talento, de tecnologia, ...) existentes em cada
território, bem como as respetivas culturas empreendedoras e identidades locais, deve-se
simplesmente começar por melhorar a qualidade e a eficiência do processo de empreender, ao longo
do tempo, usando os dados para melhor servir e/ou antecipar as necessidades dos empreendedores e
das startups. Neste sentido, resultará essencial que, a curto/médio prazo, sejam criadas as soluções
técnicas que permitam:
 padronizar as informações das principais fontes de dados, disponibilizando estes conteúdos num
formato fácil de usar;
 encontrar e analisar desenvolvimentos importantes, assim como capturar tendências emergentes;
 disponibilizar resultados relevantes e independentes, reduzindo significativamente o tempo de
resposta aos investidores, aos empreendedores assim como a outras partes interessadas
relevantes;

Impacto
no
Ecossistema

Elevado (da Fase -2 à Fase 3)
Os ecossistemas de empreendedorismo que assentam numa base digital adotam uma abordagem de
"fazer mais com menos”, oferecendo o máximo de valor a todos os seu membros, impulsionando a
inovação e as suas atividades, de forma a potenciar um desenvolvimento mais rápido e sustentável dos
territórios onde se inserem.

Principais
Marcos

• Arquitetura do sistema de recolha de informação criada e operacional
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LINHA DE
AÇÃO #6
Descrição

CONFERIR MAIOR VISIBILIDADE
EMPREENDEDORISMO

E CONETIVIDADE

AO ECOSSISTEMA

METROPOLITANO

DE

Criação de uma “porta de entrada” (portal), em tempo real, para o ecossistema de empreendedorismo
da área metropolitana do Porto, com o objetivo de, por um lado, ajudar os empreendedores e as
empresas a obter os serviços e as conexões adequadas no momento certo e, por outro lado, ajudar os
decisores públicos e privados, assim como os prestadores de serviços a adaptar os seus serviços às
necessidades específicas das startups e dos outros agentes do ecossistema.
Este portal deverá incluir, entre outros, os seguintes elementos:
 oferta de serviços, por fase de desenvolvimento do ecossistema;
 demografia empreendedora (atualizada) no território;
 listagem dos agentes que integram o ecossistema, bem como informação relativa à sua
atividade;
 apresentação de métricas relativas às dinâmicas do ecossistema.

Impacto
no
Ecossistema

Elevado (da Fase -2 à Fase 3)
A área metropolitana do Porto tornará o seu ecossistema mais transparente e melhorará a respetiva
conectividade, facilitando mais interações, maiores níveis de transferência de conhecimento e um
ritmo de aprendizagem mais rápido entre os agentes, necessários para
enfrentar desafios a diferentes níveis e diferentes perspetivas de utilizadores e organizações.

Principais
Marcos

• Instalação de solução (portal) para sistematicamente mapear e visualizar a dinâmica do
ecossistema

de empreendedorismo

na área metropolitana

do Porto, por função, fase,

localização, tipo, etc.
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LINHA DE
AÇÃO #7

PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO NO SISTEMA EDUCATIVO

Descrição

Quer seja a nível europeu, nacional ou metropolitano, verificam-se grandes diferenças em termos de
níveis de cultura empreendedora, sendo que uma forma de alterar esta situação e fomentar um maior
espírito empreendedor consiste na aposta, a longo prazo, na educação para o empreendedorismo,
como forma de gerar atitudes mais favoráveis ao empreendimento.
A educação para o empreendedorismo é, assim, um instrumento estratégico para dotar os mais jovens
de competências empreendedoras, bem como de habilidades crescentemente procuradas e valorizadas
pelos empregadores, como sejam o trabalho em equipa, a criatividade ou a resolução de problemas.
De acordo com as práticas conhecidas a nível global, relativas à introdução do empreendedorismo no
sistema de educativo, a forma mais eficaz e eficiente de dinamizar este tipo de processos passa por
envolver, motivar e capacitar os professores, para que estes sejam os responsáveis pela sua
implementação nas escolas. O desenho de experiências curtas mas intensivas, que não ocupem muito
tempo e recursos aos curricula tradicionais, são também as situações que habitualmente melhor
funcionam.
Em articulação com os municípios que compõem a área metropolitana, e com base em parcerias com
os centros de formação de professores, deverá ser criado um programa geral de educação para o
empreendedorismo, à escala metropolitana, o qual deverá incorporar momentos de envolvimento das
comunidades locais, gerando notoriedade para as aprendizagens dos alunos e sensibilizando a
população para esta temática.

Impacto
no
Ecossistema

Urgente (Fase -2)
Permitirá criar competências básicas assim como gerar uma maior consciência acerca das
vantagens e mecanismos do empreendedorismo junto dos alunos dos diferentes níveis de ensino, e
simultaneamente, promover a cultura empreendedora junto das famílias e população em geral.

Principais
Marcos

• Articulação com as Autarquias e Escolas para o desenvolvimento do programa;
• Capacitação dos Professores;
• Operacionalização do programa à escala metropolitana;
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LINHA DE
AÇÃO #8

AUMENTAR A NOTORIEDADE E A PROMOÇÃO DO ECOSSISTEMA METROPOLITANO

Descrição

A operacionalização de estratégias de comunicação, suportando o esforço de dinamização e
desenvolvimento dos ecossistemas de empreendedorismo, resultam fundamentais para conferir
notoriedade aos seus agentes e aos empreendedores, inspirar uma cultura positiva face ao
empreendedorismo, e também para combater habituais perceções negativas face ao mesmo,
associadas aos riscos que envolve e à possibilidade de falhar.
Neste sentido, os ecossistemas de empreendedorismo necessitam dar atenção à promoção e gestão da
sua imagem (ou seja, ao seu branding), e construir narrativas que lhes permitam influenciar
positivamente a cultura do ecossistema, construir a sua identidade e, claro, gerar notoriedade, de
forma a projetá-lo no exterior e a atrair talento, recursos críticos (ex: financiamento) e novos negócios
(Roundy 2016).
No caso do ecossistema metropolitano, será necessário que a AMP, em conjugação com outros agentes,
estruture uma iniciativa que, articulando os benefícios do seu território e do respetivo ecossistema de
empreendedorismo, faça o showcase empreendedor do território, dando a conhecer as suas
potencialidades, gerando uma imagem e um perfil positivo sobre o mesmo. A divulgação de histórias
de sucesso, a realização e participação em eventos, o lançamento de competições/concursos, e aa
atribuições de prémios e criação de embaixadores são,
habitualmente práticas implementadas.

Impacto
no
Ecossistema

Médio (da Fase -2 à Fase 3)

Principais
Marcos

• Estabelecer uma estratégia de branding para o ecossistema, articulada com os seus agentes;

Será importante para legitimar o ecossistema metropolitano, envolver stakeholders, gerar goodwill
e aumentar a sua atratividade junto de públicos-alvo relevantes.
• Operacionalizar canais internos de comunicação
• Concretizar uma iniciativa de Showcasing do ecossistema metropolitano;
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LINHA DE
AÇÃO #9
Descrição

DESENVOLVER
UM
METROPOLITANO

PROGRAMA-PILOTO

DE

PRÉ-PROCUREMENT

PÚBLICO

A

NÍVEL

As compras públicas (procurement) tem vindo a assumir-se, de forma cada vez mais relevante, como
um fator de inovação e de desenvolvimento de novos negócios, e como um instrumento potente que
as autoridades públicas podem mobilizar nesse sentido. Quer ao nível das políticas da União Europeia
(EU 2014), quer no que respeita às práticas de algumas regiões e cidades (veja-se
os casos de
Barcelona, Manchester e também do Porto), as entidades territoriais estão mais conscientes quanto à
possibilidade de que dispõem para desenharem processo de procurement que ofereçam oportunidades
aos empreendedores e a novas empresas, para que estes possam desenvolver novas ofertas e inovações.
Este tipo de abordagem é cada vez mais relevante, tendo em consideração que em setores como os
da energia, dos transportes, da gestão de resíduos, dos serviços sociais, de saúde e de educação, as
entidades públicas são os principais clientes. Para além disso, apresentam benefícios para todas as
pates envolvidas, ou seja, para empreendedores e novas empresas, para as entidades públicas e para
os cidadãos.
A concretização desta iniciativa envolverá as seguintes componentes principais:
 a identificação de desafios, à escala metropolitana, num conjunto de domínios prioritários;
 o lançamento desses desafios, sobre a forma de iniciativas de pré-procurement
empreendedores e novos negócios, para estes se envolverem no desenvolvimento de soluções;

a

 e a facilitação de um processo de mentoria, financiamento e teste das soluções, para posterior
implementação.
Impacto
no
Ecossistema

Médio (da Fase 0 à Fase 2)
Envolver novas empresas no processo de conceção de soluções inovadoras e escaláveis,
minimizando os respetivos riscos.

Principais
Marcos

• Criar uma parceria institucional para o desenvolvimento do programa;
• Capacitação em processos de procurement direcionados a novas empresas
• Lançamento da iniciativa
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LINHA DE
AÇÃO #10
Descrição

AUMENTAR O VOLUME DE GERAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS NO TERRITÓRIO METROPOLITANO
Serão implementados projetos piloto focados no aumento do volume de criação de novas empresas na
área metropolitana do Porto.
Tal pode ser conseguido através da adoção de diferentes abordagens internas e externas, que deverão
ser executadas em paralelo. Assim, por exemplo, incorporar o empreendedorismo em todos os níveis
do sistema de ensino é uma componente chave, que permitirá obter resultados a longo prazo. Da
mesma forma, promover, de forma generalizada, projetos de capacitação empreendedora e
aconselhamento para segmentos de públicos específicos (ex: licenciados desempregados; pessoas em
processo de reconversão profissional, etc) constituirá igualmente uma possibilidade. Por outro lado, e
à semelhança do que acontece noutros países, poderão ser implementadas soluções inovadoras para
gerar novos negócios mais inovadores, atraindo empreendedores e startups estrangeiras (ex: programa
de residência eletrónica na Estónia), ou ainda implementando modelos abertos de propriedade
intelectual, os quais permitem promover mais inovações baseadas em I&D, e melhorar os processos
tradicionais de transferência de tecnologia.
Fundamental será reconhecer que a área metropolitana do Porto possui alguns recursos e fatores únicos
e distintivos, às escalas regional e nacional, e que também poderão ser considerados atrativos a nível
internacional, para grupos-alvo específicos, recursos esses que deverão ser
mobilizados no processo de fomento de novas empresas e dinâmicas empreendedoras.

Impacto
no
Ecossistema

Elevado (da Fase -2 à Fase 0)

Principais
Marcos

• Identificação de dois candidatos para implementar projetos piloto

Acelerar o ritmo de geração de novas empresas no território e densificar o ecossistema.
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ANEXO A1

FICHA DE INFORMAÇÃO - CM Santa Maria da Feira
Por favor, identifique, a nível Concelhio, os seguintes elementos do respetivo ecossistema
empreendedor:

1. Equipamentos de Apoio ao Empreendedorismo (Incubadoras, Aceleradoras, Coworkings, Hubs, Fablabs,
Espaços Maker,...);
2. Infraestruturas Tecnológicas (Laboratórios, Centros de I&D, Equipamentos de Produtização e
Prototipagem, ...);

3.

Projetos promovidos (ou em preparação) pela Autarquia na área do empreendedorismo.

4. Medidas de política local direcionadas para facilitar a criação e desenvolvimento de negócios (ex:
isenção/benefícios ao nível de taxas e licenças; facilidades legais/regulamentares na criação e expansão de
negócios; linhas de financiamento; política de compras públicas; gabinetes de apoio ao investimento;
participação em feiras e exposições, etc)
5. Agentes (públicos e/ou privados) que realizam iniciativas de promoção do empreendedorismo no
Concelho, e as principais atividades por eles realizadas;

6.

Existem casos de sucesso de empreendedorismo no Concelho? Qual/Quais?

7.

Quais são os três principais bloqueios ao desenvolvimento do empreendedorismo no Concelho?

8. E quais as três principais potencialidades a explorar na promoção de novas dinâmicas empreendedoras
no Concelho?
9. Dos bloqueios e potencialidades apresentadas, considera que algum/alguns deve(m) ser
enquadrados/abordados à escala metropolitana?

1. Equipamentos de Apoio ao Empreendedorismo (Incubadoras, Aceleradoras, Coworkings, Hubs, Fablabs, Espaços Maker, ...)
* selecione a opção da lista apresentada em cada célula
Tipo de Equipamento
*

Designação

Morada

Contactos
Telefone

Fab Lab

FABLAB do CINCORK

Rua Alto do Picão - Lugar da Valada - Apartado 10;
4536-904 Santa Maria de Lamas

Incubadora

FEIRAPARK

Rua do FeiraPark, nº 50; 4520-632 São João de
Ver

Hub

HUBPARQUE

Rua Interior do Europarque, Apartado 160; 4520304 500 580
153 Santa Maria da Feira

ALPE - Agência Local em Prol do Emprego

Edifício da Cooperativa Agrícola da Feira e SJM,
Rua Moinho das Campainhas, 1.º andar 4520 –
240 Santa Maria da Feira

Aceleradora

Email

Web

Nome do Responsável

227 471 200

fablab@cincork.com

www.fablab.cincork.com

Rui Cardoso

256 333 158

info@feirapark.pt

www.portuspark.org

Paula Costa

geral@aetice.pt

www.aetice.pt

António Teixeira

alpe@direitosedesafios.com

www.facebook.com/alpefeira Joana Mouta

Tlf. 256 372 076 |
Tlm. 913028299,
915440284,
915440175

2. Infraestruturas Tecnológicas (Laboratórios, Centros de I&D, Equipamentos de Produtização e Prototipagem, ...);
* selecione a opção da lista apresentada em cada célula
Tipo de Equipamento *

Designação

Morada
Telefone

Equipamento de Produtização e Prot oFABLAB CINCORK

Rua Alto do Picão - Lugar da Valada 227 471 200
Apartado 10; 4536-904 Santa Maria de Lamas

Outro

Centro Tecnológico da Cortiça

Rua Amélia Camossa, Apartado 96 4536904 Santa Maria de Lamas

Outro

Instituto de Formação Profissional de Rio Meão

Av. Santiago, 88 4520-470 Rio Meão

22 764 57 97
22 764 97 12
22 764 96 87
256 785 000

Contactos
Email

Nome do Responsável
Web

fablab@cincork.com

www.fablab.cincork.com

geral@ctcor.com

www.ctcor.com

sfp.riomeao@iefp.pt

www.iefp.pt

3. Projetos promovidos (ou em preparação) pela Autarquia na área do empreendedorismo
* selecione a opção da lista apresentada em cada célula
Públicos-Alvo *
Designação

Tipo de atividade *

Breve Descrição

Principal Público-Alvo

Público-Alvo Secundário #1

Público-Alvo Secundário #2

Foco da Atividade *

Fases de Desenvolvimento
em que Incide *

Ciclo de Realização *

Âmbito Territorial *

Nº de Participantes

1- Duas palestras “Faz Acontecer”, com a duração de,
aproximadamente, 1h30, dirigidas a todos os alunos do ensino
secundário que estudam nas escolas do concelho de Santa Maria da
Fazer Acontecer

Evento

Feira. Estas palestras têm como objetivo inspirar os jovens
participantes.

Estudantes

Um Bootcamp “Faz Acontecer” durante três dias, em local a
disponibilizar pelo município. Realizado após as palestras
motivacionais, estes três dias de imersão e ativação, divididos em
workshops, têm como objetivo aproveitar a motivação gerada e
desenvolver a cultura empreendedora no município, trabalhando
ideias e projetos junto dos jovens do município. O bootcamp dividese em:
- Sessão Team BUILDING;
- Workshops de capacitação;
- Geração de plano de negócios;
- Sessões de mentoria especializada;
- Pitch de projetos.
Fazer Acontecer

Workshop

Fazer Acontecer

Mentoria e Aconselhamento

Estudantes
A equipa responsável pelo projeto vencedor tem direito a um ano de
mentoria e aconselhamento da parte da equipa " Fazer Acontecer"

Empresários

Empreendedores

Estudantes

Workshops para 2 turmas de 10º ano de escolaridade - experiência de
Sonhadorismo

Workshop

partilha a partir da qual os jovens ganham ferramentas inspiradoras
Estudantes
para perseguir os seus sonhos e projetos
Laboratório: decorre durante um dia, juntando as 2 turmas
envolvidas: 1-Dinâmicas para Constituição de Grupos de Trabalho por
Áreas de Interesse;

Sonhadorismo

Mentoria e Aconselhamento

2. Dinâmicas Intra – Grupal para a Criação do Protótipo de Projeto a
Desenvolver;
3. Concretização do Plano de Concretização do Projeto

Estudantes

Workshop para pais e educadores: Estes workshops pretendem
provocar e questionar os caminhos atualmente
trilhados na educação das crianças, despertando em cada Enc. De
Educação e
Professor, uma auto-consciência e confiança capaz de apesar dos
possíveis medos
e incertezas, apoiarem o sonho das crianças, por mais audacioso que
Sonhadorismo

Workshop

seja, pois só
assim se desenvolverá o seu máximo potencial.

Docentes

Dream Conf: A DreamConf promove o Sonhadorismo, permitindo a
todos aqueles que nela
participem ter uma visão integral de como abordar os desafios
actuais, de forma a
ter um futuro pleno de realizações, baseando-se nos testemunhos de
quem atingiu o
sucesso, apostando e desenvolvendo essencialmente uma paixão.
Aos participantes
será oferecida uma experiência sensorial e interactiva da qual se
sentirão parte
Sonhadorismo

Evento

integrante e activa desde o primeiro minuto, apelando á sua
participação.

Estudantes

O Bizfeira é um projeto de promoção económica do concelho de
Santa Maria da Feira que pretende aproximar empresas e cidadãos de
todo o mundo que desejem desenvolver contactos e negócios com
empresas e cidadãos da Feira. Este projeto de business network
constitui um espaço de negócios ativo e colaborativo onde empresas
e pessoas estabelecem uma rede de oportunidades, perspetivando a
alavancagem da economia e atuando como ação promotora da
competitividade empresarial do território. Enquanto ferramenta de
Bizfeira

Outro

promoção empresarial, atração de investimento e de criação de
emprego, o BizFeira integra e desenvolve várias ações: Via Verde

Empresários

Empreendedores

Municipal

Empresas; Captação de investimento; Apoio à internacionalização
empresarial; Estímulo ao empreendedorismo local; Informação
económica e empresarial; Fomento da diáspora feirense; Organização
de Seminários e Sessões de Esclarecimento sobre diversas temáticas
de cariz económico;Missões empresariais; Visitas à comunidade
empresarial no sentido de dar a conhecer o projeto municipal.
Consultar www.bizfeira.com/
A ALPE – Agência Local em Prol do Emprego é uma one-stop-shop de
aceleração de pessoas e ideias de negócio para a integração mercado
de trabalho. É um“balcão único” com acesso a toda a informação

ALPE - Agência Local em Prol do Emprego

relevante e transversal sobre empregabilidade e empreendedorismo
Mentoria e Aconselhamento

e que dá resposta integrada para a resolução problema de
desemprego.

Potenciais Empreendedores

Empreendedores

Ideia > Produto > Negócio

Fase 1 + Fase 2 + Fase 3

Diário

Municipal

800

MEDIDAS DE POLÍTICA LOCAL DIRECIONADAS PARA FACILITAR A CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS:
Por favor inserir informação na seguinte caixa de texto

O Municipio de Santa Maria da Feira, ao nivel das medidas de apoio à criação e desenvolvimento de negócios estimula o investimento isentando o pagamento de taxa municipal de
urbanização e de compensação nas operações urbanísticas em áreas classificadas como Espaços de Atividades Económicas definidos em instrumento de gestão territorial.
Outro mecanismo criado para agilizar de forma celere os processos de cariz empresarial foi o serviço "Via Verde Empresas” , o qual garante um permanente e total acompanhamento.
Através da designação de um interlocutor privilegiado, este serviço auxilia de perto na instalação dos projetos dos agentes económicos. O apoio é realizado desde a fase da
identificação do terreno ou do edifício, que melhor se adeque às especificidades do negócio em questão, até ao acompanhamento da fase de licenciamento do projeto da nova
construção ou de alteração/adaptação do edifício já existente.
Há ainda um serviço de atendimento personalizado através do qual o Gabinete de Desenvolvimento Económico e Empresarial disponibiliza um conjunto de informação económica
relevante ao investidor. Neste âmbito são também organizadas seminários/sessões de esclarecimento sobre temáticas diversas com relevância para as empresas (ex. linhas de
financiamento, implicações do orçamento geral do estado, receção de delegações empresariais de váriospaíses, atendimento personalizado promovido pelo gabinete em parceria com
diversas entidades de cariz público/privado sobre várias temáticas - licenciamento, Portugal 2020, entre outros).
A ALPE – Agência Local em Prol do Emprego é uma one-stop-shop de aceleração de pessoas e ideias de negócio para a integração mercado de trabalho. É um“balcão único” com
acesso a toda a informação relevante e transversal sobre empregabilidade e empreendedorismo e que dá resposta integrada para a resolução problema de desemprego.
O Gabinete da Juventude da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira concentra um conjuto de respostas concertadas, ao nível local, nacional e internacional, promove
acompanhamento individualizado e eventual eencaminhamento de jovens que apresentem motivação para iniciar o caminho do empreendedorismo.

5. Agentes (públicos e/ou privados) que realizam iniciativas de promoção do empreendedorismo no Concelho, e as principais atividades por eles realizadas
* selecione a opção da lista apresentada em cada célula
Designação do Agente

Morada

IAPMEI - Atendimento personalizado, esclarecimento de medidas para
impulsionar o empreendedorismo
Rua dos Salazares, 842 4100-442 Porto
ALPE - Agência Local em Prol do Emprego

Contactos
Telefone

Email

Web

Pessoa de Contacto

226 152 000

Tlf. 256 372 076 |
Edifício da Cooperativa Agrícola da Feira e SJM, Rua Moinho Tlm. 913028299,
das Campainhas, 1.º andar 4520 – 240 Santa Maria da Feira 915440284,
915440175

Tipologia #1

Atividades Realizadas *
Tipologia #2

Tipologia #3

Outro
alpe@direitosedesafios.com

www.facebook.com/alpefeira

Joana Mouta
Mentoria e Aconselhame Workshop

Outro

EXISTEM CASOS DE SUCESSO DE EMPREENDEDORISMO NO CONCELHO? QUAL OU QUAIS? (Breve Identificação e referências de cada caso)
Por favor inserir informação na seguinte caixa de texto

Empresa de Soluções de Voz a ITCenter diferencia-se da restante oferta existente no mercado de TI através da especialização em soluções inovadoras sobre tecnologias open source;
Empresas de Acessórios e Vestuário em Cortiça - Najha, Marla Pais, etc;
Organização de Cabaz de Natal com produtos regionais que reuniu um conjunto de empresários ligados ao setor da restauração e de fabrico de produtos laticinios.
Casos de Sucesso apresentados no Encontro Mulheres Empreendedoras – Pequenas Empresas e Grandes Negócios (empreendedoras apoiadas pela ALPE) - 08 de Março de 2017;
17h30; Foyer do Cineteatro António Lamoso – Santa Maria da Feira.
Ana Duro, AD communication
Ana Aires Duro, Mestre em Comunicação pelo ISCTE, foi jornalista e Diretora de Comunicação Corporativa de uma empresa multinacional. Em 2011, criou a consultora de
comunicação, AD communication. Hoje, a AD communication desenvolve e implementa estratégias de comunicação, alinhadas com a estratégia de gestão e os objetivos de negócios
de diferentes organizações. A carteira de clientes é constituída por empresas de referência nas áreas da Indústria, Construção, Moda, Design, Ensino, Tecnologias de Informação e
Saúde. A paixão, o compromisso e o rigor definem o ADN da AD communication.
http://www.adcommunication.pt
Marta Santos, Centro Veterinário de Santa Maria de Lamas
Depois da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e da Universidade do Tennesse – EUA, onde se licenciou em Medicina Veterinária e onde aprofundou conhecimentos
na área da Medicina Interna, Oncologia, Neurologia, Oftalmologia, Cirurgia de Tecidos Moles e Anatomia Patológica, ocupou vários cargos em clínicas ligadas à saúde animal,
nomeadamente na área dos animais de estimação.
Em Setembro de 2015 abriu o Centro Veterinário de Santa Maria de Lamas com a missão de promover a saúde dos animais ao mais alto nível técnico sem nunca descurar o seu bemestar e desta forma aumentar a longevidade e qualidade de vida dos nossos animais e proporcionar mais e melhores momentos de partilha com os donos. Tem 4 gatos e um cão.
http://cvsantamariadelamas.wixsite.com/cvsantamariadelamas
Zita Siva, Clickviaja.com
Zita Silva lidera a Clickviaja.com, uma agência que transforma sonhos em viagens inesquecíveis, disponibilizando produtos turísticos garantindo a concretização dos desejos dos
clientes. A Zita Silva é Técnica Oficial de Contas e há muito que os seus cálculos passavam pelo interesse pelas viagens, pela aventura, pela descoberta e por tudo o que está
relacionado com este domínio. Em Julho de 2014 concretizou esse sonho, em consonância com a contabilidade e a consultoria fiscal.
http://feira.clickviaja.com/
Fátima Moreira, Villa Liberii Sabores
“Villa Liberii” (ou quinta de Liberius) é a forma encontrada por Fátima Moreira para homenagear a Vila de Lever e a sua história, onde se encontram situados os terrenos agrícolas da
Villa Liberii Sabores, pertença da família há várias gerações. E durante muito tempo, e mesmo exercendo funções como Administrativa no IFADAP – Instituto de Financiamento e Apoio
ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas – Aveiro, aqueles terrenos eram unicamente um espaço de família.
Em 2014, Fátima Moreira criou o seu próprio negócio e abriu a Villa Liberii Sabores. A empresa dedica-se à produção e transformação de hortofrutícolas segundo métodos tradicionais,
sustentáveis e respeitadores do ambiente. Os hortofrutícolas são objecto de transformação em deliciosos doces e compotas, legumes em conserva, frutos e legumes desidratados e
cristalizados, chás e ervas aromática. Complementa a oferta com a produção de bombons, bolos, bolachas e outros produtos panificados, produzidos de forma tradicional, segundo
receitas, obtidas por herança cultural e familiar.
https://www.facebook.com/Villa-Liberii-Sabores-F%C3%A1tima-Moreira-648436418626835/
Anabela Rocha, Bela7 art collections.
Foi no Porto que Anabela Rocha, enquanto se licenciava em Bioquímica e estudava Piano se apaixonou pela pintura. Ao longo de 20 anos de carreira profissional como Gestora da
Qualidade e de Desenvolvimento de Novos Produtos numa multinacional francesa, a Anabela Rocha desenvolveu e explorou continuamente as técnicas de pintura, notando um
percurso de exposições, de âmbito coletivo e individual, crescente, com valorização da força portuguesa. Em 2014 criou a Bela7 art collections que é um projeto empresarial que
transporta pintura em tela para a moda. Bela7 art collection é uma marca artística, que numa fusão de arte, moda, mobiliário e decoração, torna a arte em movimento na vida das
pessoas.
https://www.facebook.com/Bela7.art

QUAIS OS TRÊS PRINCIPAIS BLOQUEIOS AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO NO CONCELHO?
Por favor inserir informação na seguinte caixa de texto

1. Dificuldade de comunicação entre os diferentes níveis de administração;
2.

A par da carga burocrática existente e reconhecida como entrave ao investimento, acresce a dificuldade e a ausência de recursos para a promoção e divulgação do

território e dos seus factores de atracção. Um exemplo paradigmático é a não elegibilidade e dificuldade dos municípios em aceder a financiamentos do Portugal 2020, nas áreas da
atracção de investimento e dinamização económica.
3.

A atracção de investimentos, ao nível local, enfrenta um conjunto de dificuldades, sendo que parte deles decorre das especificidades de cada território. Todavia, no que

concerne ao papel da administração pública e ao desenho das políticas de desenvolvimento local, as barreiras sentidas prendem-se com os apelidados de “Custos de Contexto”. Como
é consabido, estes referem-se aos custos para as empresas ou outros agentes e sectores de actividade, derivados do cumprimento de formalidades administrativas, de obrigações de
prestação de informações e da sujeição a ónus ou encargos, de origem legal ou regulamentar.
4.

Principais obstáculos, relacionados com o trabalho directos com os empreendedores da ALPE: dificuldade em transformar uma ideia num negócio (estruturação ideia,

estudo mercado, estratégia de marketing/comunicação, formalidades legais/formais, plano de investimento, plano de financiamento e plano de exploração previsional com vista à
análise económico-financeira do negócio). O Programa de Empreendedorismo da ALPE contempla ações que visam capacitar os empreendedores a ultrapassarem estes
obstáculos.

QUAIS AS TRÊS PRINCIPAIS POTENCIALIDADES A EXPLORAR NA PROMOÇÃO DE NOVAS DINÂMICAS EMPREENDEDORAS NO CONCELHO?
Por favor inserir informação na seguinte caixa de texto

Sendo as autarquias motores de mudança, as competências do Município devem promover a implementação de agentes económicos, criando condições para a fixação de investidores
e que garantam e multipliquem a empregabilidade. Deste modo, com responsabilidade na criação de uma agenda, concertada entre diversos atores locais, nos domínios do emprego,
da formação e do empreendedorismo, co destaque para os seguintes atores: a ALPE que visa acelarar pessoas e ideias para a (re)integração profissional, criada em 2006 no âmbito do
Programa PROGRIDE (ISS), tendo em conta a necessidade de inserção profissional de jovens e adultos/as e desempregados/as do concelho de Santa Maria da Feira. Os objetivos da
ALPE consistem na promoção da (re)qualificação académica e profissional de ativos desempregados ou em risco de desemprego e de jovens à procura do primeiro emprego; promover
elo de ligação entre a oferta e a procura de trabalho no concelho, incentivar a criação de emprego por conta própria e de empresas por desempregados e outras pessoas
desfavorecidas ou inativas e apoiar e empoderar empreendedores sociais no desenvolvimento, estruturação e autonomização dos seus projetos. O GDEE - Gabinete Desenvolvimento
Económico e Empresarial do Município Sta. Maria da Feira tem-se envolvido em iniciativas diversas que contribuem para apoiar empreendedores na criação de emprego por conta
própria. O Centro Emprego e Formação Profissional entre o Douro e Vouga (IEFP) eoutras entidades formadoras de relevo (CINCORK, Academia Design de Calçado, ISVOUGA, ISPAB e
CENFIM ) tem colaborado na implementação de acções formativas conducentes à (re)qualificação académica e profissional de ativos desempregados ou em risco de desemprego e de
jovens à procura do primeiro emprego. O objetivo do Programa de Apoio ao Empreendedorismo da ALPE consiste em incentivar a criação de emprego por conta própria e de
empresas, por desempregados e outras pessoas desfavorecidas ou inativas, no território de Santa Maria da Feira, nomeadamente para aquelas para quem escasseiam as alternativas
de trabalho por conta de outrem e que consideram ter o poder de transformar a sua vida. A visão da ALPE é mitigar o desemprego no concelho de Santa Maria da Feira e a nossa
missão é o desenvolvimento de competências para o empreendedorismo.
Outra medida a potenciar consiste em fortalecer a ligação entre o sistema de ensino, ou seja entre os jovens e as empresas, no sentido de criar uma maior proximidade entre estes
agentes, de forma a que os jovens que integrarão o mercado de trabalho tenham uma perceção mais pormenorizada das dinâmicas empresariais, das suas necessidades e
dificuldades.
Finalmente é fundamental a criação de medidas de financiamento para as autarquias que sejam condicionadas ao melhoramento das infraestuturas de acesso aos Espaços de
Atividades Económicas, locais onde poderão ser instaladas empresas empreendedoras.

DOS BLOQUEIOS E POTENCIALIDADES APRESENTADAS, CONSIDERA QUE ALGUM/ALGUNS DEVE(M) SER ABORDADOS À ESCALA METROPOLITANA?
Por favor inserir informação na seguinte caixa de texto

Fortalecer a ligação entre o sistema de ensino, ou seja entre os jovens e as empresas, no sentido de criar uma maior proximidade entre estes agentes, de forma a que os jovens que
integrarão o mercado de trabalho tenham uma perceção mais pormenorizada das dinâmicas empresariais, as suas necessidades e dificuldades.

FICHA DE INFORMAÇÃO - CM S. João da Madeira
Por favor, identifique, a nível Concelhio, os seguintes elementos do respetivo ecossistema
empreendedor:

1. Equipamentos de Apoio ao Empreendedorismo (Incubadoras, Aceleradoras, Coworkings, Hubs, Fablabs,
Espaços Maker,...);
2. Infraestruturas Tecnológicas (Laboratórios, Centros de I&D, Equipamentos de Produtização e
Prototipagem, ...);

3.

Projetos promovidos (ou em preparação) pela Autarquia na área do empreendedorismo.

4. Medidas de política local direcionadas para facilitar a criação e desenvolvimento de negócios (ex:
isenção/benefícios ao nível de taxas e licenças; facilidades legais/regulamentares na criação e expansão de
negócios; linhas de financiamento; política de compras públicas; gabinetes de apoio ao investimento;
participação em feiras e exposições, etc)
5. Agentes (públicos e/ou privados) que realizam iniciativas de promoção do empreendedorismo no
Concelho, e as principais atividades por eles realizadas;

6.

Existem casos de sucesso de empreendedorismo no Concelho? Qual/Quais?

7.

Quais são os três principais bloqueios ao desenvolvimento do empreendedorismo no Concelho?

8. E quais as três principais potencialidades a explorar na promoção de novas dinâmicas empreendedoras
no Concelho?
9. Dos bloqueios e potencialidades apresentadas, considera que algum/alguns deve(m) ser
enquadrados/abordados à escala metropolitana?

1. Equipamentos de Apoio ao Empreendedorismo (Incubadoras, Aceleradoras, Coworkings, Hubs, Fablabs, Espaços Maker, ...)
* selecione a opção da lista apresentada em cada célula
Tipo de Equipamento
*
Incubadora
Incubadora

Designação
Sanjotec - Centro Empresarial e Tecnológico
Oliva Creative Factory

Morada
Rua de Fundões, nº 151 - 3700-121 S.J.Madeira
Rua da Fundição, nº 240 - 3700-119 S.J.Madeira

Contactos
Telefone

Email

256001900 geral@sanjotec.com
256004100 olivacreativefactory@cm-sjm.pt

Web

Nome do Responsável

www.sanjotec.com
Alexandre Rios Paulo
www.olivacreativefactory.com Alexandre Rios Paulo

2. Infraestruturas Tecnológicas (Laboratórios, Centros de I&D, Equipamentos de Produtização e Prototipagem, ...);
* selecione a opção da lista apresentada em cada célula
Tipo de Equipamento *
Laboratórios de Investigação

Designação
Centro Tecnológico do Calçado de Portugal

Morada
Rua de Fundões 3700-121 S.J.Madeira

Contactos
Telefone
Email
256830950 geral@ctcp.pt

Nome do Responsável
Web
www.ctcp.pt

Domingos Neto

3. Projetos promovidos (ou em preparação) pela Autarquia na área do empreendedorismo
* selecione a opção da lista apresentada em cada célula
Públicos-Alvo *
Designação

Tipo de atividade *

Breve Descrição

Principal Público-Alvo

Público-Alvo Secundário #1

Público-Alvo Secundário #2

Foco da Atividade *

Fases de Desenvolvimento
em que Incide *

Ciclo de Realização *

Âmbito Territorial *

Nº de Participantes

Anual

Nacional

1200

O TECNET-Business Camp decorre em São João da Madeira, um dos
maiores eventos de empreendedorismo do país, dedicado à
tecnologia, às empresas, à inovação e ao empreendedorismo, de
âmbito internacional, que reúne num sóevento empreendedores,
empresários, investidores, incubadoras e parques de ciência e
tecnologia, comunidade académica e o público em geral.
TECNET-Business Camp

Evento

Empreendedores

Empresários

Business Angels

Ideia > Produto > Negócio

Fase 2 + Fase 3

Empreendedores

Estudantes

Empresários

Promotor > Equipa > Organizaçã Fase 1 + Fase 2 + Fase 3

Várias vezes ao ano

Metropolitano

1000

Promotor > Equipa > Organizaçã Fase 1 + Fase 2 + Fase 3

Mensal

Municipal

60

O conceito do evento assenta em proporcionar um espaço dinâmico,
hi-tech e criativo, num ambiente ao mesmo tempo lúdico e
descontraído, propício ao benchmarking e networking entre
Empresários, Empreendedores, Investidores, Financiadores e
Instituições de Apoio ao Desenvolvimento Económico.
O projeto Sanjotec Createch Boost, promovido pela Sanjotec,
enquadra-se na região norte, tendo como foco o município de São
João da Madeira e a Área Metropolitana do Porto, alavancando o
empreendedorismo nas restantes regiões do Norte, promovendo e
fomentando um Empreendedorismo Inovador, Dinâmico e Parceiro,
pois trata se de uma aposta no fomento da geração de ideias e da
capacitação constante para que quer os projetos, quer os
empreendedores, sejam constantemente apoiados e incentivados de
forma a evitar as fases de declínio e de fecho presentes no ciclo de
Projeto CREATECH

Programa Multisessões

vida de um projeto.
Trata-se assim de um projeto de elevada relevância face à pertinente
resposta na promoção da dinamização do empreendedorismo, no
estímulo de iniciativas de deteção de ideias /projetos inovadores, de
capacitação e apoio aos empreendedores, novas start-up’s e das startup’s instaladas, potenciando assim o aumento da competitividade e o
valor acrescentado do tecido empresarial da região.

O Programa de Capacitação e Aceleração direcionado para as
empresas Tecnológicas e nas áreas das Indústrias Criativas incubadas
na Sanjotec compreende as iniciativas Boost Sessions e Boost Desk.
Complementarmente às Boost Sessions (sessões de capacitação
conjunta), o programa materializa-se com o Boost Desk (sessões de
capacitação individualizada: consultório geral e especializado de
apoio às startups e PME’s do universo Sanjotec /CET, consultoria à
medida e mentoria/coaching).
No Boost Desk as empresas contarão com a presença e apoio de um
consultor especialista, que estará disponível 1 dia por semana, para
apoiar os empreendedores nas diferentes fases de desenvolvimento
dos seus projectos e modelo de gestão, bem como na criação de uma
Programa de Aceleração e Capacitação Creative + Tech Boost

Mentoria e Aconselhamento

empresa (assim como uma bolsa de horas de mentoring/coaching,
que vão sendo geridas ao longo do período de um ano, consoante as
necessidades identificadas).
Este Programa de Aceleração e Capacitação permite dar resposta às
diferentes fases de um empreendedor, desde o acompanhamento e
desenvolvimento de uma ideia à fase de maturação do ciclo,
direcionada para os projetos e empresas, de forma a fomentar e
alavancar um crescimento organizacional e coeso, e a aceleração do
crescimento dos negócios, bem como garantir com sucesso a
internacionalização dos mesmos.
Assim destaca-se o contributo do programa mencionado não só na
geração de ideias e desenvolvimento dos empreendedores, mas o seu

Empreendedores

MEDIDAS DE POLÍTICA LOCAL DIRECIONADAS PARA FACILITAR A CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS:
Por favor inserir informação na seguinte caixa de texto

Criação de duas incubadoras, uma de base técnológica e outra de industrias criativas, bem como a ampliação da Zona Industrial das Travessas.

5. Agentes (públicos e/ou privados) que realizam iniciativas de promoção do empreendedorismo no Concelho, e as principais atividades por eles realizadas
* selecione a opção da lista apresentada em cada célula
Designação do Agente
Sanjotec- Associação Científica e Tecnológica

Morada
Rua de Fundões, nº 151 - 3700-121 S.J.Madeira

Telefone
Email
256001900 geral@sanjotec.com

Contactos
Web
www.sanjotec.com

Pessoa de Contacto
Alexandre Rios Paulo

Atividades Realizadas *
Tipologia #1
Tipologia #2
Tipologia #3
Mentoria e Aconselhame Evento
Workshop

EXISTEM CASOS DE SUCESSO DE EMPREENDEDORISMO NO CONCELHO? QUAL OU QUAIS? (Breve Identificação e referências de cada caso)
Por favor inserir informação na seguinte caixa de texto

A SANJOTEC é um Parque de Ciência e Tecnologia focado no apoio ao empreendedorismo e à aceleração de projetos de base tecnoló gica e criativa.
Posicionado numa região fortemente industrial, a Sanjotec tem vindo a criar um ecossistema empresarial ligado à Indústria 4.0 e ao desenvolvimento de novos produtos, contando hoje em dia com um
universo de 85 projetos empresariais, na sua grande maioria com uma forte componente exportadora.
A Sanjotec é uma iniciativa estratégica do Município de S. João da Madeira, com parcerias sólidas com a Universidade de Aveiro, PortusPark – Rede de Parques de Ciência e Tecnologia da Região Norte,
Centro Tecnológico de Calçado, Faurécia, e Clube de Empresários de S. João da Madeira, Universidade do Porto e a Universidade do Minho, através do programa Fibrenamics, que tem tido um papel
importante na criação de uma nova economia baseada no conhecimento, no apoio à modernização do tecido empresarial existente, na ligação das empresas ao Sistema Científico e Tecnológico e na
transferência de tecnologia e conhecimento e desenvolvimento de produtos.
Este Parque de Ciência e Tecnologia tem verificado um forte crescimento desde a criação do Centro Empresarial e Tecnológico, em 2008, focado no acolhimento de empresas de base tecnológica.
Atualmente estão no universo Sanjotec 83 empresas: 49 tecnológicas e 37 criativas (taxa de ocupação de 62%). O volume de negócios das startups tecnológicas supera os 19M€ e o volume de
exportações 11M€, gerando mais de 300 empregos qualificados.
São parte integrante do PCT um Núcleo de I&D Empresarial com condições para acolher empresas consolidadas e em fases maduras e de expansão, assim como uma Incubadora de projetos nas áreas
das Indústrias Criativas: a Oliva Creative Factory.
A Oliva Creative Factory é um espaço de excelência nas indústrias criativas, que tem como missão reunir e fomentar competências para a geração e capacitação de talentos criativos, em interligação
com os centros de excelência e recursos existentes, e com significativa ligação à realidade empresarial regional, nomeadamente, ao nível dos sectores tradicionais em que a região tem grande
especialização (calçado, vestuário, têxtil e moldes) e ao nível dos sectores emergentes, acrescentando assim valor aos sectores tradicionais através de subsectores como o design, a moda, o digital e o
multimédia.
Dado o contexto em que se insere, a SANJOTEC é ainda responsável pela gestão do Industrial Living Lab de S. J. Madeira, um espaço de co-criação para a Inovação, que promove o envolvimento dos
cidadãos/end-users no teste e desenvolvimento de novas soluções desenvolvidas, através da promoção de um ambiente de “Inovação Aberta” centrado no utilizador, suportado por uma forte
capacidade tecnológica e de inovação do tecido empresarial.
Os equipamentos e infraestruturas da Sanjotec disponibilizam um conjunto integrado de serviços visando estimular o fluxo de conhecimentos e de tecnologias entre entidades não empresariais do
sistema de I&I e as empresas; facilitar a localização de atividades de I&D; facilitar a criação e o desenvolvimento de empresas de base científica e/ou tecnológica; e prestar outros serviços de valor
acrescentado relevantes.
Igualmente dispõe de recursos e competências próprias, com uma equipa de 10 colaboradores, com qualificações e competências sólidas e experiência reconhecida na articulação entre instituições
académicas, laboratórios de I&D+i e empresas, incubação e apoio às empresas e serviços de valor acrescentado relevantes. O track record da Sanjotec soma meia centena de empresas no portfólio
histórico de startups acolhidas.
Constituem prova de sucesso do programa de empreendedorismo e incubação da Sanjotec, o seu portfólio histórico de startups e os ‘casos de estudo’ de empresas ‘graduadas’, como a
CreativeSystems (adquirida pela multinacional TycoRetailSystems), a Tech4Home, Tech4Food ou Flymaster.

QUAIS OS TRÊS PRINCIPAIS BLOQUEIOS AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO NO CONCELHO?
Por favor inserir informação na seguinte caixa de texto

- Níveis incipientes de empreendedorismo qualificado e criativo, predominando o défice de competências de organização e gestão estratégica, nomeadamene nas áreas de marketing, gestão, vendas
recursos humanos, propriedade intelectual e na área económica, pois assiste-se na Região Norte a elevadas taxas de mortalidade de empresas nascentes com menos de dois anos de existência;
- Desconhecimento e desvalorização do contexto dos mercados em que atuam, dificultando assim o devenvolvimento de negócios e projectos competitivos;
- Escassez de recursos e apoios para o lançamento de projetos inovadores, dado que existe uma falha de mercado quer no grau de articulação e de investigação conjunta entre as entidades do Sistema
de I&I, e os mecanismos de interface e de transferência de tecnologia/ conhecimento, quer no próprio financiamento empresarial do investimento nos processos de desenvolvimento de negócios
competitivos e internacionalizaveis que permitam iniciar operações e/ ou possibilitar a passagem para patamares superiores de operação das empresas.

QUAIS AS TRÊS PRINCIPAIS POTENCIALIDADES A EXPLORAR NA PROMOÇÃO DE NOVAS DINÂMICAS EMPREENDEDORAS NO CONCELHO?
Por favor inserir informação na seguinte caixa de texto

A dinâmica encetada pelo Sanjotec que responde às necessidades atuais sentidas pelos empreendedores nas áreas tecnológica, cultural e criativo, e social, em particular os que se encontram
localizados na região norte. A Sanjotec é uma entidade catalisadora de atividades de apoio ao empreendedorismo e consequentemente de processos de desenvolvimento local sustentados, numa
lógica de competitividade e inovação. Os seus resultados são de elevada relevância, dado que o volume de negócios das startups tecnológicas incubadas supera os 19M€ e o volume de exportações
11M€, gerando mais de 300 empregos qualificados.
A rede de parcerias existente no concelho entre o sistema de I&D, polos de incubação e o sector empresarial, que apresenta um elevado potencial na transmissão de valor acrescentado para os
empreendedores do concelho, pois envolve diferentes agentes da economia ao nível local, regional e setorial, nomeadamente de base tecnológica e criativa. O sector empresarial existente constitui
prova de sucesso como a CreativeSystems (adquirida pela multinacional TycoRetailSystems), a Tech4Home, Tech4Food ou Flymaster.
O Centro de Competências para as Áreas Emergentes, presente no Município nomeadmente na Sanjotec, designadamente em 4 sectores principais: Robótica, Automação Industrial, TIC e Gestão
Industrial. Tratam-se de sectores com mercados e possibilidades de aplicação cada vez mais diversificadas, ao mesmo tempo que permitem, no âmbito da sua utilização, ganhos de produtividade
assinaláveis.

DOS BLOQUEIOS E POTENCIALIDADES APRESENTADAS, CONSIDERA QUE ALGUM/ALGUNS DEVE(M) SER ABORDADOS À ESCALA METROPOLITANA?
Por favor inserir informação na seguinte caixa de texto

Os bloqueios e as potencialidades mencionadas detêm uma abrangência territorial elevada, dado que o Município pretende o envolvimento e o comprometimento de diferentes agentes económicos
no desenvolvimento da região, nomeadamente em contribuir para impulsionar projetos de vanguarda tecnológica, incentivar e promover o espírito empreendedor e a competitividade e excelência
empresariais.
Através da Sanjotec verifica-se o envolvimento não só em são João da Madeira como em outras regiões, como resultado da sua integração num consórcio consolidado, desde logo em virtude da sua
organização associativa envolvendo os seus membros associados, como também da sua integração num conjunto de redes colaborativas de promoção do empreendedorismo.
De forma a alavancar e maximizar os resultados do Empreendedorismo qualificado e criativo e o próprio ciclo de vida dos projetos empreendedores, a Sanjotec promove um envolvimento territorial
elevado, envolvendo assim não só são João da Madeira como em outras regiões, nomeadamente Entre Douro e Vouga e Área Metropolitana do Porto.
É de salientar a importância da interligação de unidades integrantes do Sistema de Investigação & Inovação, núcleos de investigação empresarial, PCT’ s, Universidades (designadamente a
Universidade de Aveiro, Universidade do Porto e a Universidade do Minho), bem como a diversas empresas, que se localizam em diferentes localizações, na geração de conhecimento que deverá ser
convenientemente divulgado e presenciado pelo tecido empresarial da base regional envolvente (Entre Douro e Vouga e Área Metropolitana do Porto), contribuindo para uma mudança na
mentalidade e no paradigma existente em torno do empreendedorismo aliado ao conhecimento tecnológico, inovação e criatividade.

FICHA DE INFORMAÇÃO - CM Stª Tirso
Por favor, identifique, a nível Concelhio, os seguintes elementos do
respetivo ecossistema empreendedor:

1. Equipamentos de Apoio ao Empreendedorismo (Incubadoras,
Aceleradoras, Coworkings, Hubs, Fablabs, Espaços Maker,...);
2. Infraestruturas Tecnológicas (Laboratórios, Centros de I&D,
Equipamentos de Produtização e Prototipagem, ...);
3. Projetos promovidos (ou em preparação) pela Autarquia na área do
empreendedorismo.
4. Medidas de política local direcionadas para facilitar a criação e
desenvolvimento de negócios (ex: isenção/benefícios ao nível de taxas e
licenças; facilidades legais/regulamentares na criação e expansão de
negócios; linhas de financiamento; política de compras públicas;
gabinetes de apoio ao investimento; participação em feiras e exposições,
5. Agentes (públicos e/ou privados) que realizam iniciativas de
promoção do empreendedorismo no Concelho, e as principais atividades
por eles realizadas;
6. Existem casos de sucesso de empreendedorismo no Concelho?
Qual/Quais?
7. Quais são os três principais bloqueios ao desenvolvimento do
empreendedorismo no Concelho?
8. E quais as três principais potencialidades a explorar na promoção de
novas dinâmicas empreendedoras no Concelho?
9. Dos bloqueios e potencialidades apresentadas, considera que
algum/alguns deve(m) ser enquadrados/abordados à escala
metropolitana?

1. Equipamentos de Apoio ao Empreendedorismo (Incubadoras, Aceleradoras, Cowor
* selecione a opção da lista apresentada em cada célula
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2. Infraestruturas Tecnológicas (Laboratórios, Centros de I&D, Equipamentos de Prod
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3. Projetos promovidos (ou em preparação) pela Autarquia na área do empreendedorismo
* selecione a opção da lista apresentada em cada célula
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MEDIDAS DE POLÍTICA LOCAL DIRECIONADAS PARA FACILITAR A CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS:
Por favor inserir informação na seguinte caixa de texto

A Câmara Municipal de Santo Tirso criou o INVEST SANTO TIRSO, que concentra as funções de gabinete de apoio ao investidor e de dinamização
económica do concelho de Santo Tirso. São as seguintes as principais atividades prosseguidas pelo INVEST SANTO TIRSO:
Informação e apoio aos investidores e acompanhamento dos respetivos projetos de investimento no concelho de Santo Tirso, nos setores da
Indústria, do Comércio, do Turismo e, ainda, no quadro do Desenvolvimento Rural;
Informação sobre Sistemas de Incentivos disponíveis no quadro do Portugal 2020;
Informação e receção dos pedidos para obtenção do estatuto de “Empresa de Interesse Municipal”;
Dinamização das Áreas de Acolhimento Empresarial;
Dinamização dos ativos e iniciativas que integram a Fábrica Santo Thyrso, Polo da Moda e de Atividades e Indústrias Culturais e Criativas;
Dinamização e ações seletivas nos domínios do Turismo e das Indústrias Culturais e Criativas;
Dinamização do Desenvolvimento Rural;
Dinamização e acompanhamento da ACTE, Associação das Coletividades Têxteis Europeias;
Dinamização CIS-M (Centro de Inovação Social Metropolitano), Polo da Fabrica de Santo Thyrso.
Investir em Santo Tirso proporciona aos investidores um conjunto de facilidades e de incentivos fiscais.
Os Investidores podem requerer o estatuto de “Empresa de Interesse Municipal”, o qual é atribuído após uma célere análise da valia do
investimento, nomeadamente em termos de criação de valor e de emprego.
O estatuto de “Empresa de Interesse Municipal” materializa-se em:
* Acompanhamento prioritário e centralizado de todos os atos administrativos relativos a licenciamentos industrial e ambiental,
aprovação de projeto de arquitetura,

etc…;

* Redução ou mesmo isenção de impostos (IMT, IMI, Derrama);
* Redução ou isenção de taxas associadas ao licenciamento e à construção.

5. Agentes (públicos e/ou privados) que realizam iniciativas de promoção do empreendedorismo no Conce
* selecione a opção da lista apresentada em cada célula
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XISTEM CASOS DE SUCESSO DE EMPREENDEDORISMO NO CONCELHO? QUAL OU QUAIS? (Breve Identificação e referências de cada caso
Por favor inserir informação na seguinte caixa de texto

Estes são dois casos de empresa de sucesso que estiveram incubadas na Fábrica de Santo Thyrso
PIERENERGY LDA
NIF: 508 911 176
http://www.pierenergy.pt/?page_id=7
No desenvolvimento da sua atividade, multiplicaram os esforços na promoção da utilização eficiente da energia junto das empresas através da utilização de
tecnologias e conceitos inovadores.
Tipicamente, o retorno do investimento efetuado pelos clientes na contratação das soluções de poupança de energia é inferior a 2 anos.

HMI - AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO LDA
NIF: 509 304 982
http://www.hmi.pt/pt/
A HMI é uma empresa com forte experiência na área dos sistemas de instrumentação e automação industrial. Os produtos e sistemas de controlo e monitorização
trazem enormes vantagens à indústria com maior eficácia na execução dos processos industriais e como resultado direto o cliente tira proveito de uma maior
performance e maior rentabilidade dos meios que dispõe.
A HMI oferece soluções em instrumentação e analítica para o mercado da indústria e de utilidades com produtos para medição de caudal, temperatura, pressão,
nível e soluções de analítica.

QUAIS OS TRÊS PRINCIPAIS BLOQUEIOS AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO NO CONCELHO?
Por favor inserir informação na seguinte caixa de texto

- Fraca Qualificação de Quadros de Gestão: necessário investir em conhecimento, promover ações de divulgação da oferta
formativa, criar incentivos para formar recursos humanos iniciais e no ativo, criando vantagens competitivas;
- Frágil desempenho de Comunicação das empresas: necessário incentivar uma Comunicação integrada de Produto e de Marca;
- Fraco Apoio Financeiro a Microentidades: promover ações de divulgação de incentivos dirigidos a PME's, criar vantagens para
criação de emprego, captação de investidores para áreas de negócio menos reconhecidas;
- Fragmentação de territórios ao nível de partilha de boas práticas: promoção de Foruns de debate de temas transversais e
partilha de boas práticas;
- Inoperacionalidade do Norte 2020 (Agosto 2015): criar capacidade de obter respostas das organizações responsáveis pela
captação e gestão de fundos;
- Falta de Trabalho em Rede entre Incubadoras do território Nacional: após mapeamento e caraterização das incubadoras
nacionais, cujos projetos de sucesso trabalham maioritariamente com o merdado internacional, alinhados com práticas
internacionais, interessa criar capacidade de fixar e reproduzir modelos sustentáveis em várias áreas, para além da tecnologia
digital, transversal a todas as áreas de negócio e na qual Portugal tem reconhecida capacidade de inovação.

QUAIS AS TRÊS PRINCIPAIS POTENCIALIDADES A EXPLORAR NA PROMOÇÃO DE NOVAS DINÂMICAS EMPREENDEDORAS NO CONCELHO?
Por favor inserir informação na seguinte caixa de texto

- Capitalização de conhecimento (knowhow) no sector da indústria têxtil: investimento em capital humano, fundamental para
uma economia baseada no conhecimento, planeamento da transferência desse conhecimento das universidades, escolas
profissionais e knowhow de contexto de trabalho, como forma de atenuar a rotatividade dos recursos humanos nas empresas,
seja ela geracional ou causada pelo fenómeno "fast";
- Rentabilização dos ativos no sector do Turismo: planeamento estratégico da programação de todos os ativos turísticos
existentes, incentivo a criação de novos projetos criativos, captação de novos investidores, crescimento e diversicação de áreas
de negócio dentro do sector do Turismo;
- Fixação de população jovem: combate ao envelhecimento demográfico, criação de oportunidades de emprego jovem, incentivo
a habitação jovem, programação cultural diversificada, incentivo a vida saudável, desenvolvimento de laços e sentimentos de
pertença sobre o patrimonio material e imaterial local, noção de vantagem relativa a localização geográfica;
- Moda e design de moda: noção de vantagem pela proximidade da rede Industria Têxtil e Vestuário, ativação de equipamentos
que são interface para processos de desenvolvimento de novos projetos criativos na área do Design de Moda, promovendo o
empreendedorismo e a inovação a nivel regional, nacional e internacional;
- Desenvolvimento rural: potenciado através do projeto municipal Bolsa de Terras, que tem como principais objetivos reduzir o
abandono das terras agricultaveis, potenciar a criação de postos de trabalho e promover a dinamização dos mercados locais.

BLOQUEIOS E POTENCIALIDADES APRESENTADAS, CONSIDERA QUE ALGUM/ALGUNS DEVE(M) SER ABORDADOS À ESCALA METROPOLIT
Por favor inserir informação na seguinte caixa de texto

Considera-se aqui as questões mais tranversais:
- Qualificação de Quadros de Gestão;
- Apoio Financeiro a Microentidades;
- Fragmentação de territórios ao nível de partilha de boas práticas;
- Fixação de população jovem;
- Inoperacionalidade do Norte 2020 (Agosto de 2015);
- Trabalho em Rede entre Incubadoras do território nacional.

FICHA DE INFORMAÇÃO - CM Trofa
Por favor, identifique, a nível Concelhio, os seguintes elementos do respetivo ecossistema
empreendedor:

1. Equipamentos de Apoio ao Empreendedorismo (Incubadoras, Aceleradoras, Coworkings, Hubs, Fablabs,
Espaços Maker,...);
2. Infraestruturas Tecnológicas (Laboratórios, Centros de I&D, Equipamentos de Produtização e
Prototipagem, ...);

3.

Projetos promovidos (ou em preparação) pela Autarquia na área do empreendedorismo.

4. Medidas de política local direcionadas para facilitar a criação e desenvolvimento de negócios (ex:
isenção/benefícios ao nível de taxas e licenças; facilidades legais/regulamentares na criação e expansão de
negócios; linhas de financiamento; política de compras públicas; gabinetes de apoio ao investimento;
participação em feiras e exposições, etc)
5. Agentes (públicos e/ou privados) que realizam iniciativas de promoção do empreendedorismo no
Concelho, e as principais atividades por eles realizadas;

6.

Existem casos de sucesso de empreendedorismo no Concelho? Qual/Quais?

7.

Quais são os três principais bloqueios ao desenvolvimento do empreendedorismo no Concelho?

8. E quais as três principais potencialidades a explorar na promoção de novas dinâmicas empreendedoras
no Concelho?
9. Dos bloqueios e potencialidades apresentadas, considera que algum/alguns deve(m) ser
enquadrados/abordados à escala metropolitana?

1. Equipamentos de Apoio ao Empreendedorismo (Incubadoras, Aceleradoras, Coworkings, Hubs, Fablabs, Espaços Maker, ...)
* selecione a opção da lista apresentada em cada célula
Tipo de Equipamento
*

Incubadora

Designação

Morada

LINCE - Lançar Iniciativas Novas Com Empreendedores.
Protocolo de colaboração entre a Associação Empresarial do Baixo Ave (AEBA) e o
Município da Trofa - o presente protocolo tem por objetivo o estabelecimento
de uma cooperação estreita e articulada entre a AEBA e o Município de Trofa,
tendo em vista a complementaridade e a optimização dos recursos de ambas as
partes, por forma a potenciar os resultados das suas ações em benefício do
empreendedorismo, da criação de novas empresas, da comunidade empresarial, Rua Imaculada Conceição, n.º 86 4785-684 TROFA
e, consequentemente, do seu desenvolvimento e modernização. Esta cooperação
concretizar-se-á com o apoio ao lançamento de novos projetos e iniciativas
empresariais, nomeadamente com a operacionalização do projeto LINCE, cuja
missão, objetivos e medidas/ações permitirão estimular a inovação e a criação de
novas empresas e ofertas.

Contactos
Telefone

Email

252403860 mcunha@aeba.pt

Web

www.aeba.pt

Nome do Responsável

Mafalda Cunha

2. Infraestruturas Tecnológicas (Laboratórios, Centros de I&D, Equipamentos de Produtização e Prototipagem, ...);
* selecione a opção da lista apresentada em cada célula
Tipo de Equipamento *

Designação

Morada
Telefone

Contactos
Email

Nome do Responsável
Web

3. Projetos promovidos (ou em preparação) pela Autarquia na área do empreendedorismo
* selecione a opção da lista apresentada em cada célula
Públicos-Alvo *
Designação

Tipo de atividade *

Breve Descrição

Principal Público-Alvo

Público-Alvo Secundário #1

Público-Alvo Secundário #2

Foco da Atividade *

Fases de Desenvolvimento
em que Incide *

Ciclo de Realização *

Âmbito Territorial *

Nº de Participantes

Organização de workshop denominado “Empreender Passa Por Aqui”
dirigido aos estudantes do ensino secundário, pretendendo dar a
conhecer casos reais de sucesso sobre empreendedorismo. Este
workshop foi moderado pelo jornalista Nuno Azinheira, contando
com a apresentação de dois casos de sucesso na criação do próprio
empreso, Ricardo Martins Pereira autor do blogue “O Arrumadinho” e
Empreendedorismo Junior

Workshop

Fábio Ribeiro conhecido por NTS, fenómeno de Rapper que criou em
2006 o seu primeiro grupo Sintonia.

Estudantes

Ideia > Produto > Negócio

Fase 1 + Fase 2 + Fase 3

Acontecimento Único

Empresários

Promotor > Equipa > Organizaçã Fase 3 - Escalar e desenvolver Outro

Municipal

Aproximadamente 70
jovens

O tema da segunda parte do workshop foi “Como triunfar numa
sociedade em mudança”, contando com a presença de vários
jornalistas de renome: Mário Augusto jornalista da RTP e Hugo
Gilberto apresentador de programa desportivo da RTP informação,
assim como Maria Cerqueira Gomes jornalista e apresentadora do
Porto Canal.
Em 2016, o Presidente da Câmara Municipal, Sérgio Humberto,
acompanhado pelo restante Executivo Municipal, pela Associação
Empresarial do Baixo Ave e pelas Juntas de Freguesia do Concelho,
lançou o ROTEIRO DO EMPREENDEDORISMO, para conhecer de forma
Roteiro do Empreendedorismo

Outro

mais profunda as empresas sediadas na Trofa e para promover a
economia local, na região e no país. Pela sua importância, esta ação
continua em 2017 através de visitas quinzenais aos empresários

Municipal

PME Excelência e
PME Líder do
concelho

Internacional

Variável

locais.

Encontros Empresariais

Evento

Encontros empresarais com diferentes consulados e empresários para
Potenciais Empreendedores
potenciar as relações e os processos de internacionalização.

Outros

Ideia > Produto > Negócio

Fase 1 + Fase 2 + Fase 3

Várias vezes ao ano

MEDIDAS DE POLÍTICA LOCAL DIRECIONADAS PARA FACILITAR A CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS:
Por favor inserir informação na seguinte caixa de texto

ViAzul Simplifica é um serviço especializado para o investidor, com o principal objetivo de promover o empreendedorismo e a captação de investimentos para o
concelho, assumindo-se como plataforma de interface entre os empresários e os agentes locais e regionais com influência na atividade económica e criando condições
para um ambiente de negócios competitivo e para o crescimento sustentado do emprego local.
A prossecução da missão referida implica uma intervenção em três domínios fundamentais que se complementam e interoperam:
Domínio 1. Promoção do potencial económico do concelho e dum ambiente de negócios competitivo. Dirigido para o exterior (o concelho, a região, o país) e para
o ambiente empresarial, promove de forma pró-ativa o concelho enquanto destino preferencial de investimento e favorece um ambiente de negócios competitivo.
Domínio 2. Informação e apoio ao empresário. Focalizado no empresário e no atendimento de front-office, baseado na disponibilização de serviços de apoio
(informação/ apoio técnico/ acompanhamento institucional/ formação) e orientado para a qualidade e celeridade do atendimento e que integra uma componente de
reforço de competências do capital humano das empresas.
Domínio 3. Acompanhamento da atividade económica e valorização das condições de atratividade empresarial do território.
Privilegia o acompanhamento da atividade empresarial e atua (diretamente ou através da formulação de recomendações às entidades competentes) ao nível das
condições de atratividade do concelho para a captação de novas atividades e expansão das já existentes e que, integrando uma forte componente de back-office,
produz informação de suporte (às empresas e às instituições) colmatando as necessidades de informação dos dois primeiros domínios.
Plataforma GoBusiness.
A plataforma Trofa GoBusiness tem como principal objetivo a publicação e a partilha de dados recolhidos sobre a atividade económica e imobiliária do Concelho da
Trofa, assumindo-se como um interface entre empresários e agentes locais e regionais com influência na atividade económica, criando condições para um ambiente
de negócios competitivo e fomentando o crescimento sustentado. Esta plataforma permite assim, a partilha de dados com potenciais investidores/empreendedores e
gestores públicos com recurso às novas tecnologias de informação geográfica, possibilitando o aumento do nível de conhecimento do território, nomeadamente dos
espaços dedicados à atividade económica/industrial e imobiliária, favorecendo a sua capacidade de inovação e promoção. A utilização desta plataforma é gratuita, e
o carregamento dos dados referentes a cada empresa ou estabelecimento comercial, deve ser efetuado diretamente pelos proprietários ou seus representantes,
mediante o registo no Site http://gobusiness.mun-trofa.pt/.
Esta plataforma contempla informação sobre o tecido económico do Concelho, tal como identificação, caracterização e georreferenciação das empresas existentes e
dos espaços destinados a alojar empresas, possibilitando a monitorização e análise da atividade económica, a disponibilização de serviços personalizados, o
geomarketing e o geobusiness e o apoio ao empreendedorismo, num ambiente digital acessível em qualquer local, a qualquer hora e com qualquer terminal.
Principais serviços da plataforma “Trofa GoBusiness”:
Criação e gestão de rede empresarial digital baseada na localização;
Suporte ao processo de localização de projetos empresariais;
Apoio ao empreendedorismo;
Monitorizar, analisar e relatar os padrões da atividade económica e as dinâmicas sociais associadas;
Promoção económica e territorial (internacionalização);
Disponibilização de processos colaborativos de suporte à atividade das empresas e entidades cadastradas na rede;
Integração da plataforma com as redes sociais;
Inventariação dos espaços disponíveis para alojamento de negócios urbanos, industriais, agrícolas ou de equipamentos.
A plataforma GoBusiness apresentou um custo elegível de 55.350,00€ (financiamento a 85%, custo para o Município de 8.302,50€), no âmbito da Candidatura SAMA Sistema de Apoio à Modernização Administrativa - AAC 01-SAMA/2012 projeto 37217 (E-TROFA XXI).
Conselho Consultivo Pro Economia (COPRE)
O COPRE é um órgão consultivo de apoio ao Presidente da Câmara com o objetivo de contribuir para um correto planeamento e desenvolvimento estratégico das
políticas públicas municipais na área da economia, com especial enfoque na captação de investimento privado e na coordenação com o setor privado da economia
local das políticas de desenvolvimento do território. Este reconhecido grupo de empresários tem a experiência de pessoas que pertencem à economia real, podendo,
assim, constituir-se como difusores de opinião e atuar sob a ótica de consultores junto da autarquia e estruturas locais.
Roteiro do Empreendedorismo
Em 2016, o Presidente da Câmara Municipal, Sérgio Humberto, acompanhado pelo restante Executivo Municipal, pela Associação Empresarial do Baixo Ave e pelas
Juntas de Freguesia do Concelho, lançou o ROTEIRO DO EMPREENDEDORISMO, para conhecer de forma mais profunda as empresas sediadas na Trofa e para promover
a economia local, na região e no país. Pela sua importância, esta ação continua em 2017 através de visitas quinzenais aos empresários locais.

5. Agentes (públicos e/ou privados) que realizam iniciativas de promoção do empreendedorismo no Concelho, e as principais atividades por eles realizadas
* selecione a opção da lista apresentada em cada célula
Designação do Agente
Associação Empresarial do Baixo Ave (AEBA)
A AEBA é uma Pessoa Coletiva de Utilidade Pública que, tem como objetivo
principal a defesa, promoção e desenvolvimento das atividades económicas
na Região do Baixo Ave, onde se inclui o Município da Trofa, onde tem
instalações e a sua sede. Destaca-se o empenho da AEBA na dinamização do
tecido empresarial da Região, em particular através da implementação de
políticas de estímulo ao empreendedorismo, de desenvolvimento económico
do Concelho, com vista ao reforço da sua competitividade e modernização.
A AEBA presta um conjunto diversificado de serviços ao nível da informação,
consultoria, formação, internacionalização, estudos e recursos em prol da
promoção e do desenvolvimento económico do território.

Morada

Rua Imaculada Conceição, n.º 86 4785-684 TROFA

CLDS Trofa 3G- Motor de Oportunidades
Apoiar o enquadramento de projetos de autoemprego e de
empreendedorismo nos diferentes programas e instrumentos de apoio,
promovendo o encaminhamento dos interessados para o apoio técnico;
Informar e encaminhar para oportunidades de qualificação desenvolvidas
pelas autoridades públicas e privadas.
Sensibilizar os empresários, as instituições e as atividades empregadoras locais
para uma participação ativa na concretização de medidas ativas e em
processos de inserção profissional;
Contribuir para a sinalização, encaminhamento e orientação de alunos que
abandonam ou concluem o sistema educativo, no sentido de desenvolver
Largo do cruzeiro, ed. Das Camélias, loja 7
ações de favorecimento da integração profissional;
Desenvolver ações que estimulem as capacidades empreendedoras dos alunos
do ensino secundário, numa perspetiva de reforço da iniciativa, da inovação,
da criatividade, do gosto pelo risco e que constituam uma primeira
abordagem à atividade empresarial.
Promover a criação de circuitos de produção, divulgação e comercialização de
produtos locais e ou regionais de modo a potenciar o território e a
empregabilidade;
Promover a realização de bootcamps com colaboração do IES para os alunos
do secundário e sessões de sensibilização.

Contactos
Telefone

Email

Web

Pessoa de Contacto

Tipologia #1

252403860 mcunha@aeba.pt

www.aeba.pt

Mafalda Cunha

Mentoria e
Aconselhamento

916114523 coordenador@trofa3g.pt

www.trofa3g.pt

Carla Lima

Evento

Atividades Realizadas *
Tipologia #2

Workshop

Tipologia #3

Outro

EXISTEM CASOS DE SUCESSO DE EMPREENDEDORISMO NO CONCELHO? QUAL OU QUAIS? (Breve Identificação e referências de cada caso)
Por favor inserir informação na seguinte caixa de texto

Esta informação foi solicitada à Associação Empresarial do Baixo Ave (AEBA).

QUAIS OS TRÊS PRINCIPAIS BLOQUEIOS AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO NO CONCELHO?
Por favor inserir informação na seguinte caixa de texto

Alguns dos bloqueios ao desenvolvimento do empreendedorismo no Concelho da Trofa:
- A falta de uma rede de empreendedorismo articulada a nível municipal e supramunicipal;
- A ausência de um fundo municipal de apoio ao empreendedorismo;
- A dificuldade na obtenção de recursos financeiros de capital privado e/ou público.

QUAIS AS TRÊS PRINCIPAIS POTENCIALIDADES A EXPLORAR NA PROMOÇÃO DE NOVAS DINÂMICAS EMPREENDEDORAS NO CONCELHO?
Por favor inserir informação na seguinte caixa de texto

As principais potencialidades a explorar na promoção de novas dinâmicas empreendedoras no Concelho da Trofa:
- A dinamização de um Gabinete de Apoio ao Empreendedor e sua relação com o Via Azul Simplifica e o Projeto LINCE;
- O Conselho Consultivo Pro-Economia (COPRE) e implicações para as políticas direcionadas para facilitar a criação e o desenvolvimento de negócios;
- Educar para Empreender - empreendedorismo no contexto escolar.

DOS BLOQUEIOS E POTENCIALIDADES APRESENTADAS, CONSIDERA QUE ALGUM/ALGUNS DEVE(M) SER ABORDADOS À ESCALA METROPOLITANA?
Por favor inserir informação na seguinte caixa de texto

Criação da Rede de Empreendedorismo a nível metropolitano
A criação de uma rede com entidades que reconheçam a relevância do empreendedorismo e dos empreendedores para o reforço do tecido económico e empresarial, para o processo de
desenvolvimento deste território, para o fomento da inovação com forte valor económico e na consolidação de uma comunidade mais coesa e sustentável. Numa lógica de proximidade e de
articulação à escala supramunicipal, contribuir para fomentar a cultura empreendedora e para facilitar o processo empreendedor.
Os diferentes parceiros serão responsáveis pela coordenação e apoio técnico da rede, nomeadamente, promoção da cultura empreendedora, capacitação e formação de empreendedores,
apoio na elaboração de planos de negócio, apoio na obtenção de financiamento, incubação de empresas.

FICHA DE INFORMAÇÃO - CM Vila do Conde
Por favor, identifique, a nível Concelhio, os seguintes elementos do respetivo ecossistema
empreendedor:

1. Equipamentos de Apoio ao Empreendedorismo (Incubadoras, Aceleradoras, Coworkings, Hubs, Fablabs,
Espaços Maker,...);
2. Infraestruturas Tecnológicas (Laboratórios, Centros de I&D, Equipamentos de Produtização e
Prototipagem, ...);

3.

Projetos promovidos (ou em preparação) pela Autarquia na área do empreendedorismo.

4. Medidas de política local direcionadas para facilitar a criação e desenvolvimento de negócios (ex:
isenção/benefícios ao nível de taxas e licenças; facilidades legais/regulamentares na criação e expansão de
negócios; linhas de financiamento; política de compras públicas; gabinetes de apoio ao investimento;
participação em feiras e exposições, etc)
5. Agentes (públicos e/ou privados) que realizam iniciativas de promoção do empreendedorismo no
Concelho, e as principais atividades por eles realizadas;

6.

Existem casos de sucesso de empreendedorismo no Concelho? Qual/Quais?

7.

Quais são os três principais bloqueios ao desenvolvimento do empreendedorismo no Concelho?

8. E quais as três principais potencialidades a explorar na promoção de novas dinâmicas empreendedoras
no Concelho?
9. Dos bloqueios e potencialidades apresentadas, considera que algum/alguns deve(m) ser
enquadrados/abordados à escala metropolitana?

1. Equipamentos de Apoio ao Empreendedorismo (Incubadoras, Aceleradoras, Coworkings, Hubs, Fablabs, Espaços Maker, ...)
* selecione a opção da lista apresentada em cada célula
Tipo de Equipamento
*
Espaço de Coworking IMANCowork
Espaço de Coworking IDEIA ATLÂNTICO

Designação

Morada
R. 5 de Outubro 523, 4480-649 Vila do Conde
Via José Régio, 300 Centro Empresarial de Vilar do
Pinheiro; 4485-860 Vilar do Pinheiro
Vila do Conde

Contactos

252 613 159

Email
geral@imancowork.com

Nome do Responsável
Web
http://www.imancowork.com Pedro Rocha

707 450 100

geral@ideia-atlantico.pt

http://www.ideia-atlantico.pt

Telefone

2. Infraestruturas Tecnológicas (Laboratórios, Centros de I&D, Equipamentos de Produtização e Prototipagem, ...);
* selecione a opção da lista apresentada em cada célula

Outro
Outro

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Media Artes e design

Morada
Telefone
R. Dom Sancho I 981, 4480-876 Vila do Co 252 291 700
Rua D. Sancho I, 981 4480-771 Vila do Con 253 291 700

Contactos
Email
geral@esht.ipp.pt
geral@esmad.ipp.pt

Outro

Universidade do Porto - Campus de Vairão

Rua Padre Armando Quintas, 7
4485 -661 Vairão - VCD

252 660 400

jcarvalho@fc.up.pt

Laboratórios de Investigação

Rua Padre Armando Quintas, 7
CIBIO, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos - Campus V 4485 -661 Vairão - VCD

252 660 411

sara.ferreira@cibio.up.pt

https://cibio.up.pt/

Laboratórios de Investigação

Instituto de Ciências Abel Salazar - CENTRO DE REPRODUÇÃO ANIMAL DE VAIRÃO Rua Padre Armando Quintas, 7
4485 -661 Vairão - VCD

252 660 403

clinirepro@icbas.up.pt

http://www1.icbas.up.pt

Tipo de Equipamento *

Designação

Nome do Responsável
Web
www.esht.ipp.pt
www.esmad.ipp.pt

Prof. Doutor Flávio Ferreira
Prof. Doutora Olivia Silva

https://sigarra.up.pt/up/pt/p
/campus
Dr. João Carvalho

Prof. António Rocha

3. Projetos promovidos (ou em preparação) pela Autarquia na área do empreendedorismo
* selecione a opção da lista apresentada em cada célula
Públicos-Alvo *
Designação
Espaço Municipal Vila do Conde 2020

Tipo de atividade *
Mentoria e Aconselhamento

Breve Descrição
Informação e aconselhamento acerca dos programas operacionais do

Principal Público-Alvo

Público-Alvo Secundário #1

Público-Alvo Secundário #2

Foco da Atividade *

Fases de Desenvolvimento
em que Incide *

Ciclo de Realização *

Âmbito Territorial *

Empresários

Empreendedores

Potenciais Empreendedores

Promotor > Equipa > Organizaçã Fase 3 - Escalar e desenvolver Diário

Supramunicipal

Outros

facebook: Organizadores
Startup Pirates @ Vila do
Conde

Engª Beatriz Oliveira

Ideia > Produto > Negócio

Supramunicipal

Nº de Participantes

Esta iniciativa da Responsabilidade de um grupo de pessoas teve
como ponto de contacto a empresa BindTuning com a duração de
BindTuning - Iniciativa Startup Pirates Vila do Conde

Mentoria e Aconselhamento

uma semana em horário intensivo foi um programa de aceleração de
ideias de negócio.

Fase1 - Criar a ideia e/ou a eq uAcontecimento Único
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MEDIDAS DE POLÍTICA LOCAL DIRECIONADAS PARA FACILITAR A CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS:
Por favor inserir informação na seguinte caixa de texto

Lançamento do Guia de Apoio ao Investimento em Vila do Conde - documento que visa uma abordagem ao ambiente empresarial do Concelho em duas
vertentes, por um lado uma caracterização do Concelho, infraestruturas e equipamentos que dispõe, e por outro lado os fatores de atratividade que Vila do
Conde pode proporcionar para a fixação de novos investidores.
Foi criada uma Equipa Técnica Municipal destinada a prestar todo o apoio à criação e / ou instalação de novas empresas, por forma a agilizar todos os
procedimentos.
PEIM - Foi criado o Regulamento de Projetos Económicos de Interesse Municipal, com o objetivo de estimular o investimento de médias e grandes empresas no
Concelho e melhorar os produtos e serviços prestados na modernização das instalações e equipamentos.
Espaço Municipal Vila do Conde 2020 - gabinete municipal criado para apoiar e esclarecer junto dos empresários e empreendedores os programas operacionais
do Portugal 2020.
Iniciativas pontuais de apoio à atividade empresarial - realização de fóruns de discussão

5. Agentes (públicos e/ou privados) que realizam iniciativas de promoção do empreendedorismo no Concelho, e as principais atividades por eles realizadas
* selecione a opção da lista apresentada em cada célula
Designação do Agente
Associação Comercial e Industrial de Vila do Conde
BNI-Conde - Dra. Ana Faria

Morada
Rua da Igreja, nº15
4480-754 Vila do Conde
Rua de Stª Marinha, nº 24; 4480-386 Retorta (V. Conde)

Contactos
Telefone

Email

252 631 405
acivc@acivc.pt
968480436

Web
http://www.acivc.pt/

Pessoa de Contacto
Dr. Joaquim Dias
Dra. Ana Faria

Tipologia #1
Outro

Atividades Realizadas *
Tipologia #2

Tipologia #3

EXISTEM CASOS DE SUCESSO DE EMPREENDEDORISMO NO CONCELHO? QUAL OU QUAIS? (Breve Identificação e referências de cada caso)
Por favor inserir informação na seguinte caixa de texto

Empresas com idade até 3 anos e com elevadas taxas de crescimento

QUAIS OS TRÊS PRINCIPAIS BLOQUEIOS AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO NO CONCELHO?
Por favor inserir informação na seguinte caixa de texto

O principal bloqueio ao desenvolvimento do empreendedorismo no concelho prende-se com o financiamento dos projetos em primeiro lugar; em segundo
lugar com alguns procedimentos burocráticos relativos por exemplo a registo de patentes, criação de marcas... e em terceiro lugar pelo facto de não haver
concentração dos serviços das diferentes fases do procedimento relativo à criação e legalização da empresa num único espaço (à semelhança do Espaço
Cidadão)

QUAIS AS TRÊS PRINCIPAIS POTENCIALIDADES A EXPLORAR NA PROMOÇÃO DE NOVAS DINÂMICAS EMPREENDEDORAS NO CONCELHO?
Por favor inserir informação na seguinte caixa de texto

Da experiência do atendimento aos empresários e empreendedores do concelho, o Gabinete Municipal Vila do Conde 2020 tem constatado que surge no tecido
empresarial muitas ideias de negócio inovadoras; também verificamos que existe algum espirito de partilha e entreajuda entre os empreendedores mais
jovens e finalmente consideramos uma potencialidade a explorar as redes de networking que se vão formando entre os empresários.

DOS BLOQUEIOS E POTENCIALIDADES APRESENTADAS, CONSIDERA QUE ALGUM/ALGUNS DEVE(M) SER ABORDADOS À ESCALA METROPOLITANA?
Por favor inserir informação na seguinte caixa de texto

A promoção de redes de empresas (network).
Criação de Espaços Empresa (à semelhança dos Espaços do Cidadão).
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Startup Commons
Entrepreneurship led innovation is a positive and powerful driver
pushing societies across the world forward. Startups focus this drive
and energy to create and validate new innovations to find solutions for
problems at various scale.
Startup Commons was founded in 2009 as an initiative to share knowledge, tools and best
practises on supporting startups. The concept of Startup Commons digital infrastructure was first
created as Grow VC Networks in 2011, where diverse entrepreneurship communities around the
world within various startup ecosystem needed a way to be digitally connected to new globally
emerging equity crowdfunding opportunities and to each other online in order to grow beyond the
boundaries of a single organization, city, state, region, country or even continent.
In 2014, Startup Commons Global Oy company (part of Grow VC Group) was officially formed
based on these key assets by experienced serial entrepreneurs with a commitment to empower
and enable the development and ecosystem resource planning of startup ecosystems around the
world with the help of extensive global experience, validated best practices and scalable online
infrastructure. This commitment was made because the startup ecosystem concept was
becoming the key element for the economic growth around the world, as startups have been
shown to be a massive contributor to economic growth and high value job creation over several
decades and governments face several profound challenges that are hampering their growth and
limiting regions' ability to benefit from the economic impact of innovative startups.

Overview Of Startup Commons Model
Startup Commons Global focuses on scaling entrepreneurship and innovation by working with
local, regional and national governments on empowering and enabling the development of startup
ecosystems with free knowledge tools & resources, startup ecosystem development consulting
and with digital infrastructure - a suite of integrated online applications - that government can use
to collect, store, manage and interpret data from many ecosystem activities, including:
entrepreneurial education, idea competitions, hackathons, co-working
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spaces, incubators, accelerators, startups events, matchmaking, mentoring, investments, etc.
activities - to connect, measure & monitor their startup ecosystems.
Results-oriented governments are increasingly making use of primary data and statistical analysis
for ecosystem resource planning and to make more informed decisions. Startup Commons Global
provides the infrastructure to help to shape economic policy discussions and operative challenges
with the objective of better supporting the creation and growth of innovative startups to become
globally significant companies as part of countries' and cities much needed transformation to a
knowledge-intensive economy.
Dynamic startup ecosystems breed new startups that create 2/3 of new jobs, attract international
talent and foreign direct investments. Network connectivity within and between the ecosystems is
the single most important contributor for growth.
Startup Commons Global proposes three ways of evidence-based decision making in
government:
1. Effectively collecting credible activity and performance data for ecosystem resource
planning and to calculate ROI of ecosystem development and support activities.
2. Benchmarking constantly between local and international peers at various dimensions,
functions and verticals, from individual companies and services to local and national
ecosystems.
3. Smart use of real-time data about volume, quality and velocity of key elements and their
development within startup ecosystem to design and improve strategies and operations.
Startup Commons Global is committed to working collaboratively with all key actors of the startup
ecosystem, including entrepreneurs, startups, investors, corporates, universities, researching
entities, all startups supporting organizations and all levels of government, to develop and
implement policies and programs to systematically grow a country’s startup ecosystem so that it
can drive economic prosperity for future generations.
In our work we focus on empowering, enabling and scalable approaches, focusing on free
distribution and common sharing of documented and validated key knowledge resources and
tools, to operate at strategy and policy levels, consulting and training the trainers (teachers,
advisors, policy makers, etc.) designing, implementing and iterating service models and via
implementing digital infrastructure to connect, measure & coordinate ecosystem activities and
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services processes in real-time. To extend our support at operational level, we work extensively
with partner models from large multinational consulting companies and digital solution providers
to smaller boutique expert houses, so that we can focus on providing value in our areas of
expertise.
Startup Commons Global believes that proactively fostering economic diversification is an
important part of the government’s role and this involves the development of each of the
local/regional startup ecosystems, bearing in mind both their uniquenesses and similarities
compared to other regions.

Overview of the startup ecosystem concept
A startup ecosystem is formed by people, startups in their various stages and various types of
organizations in a location (physical and/or virtual), interacting as a system to create new startup
companies. These organizations can be further divided into categories: universities, funding
organizations, support organizations (like incubators, accelerators, co-working spaces etc.),
research organizations, service provider organizations (like legal, financial services etc.) and large
corporations. Each organization typically focus on specific parts of the ecosystem function and/or
startups at their specific development stage(s).
People having different roles in the ecosystem (entrepreneur, mentor, investor, designer, host,
support organization team etc.) are regarded as linked together through shared events, activities,
locations and interactions. As startup ecosystems are generally defined by the network of
interactions among people, organizations and their environment, they can come in many types
but are usually better known as startup ecosystems of specific cities or online communities
(although some may say that due to social networks, the entire globe is just one big network of
startup ecosystems, the physical dimension remains a key element).
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By events and meetings with and between organizations and people in the ecosystem, these
interactions play a key role in the movement of resources (skills, time and money) through the
system helping to create and attract new startups and potential startups to grow in the ecosystem,
to become financially sustainable, fast growing, international companies. Hence influencing the
volume, quality and pace of startups build.
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Approach for the ecosystem assessment and development
Based on the set of initial targets Startup Commons outlined a high level three step proposal to
first tackle the few initial targets with initial two day Kickoff workshop.
The three step outline:
1. Offer tools & knowledge to help find unified communication framework and terminology to
help build common understanding from what is being developed and how.
2. To help understand how to start connect different services and programs as well as
measure the various parts, services and activities within Porto Metropolitan Area
ecosystem and how to prioritize those based on future plans as well as other startup
supporting services from stakeholders within the ecosystem.
3. How to start implementing a digital infrastructure to bring connectivity so that information
can flow vertically and horizontally to reach other organisations, measurability and
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scalability that eventually will make life easier to all players for best navigation within the
startup ecosystem.

General Key Findings and Conclusions
Below is a selected summary, based on the discussions among participants, our experience
working with cities internationally and our direct experience during the workshop of the key
findings and conclusions to address the goal of achieving the vision, target and milestones that
was defined by the attendees:

●

Communities in general, understand what their needs are better than any outside
organization. Otherwise, it could have risk of not getting their own ideas brainstorming to
happen if they just take on external recommendations or models directly to use, that could
then potentially lower local commitment or in general would not be fit to local settings.
Therefore, developing a startup ecosystem to build a flourish startup ecosystem requires
a substantial amount of feeling of belonging, engagement, empowerment and building of
mutual mindset and understanding of local people and organizations with right knowledge,
tools and resources.

●

Different parties and stakeholders look at the startup ecosystem from different
perspective, as they are operating and contributing at different stages, using different
terminology, having own understanding and looking at the ecosystem as a whole in a very
particular and individual way, with their own definition about the meaning of successful
startup ecosystem. Alignment across these different players is needed for the startup
ecosystem to deliver to its full potential.

●

Definitions - When people in the workshop discuss, initially it is generally along the lines
of mixed concepts such as general entrepreneurship, family businesses, micro
companies, small & medium companies and tech startups, mainly in the context of
entrepreneurial communities. To make real progress, each of these concepts demand
different needs, require clear understanding of the stages through they are moving along
the way and they require specific support and effective coordination among the different
supporting players for each of these concepts as these entities are dynamic
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organizations by nature, being most likely to find connections among these concepts, to
bring more focus on chosen concept of innovative startups and startup ecosystem.
●

Silos Reducing Effectiveness - There is a clear feeling about local startup supporting
organizations are working in silos, causing people and organizations to miss the big
picture. There is a mutual understanding that in order to affect real change, there is a need
and desire to break the walls to connect services and work collaboratively with businesses,
non-profits, and other government agencies but this is not happening in a real sense. What
is important in such scenario is to seize the opportunity to start creating real operative
process level connections across silos, improving communication level between
organizations and ensuring that key actors are working efficiently toward the mutually
agreed goals.

●

Overlapping services and service gaps - In many cases there are also overlapping
processes for different stages of the startups development. At the same time there are
gaps in some support needs areas, often regards team and organization building support
and connecting or navigating between services. By adding availability of these services in
specific times of year or months, more caps and discontinuum arises.

●

Lack of key information - There is important information deficit amongst key decision
makers and stakeholders about the key conditions for creating and developing a globally
competitive startup ecosystem. Some of the factors that are causing that:
○
○
○
○
○
○

●

There are multiple, partly overlapping, non standardized information sources.
Long latency time and high cost/effort data gathering process.
Factual vs guesstimated data collection process.
Non standardized terminology use lead to misinterpretation.
Latency gap between reality and data: pace of startup environment vs slow data
gathering process.
Difficulties in defining what to actually measure at operative level that make
improvements at ecosystem level and how to do that

Where does the data come from? - Usually data comes (with significant and separate
manual effort) from secondary sources of information that require to validate the
information (real vs guesstimated data). Moreover, local startup supporting programs has
a dependence on these sources of information and its level of accuracy depends on
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the frequency sources of information update their data (only yearly in many cases). So,
apart of being slow and consuming process, there is a risk of making adjustments based
on outdated data, as startup world is very dynamic and things are changing all the time.
●

Analytics and visualization of the information and data - to maintain and distribute up to
date information to help new talent and startups to navigate and to offer all key
stakeholders knowledge and information about opportunities, what's happening, what is
working and what needs or is being improved in their startup ecosystem.

●

A holistic view of a startup ecosystem is needed to focus, from policy makers perspective,
on different players and elements that are directly impacting in the overall performance of
the ecosystem, identifying strengths and weaknesses, key roles, setting measurable
objectives and actions to be achieved over the next five years and to properly showcase
Porto Metropolitan Area as a hub to communicate what’s happening in Porto area as the
best marketing campaign to attract people, talent, investments, etc. and to benchmark
your activities with other comparable cities and their startup ecosystem.

●

Startup Ecosystem is one big open innovation model. Open innovation is facilitated by
open, fluid, and dynamic networks that are both informal and formal. Network connectivity
has been identified as being the single most important contributor to growth. Networks
depend on the interfaces being available from the key enablers so that startups can rapidly
connect with the right person the first time. Network connectivity is a function of density
(physical proximity of the key enablers of scaling for a startup) and velocity (the speed
with which the startup can align and progress through the enablers) at the core of the
Open Innovation nexus. This in turn attracts investors to the hub as enablers.

●

Volume & Scalability. Also, getting a high volume of business ideas in the early stages of
the ecosystem is key to get more successful startups. In general, focusing on overall
volume means a local startup ecosystem has to manage more information so the
scalability factor becomes critical and managing such amount of information highlights
problems like managing multiple spreadsheets, databases, platforms, limited
customization options, no or limited connectivity to high volume of partners, measuring
results is difficult or time consuming, etc. Ultimately in this situation the startup ecosystem
management system is more prone to error.
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●

The interface between startups and big companies - Large corporates are moving more
towards open innovation, co-innovation and simply buying validated innovation and
entrepreneurial talent (acqui-hires). This is achieved by buying new startups after they
have validated their innovations in open markets to further scale those with their customer
base and market reach, or to buy the young startup simply “to hire” the entrepreneurial
team that would be otherwise difficult to have join or commit to their company, - to get
overall better results, more cost effectively. This means that big companies are making
less investments to internal innovations and market validation efforts beyond their iterative
innovations and that specially more and more disruptive innovation is happening via
startups. To react to this development the availability and access to specially government
funded research and intellectual property (IP) should be improved significantly to make it
more accessible for startups to utilize and also find interesting new innovations by
combining multiple interesting research findings and IP.

●

Additionally, traditional growth-stage revenue-generating companies that have a proven
business model and product who is looking to internationalize, have great opportunity of
collaborating with startups (partnership models could include, for example, a joint venture
or the establishment of a new company which licenses or franchises the proven solution)
to disrupt their industries.

Comparisons between the findings from the
workshop and other leading startup ecosystems
We highlight below some key aspects that should be taken into account when comparing Porto
Metropolitan Area startup ecosystem with other cities and regions globally. By bringing these
comparisons we are not recommending specific actions or solutions as background conditions in
Porto Metropolitan area are totally different from the examples we are sharing here. It just
pretends to be a way to showcase learnings and trends from most developed or emerging
ecosystems in order to inspire and bring new insights.
1. Every region has its own societies, cultures, history of technology, etc. and because of
that, each region uses number of selected metrics at its convenience to lead ranking lists.
Porto Metropolitan Area should work to collaborate with those regions and
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countries of complementary resources and characteristics to find a way to attract talent,
money, and projects across startups ecosystems. Proximity with important ecosystems
like Lisbon, Madrid, Barcelona or London provides a significant opportunity particularly in
industries like Finance, Ecommerce, Gaming or Technology services. It is quite common
that startups from Porto can look at Lisbon as an attractive hub to seek investment and
once they get it, often simply dictated by the investment terms, Porto, as a startup
ecosystem, can lose these assets and this reduces the ROI for Porto on the early stage
development of startup talent. Rather than compete against this reality, Porto needs to
think about how to tap into this scenario and get the most of it, as well as use more of the
factors unique to Porto to internationally attract the type of entrepreneurial talent and
innovators that appreciate those factors. Malaysia and Singapore are implementing a
similar approach, capitalising on its global reach and platform for mobility in a collaborative
way.
2. Policymakers in Porto Metropolitan Area may be missing accurate data on key
components of the early stages of the startup ecosystem as well as from the entry
channels that are feeding their top level numbers and indicators. This may prevent policy
makers having accurate data and understanding on the rapidly changing, multistakeholder startup environment. Implementing a “startup world adapters” approach such
as the cities below is effective and pragmatic way to rigorously track startup ecosystem
performance, identify obstacles early, solve problems, and correct course. Berlin, London,
New York, and Tel Aviv are cities that stand out for their vibrant startup ecosystems.
London started its Tech City initiative in 2010; New York and Tel Aviv have established
New York Digital City and Startup City Tel Aviv. In 2014, Berlin started implementing
several similar initiatives.
3. One smarter way to start improving the current startup ecosystem level is by
benchmarking current resources in use to support startups, identifying inefficient
processes and services and properly adjusting them for effective and cost efficient
allocation. Questions like ‘What is going on in the startup ecosystem’, ‘Who is doing what
and why?’, Where and when are things happening? and How do we get in on it all? are
frequently wondered by cities and regions across US and Europe in order to help startups
get the right services and connections at the right time, and to help public sector decision
makers as well as both public and private service providers tailor their services to the
specific needs of the startups and other ecosystem actors. Small countries like
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Finland and Estonia, benefiting from agility and “forced to be international” are moving
towards that direction to achieve more resource effectiveness.
4. Traditional methods used to assess startup ecosystems have focused on achieving a
supportive entrepreneurial culture, incubation and acceleration services, risk capital, talent
attraction, etc. but just a few (the most developed ecosystems) are taking into account the
significant interactions between these elements and their evolution over time. In such
scenario, enabling connectivity is key. By enabling connectivity, they allow startups to
enhance learning between them, they build list of experienced local people to connect
them to people with little experience. Equally more advanced and/or the smaller the
startup ecosystems are enabling more collaboration between organizations supporting
startups by constant readjustment with the local ecosystem and startups. To achieve this,
these support organizations are manned by people with entrepreneurial experience which
brings more understanding of the reality at grass root level.
5. As new technological paradigms emerge and data becomes more large scale, more
available, and more complex, the ability to support a growing digital economy requires a
smart and proactive response. Many developed countries (France, UK, Estonia, Canada,
US, Finland) are investing in holistic and integrated digital infrastructure to provide:
a. Policy Frameworks for coordination and alignment of various components of the
startup ecosystem, the suitability of funding systems and the capacity to deal with
other international startup ecosystems.
b. Expertise and Skills for effective use of the e-infrastructure.
c. Tools and Services through front-end solutions and human support services that
enable Government to derive value from their data and to optimize the startup
ecosystem performance.
d. Data Management– the collecting, structuring, standardizing, archiving, and
sharing of data, while ensuring flexibility, security, accessibility, interoperability,
affordability, and high performance of the system.
e. Networking between different actors and players.
f. Collaboration to connect with both domestic and foreign ecosystems.
In addition we are seeing less developed countries (Vietnam and India) seeing the digital
infrastructure as means to help them scale their early ecosystem developments faster, to
have an opportunity to catch up and even to “skip a generation” to level up with more
developed countries on innovative startups.
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Mapping: Key Findings
Mapping exercise was covered by joint work carried through by the different participants on
session #1, utilizing the learnings from the first workshop session and the tools provided by
Startup Commons for mapping Porto Metropolitan Area startup ecosystem support services.

Mapping The Ecosystem Services
The aim was to learn in practise to see the ecosystem from holistic perspective and establish
the starting point for future planning, to identify gaps, missing parts, bottlenecks, define some
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next steps and to evaluate how these changes may impact the ecosystem at different
development phases.
Picture of the resulted mapping exercise for Porto Metropolitan Area:
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One big discovery by mapping Porto Metropolitan area startup ecosystem was to find out the lack
of services and activities on the “team to organization” side as well as for co-founder team
formation and commitment building, which is critical on the beginning part “forming startups” of
the ecosystem from startup development phases -2 to 0 range, with focus on how to improve the
quality and volume of “Committed founding teams with aligned vision and high potential
innovation“. At the same time this finding is to be expected, when looking at transitioning from
entrepreneur ecosystem to startup ecosystem, where entrepreneurship in general is less about
team and where in startups, the committed co-founder team is the core element.

Please note a broader definition for “Committed teams having aligned vision and high potential
innovation“:
Committed founding team is:
●
●
●
●

Entrepreneurial core co-founding team of 2-3
Balanced ownership and responsibilities (to qualify as a true team)
Balanced and complementary skills (design, build, sell)
Shared mission and vision
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●
●

“Can do” attitude
Confirmed with signed shareholder agreement with commitments and vesting

Pursuing a high potential business opportunity for:
●
●
●
●

Big addressable market AND/OR fast growing international market AND/OR big market
in disruption
High demand (market pull)
Innovative/Scalable business model
Clear market timing

In order to support this understanding, Startup Commons introduces some top level annual
volumes and ecosystem conversion metrics. These averages, from few selected mid level
maturity level ecosystems can help illustrate the effects of different numbers of organisations in
ecosystem.

Due to inherent cultural, wealth and other differences between cities, these numbers should not
be used as factual indicators. They do however offer basic comparable levels and ranges and
may help identify correlations between various parts of the ecosystem.
These indicators illustrate how much volume, support, effort and commitment are needed in order
to build a dynamic and strong startup ecosystem. They show the importance of seeing the
ecosystem as a funnel (conversion rates between stages) with systematic focus on maximizing
conversion rates per stage. Additionally, they provide information on how many advisors, mentors,
events, coworking spaces, incubators, accelerators, VCs, etc. should exist for every stage and
how to scale up. These approximations can help to calculate budgets and make future plans.
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However, while this simulation is useful in giving indication of some numbers for resourcing,
budgeting and coordination efforts needed for supporting these volumes, the path to full potential
is not a linear path, but progressive effort and iterative progress, that involve various strategic
decisions to be made, like in what order should things be developed and how to know that
progress is being made and not just spending more, as well as when is it better to create new
organizations and when to make changes in existing ones and if so how? In addition the
development progress is also dependent on collaborative work of many parties that needs to be
planned and coordinated to be successful. All of these have impact on achieving the region's
potential or even beyond, as well as how fast these levels be reached.
Together with deeper cooperation with local statistics and knowledge to adjust regional
assumptions these simulations can be improved and by ongoing measuring of the development
progress, accuracy of these future simulations will improve over time.
Therefore, the key is to really know the metrics to what to focus on, and collect as much of the
data as possible in real time, to be able to develop iteration cycles faster across the ecosystem.
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Recommended Next Steps
Action 1: Proposed Framework.
Ecosystem Roles
As startup ecosystems are an organic function comprising many different organizations,
individuals and key stakeholders, it is key to form functioning models and frameworks to facilitate
sustained collaborative and shared work between parties, from top down and bottom up
approaches. This framework needs to include clearly defined responsibility roles like connectors,
coordinators, moderators, hosts ete. These roles typically extend beyond official organization
based “job roles”. These often unofficial key roles and responsibilities need to be identified,
accepted by individuals (accept responsibility), as well as mutually understood and supported by
parties involved with ecosystem development (give/accept “authority”). Typically these roles
emerge as part of forming steering groups or working groups around commonly agreed needed
focus areas or topics.
While these often unofficial (and often also separately unpaid) roles may not be so clear, having
individuals take on these roles are highly important for the ecosystem development and in
connecting and synchronizing cross organization activities, knowledge and processes, as the
official roles simply can not keep up to cover all of these ad hoc, temporary or in between
responsibilities, - while naturally over time some roles can develop to more official roles. Also
these roles should be considered in way that it’s quite common that the individual taking on these
responsibilities are often changing due natural evolution of other roles in ecosystem. So taking
that into account, persons accepting these roles, should commit on a personal level to carry
responsibility of these types of roles as long as finding another person accepting to take over the
responsibility.
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Communication Among Stakeholders
It is very important that common understanding, learnings and progress about ecosystem
development is communicated periodically between all key stakeholders in systematic manner
and that bottom up and top down approaches are kept well informed and in sync. It is also natural
that due to startup ecosystems having many functions and roles with varying perspectives, it’s not
always easy to find common understanding on all topics, noor should they have to. In our
experience it’s more important for the stakeholders to keep in mind the bigger context and bigger
ecosystem targets being worked on that bring value for all parties. It’s also important to use
commonly agreed targets and a startup manifesto as tools to help keep parties aligned, as well
as commonly agreed methods for prioritizing development items and activities. A simple generic
prioritizing method is to prioritize items with highest impact and least effort first, continuing with
high impact but more effort.

The Role Of Government
In light of the fact that startup ecosystems are very organic and individuals and organizations
roles change and progress over time within it, local and national government’s key role is to focus
on resourcing and maintaining long term and sustainable progress, as well as to take on
understanding the top coordinating role at ecosystem level, as well as focusing on developing the
digital and physical infrastructures needed for ecosystem functions.
In this initial stage, from our perspective, much of its role in helping orchestrate the local startup
ecosystem as a whole and to focus on connecting and identifying ways to constantly improve the
volume of committed startup teams having aligned vision between the team members and high
potential innovation. This measurement should be based on first hand information and real
measurable primary data from the organizations that were highlighted from the workshop
sessions output, not to just individual views, opinions or vanity metrics that have very limited
relevance for measurable output, as one can only improve what can be measured.
One of the key things to develop Porto Metropolitan Area startup ecosystem as a whole is to have
enough data, a big portion of activities and services focusing on between -2 and 0 phases in place
that are measured from these stages of the development, services provided and measured on
different stages of “forming startups”. Therefore, a smart and fast way to move the startup
ecosystem forward to next level is implementing basic metrics and having a common
communication framework in place in order to start collecting real data based on interactions
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and activities amongst different stakeholder to further analyze and accelerate the iterative ongoing
ecosystem development in a balanced manner to further improve on overall volume. In addition
it’s also important to define and maintain the interfaces and benchmarking between other cities
internationally and to coordinate activities between national government agendas.

Balanced Development Framework
Developing startup ecosystems is multidimensional and involves seemingly independent but
connected activities and processes as well as multiple organizations and stakeholders with
varying focuses and agendas. Also as a startup ecosystem acts as a great concept for
communicating complex connections, via “ecosystem thinking” it’s easy to understand that
activities like policy, services model or funding instrument aimed for specific area of the
ecosystem, it may also have unintentional side effects to some other part of measure of the
ecosystem elsewhere. This is one challenge balanced ecosystem framework as a concept helps
to bring to attention, while in addition is helping to bring focus to planning, prioritizing and
measuring objectives and actionable items.
So it’s important to have a holistic framework to help develop the ecosystem is balanced manner,
to start understanding the connections, relations and impacts of various actions and policies, as
well as to have a framework to communicate on what area a specific action is targeted to be able
to also measure the impact of specific actions.
From the stakeholders perspective a startup ecosystem can be analysed into four top level
segments; economic development (ecosystem / policy level), service organizations (operative
level activities from private & public side) and customer level that also further divided to startup
companies (of various stages) and individuals (talent, entrepreneurs, startup team, angel
investors etc.). While from these groups they can be further divided into national and regional
levels, as well as for private & public services organizations with various different services from
universities to venture capital organizations and to big corporations, as well as also in person
levels at various positions they represent. However, segmenting into these four levels is helpful
to communication and to group the various top level agendas and activities first and from there
forward to then look deeper to more specific agendas with various sublevels.
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The support organization level is the key operational driver of the knowledge, activities and
connections that are needed to support the volume, quality and velocity of specific parts or
customers within the ecosystem. Depending on their own motivators, targets, metrics and funding,
they have very specific role and functions within specific parts in the ecosystem. While there are
common targets, there can also be targets, that sometimes seem to create even unintentional
competitive activities between various service organizations. In the private sector this can be seen
as good sign, but between private and public or between two public organizations, it should be
avoided or at least managed properly. Their agendas are driven by their own (set) targets, that is
mostly measured by the success of the startups and people they serve. However they should also
have more specific short term targets that can be also better measured within a shorter cycle.
It is very important that while there is a “unifying” big visions and targets (that everyone in the
ecosystem can share and benefit from), those alone can not motivate targeted behaviour. These
targets need to be aligned with the agendas and motivators of each stakeholder and at level of
targets (being that ecosystem level or national level etc.)
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Once these have been fully understood and various groups, agendas and motivations (obvious
and hidden) are taken into account, the communications can be designed so that it’s reaching the
right audiences and is resonating with them the right way as planned.
It is also important to check that local and regional agenda are in sync with key national agendas
as well as grassroots drivers with the public sector, in a way that each take care of their natural
roles, there is common understanding of these roles and that each focus on taking care of those
responsibilities that naturally fit for them and that they can actually handle i.e. have the resources
and budgets to do things, can sustain the positions needed to be sustained, can make unbiased
decisions as needed, can actually make decisions required, but with enough understanding of the
target impact and potential side effects.
From this position and understanding it’s then possible to start focusing and planning actual
objectives and actionable items to start developing ecosystem from various perspectives and to
then divide roles and responsibilities by applying the logic above to take into account what
responsibility is natural for what type of party or group etc.
For defining objectives, to prioritizing them and to ultimately measure their impacts and potential
side effects, Startup Commons has created a balanced development framework that helps if
targeting various activities and measuring the impact of these activities, but also to better
understand the relations between different areas.
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This framework can be used both in each of the three key focus areas “forming startups (-2 to 0)”,
validating startups (0-2)” and “scaling startups (2+)” separately, but also at the entire ecosystem
level as a whole.
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The framework helps to capture all the key categories of items to be improved, as well as the
value types to be measured and improved, in such way that the correlations between items and
specifically the side effects can be identified from the index results.
Item categories are (vertical)
●
●
●
●
●
●

Innovation (problems, research, ideas, concept, products).
Talent (entrepreneurial people, attitude, skills, passion etc.).
Entrepreneurship (mission, vision, culture, values, etc.).
Support (knowledge, services, education, workforce etc.).
Money (funding/revenue; grants, investments, sales).
Growth (growth in “everything”, in volumes, quality and velocity, in companies, in go to
market, channels, international networks, jobs, etc.).

Values to improve are (horizontal)
●

Volume - methods to improve: culture building, communications & marketing, etc.
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●
●
●

Quality - methods to improve: knowledge, guidance & feedback loops, etc.
Velocity - methods to improve: tools & processes, matching etc.
ROI (budget/resources vs output) - methods to improve: measuring, analysing, strategy
& orchestrating

Initially it is easiest to focus on volume measures, next quality measures, following velocity
measures and finally the return on investments (ROI).
This framework helps to visualize and limit the key areas to focus on for each of the objectives
being created or to re-evaluating, adjust etc. objects, activities, budgets already in place, in such
way that the overall view for what is being improved never gets lost. Ie. each of the objectives
should focus on improving some of the items and values from this framework.
Under each of the category there can be as many objects that need to be implemented as
necessary, but it also helps to identify a clear balance between focus on different items, simply
by comparing where it is intended that current and planned effort will be targeted.
While systematic approaches for identifying, measuring and developing startup ecosystems are
still relatively new concepts overall, by applying this framework model it is easier to map various
activities in various ecosystems. This enables stakeholders to see what is working and what
needs improvement. It also helps identify the “visible/known” part of a startup ecosystem, while
also highlighting at the same time some other key parts that may be very under developed.
The balanced framework helps to bring understanding and focus for planning, prioritizing and
measuring in ways that unintentional developments can be noticed faster and as such objects
can be adjusted or new ones created to help balance the development to improve the overall
output.
The Balance Development framework is loosely based on the widely known balanced scorecard
thinking and methodology (https://en.wikipedia.org/wiki/Balanced_scorecard ). We have further
developed and adapted it specifically to startup ecosystem development and management.
BDF is initially a tool created internally by the Startup Commons team and it's been used and
improved internally for several years. As such it’s been used as part of our own work in connection
to customers and markets we have worked with, being that from advisory work in Horizon 2020
programs at European Commission to services design in different ecosystems.
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After enough internal use we decided to launch it also as external tool and concept for our
customers to also start using as a tool in their own work. And as such have been rolling it out
starting from end of 2015 along with existing customer projects as well as news ones from 2016
forward.
The framework itself helps to keep all key development items in sight and to see their correlations,
therefore it also helps to identify and group any existing objectives and metrics into an
understandable framework. Together with Startup Development Phases document further
targeting can be applied. At the same time Balanced Development Framework helps to create
and maintain better framework to compare and benchmark different ecosystems.

Defining Objectives And Actionable Items
To improve a startup ecosystem the first action to define the objective (what we want to improve
and why). After having listed all objectives, those should be prioritised with mutually agreed
common logic like, how big of an impact with this objective have and how easy it is to implement
(local definitions of impact and easiness should be agreed), and then priority should be the highest
for those with biggest positive impact with least effort to implement.
Then defining more specifically what item and value is being improved with this objective (also
can be more specifically in what part of startup development phase is this targeted/impacting), as
well as how is that going to be measured. Once the measure is decided, it’s then needed to find
the starting level value that can then be used to set target value that is going to be aimed for
and/or how are some of the output/deliverables going to look like.
After this is about defining the “how”, to specify a specific initiative (actionable item), that can be
then budgeted, resources and tracked by owner of this initiative, to make sure it actually happens
and also to record the progress and ultimate results.
This same approach can also be applied not only to new objectives but also to start benchmarking
existing activities as well as any suggestions coming from any of the ecosystem stakeholders. By
asking stakeholders to communicate using this framework approach, in ways that how is their
suggestion going to be relevant for ecosystem as a whole as well as to compare to priorities
already in the existing activities or planned activities list, will help ensure that any new ideas can
be accelerated to be implemented sooner.
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Startup Commons has so far refined more than 100+ key measurement points (that come as part
of from actionable items), that are identified as key metrics of various activities and items around
a startup ecosystem. These measures have been identified or developed as part of different sizes
and maturity levels of ecosystems. At the same time various ecosystems have so far been
focused to start tracking only part of these identified key metrics and many are also forced to use
manual collection methods while applying or waiting for budgets to implement more automated
and scalable long term solutions. Also, as part of defining and identifying new objectives, there
are new metrics being identified at ongoing based, where part of Startup Commons role and value
is to help globally identify the most relevant top metrics to be used for global benchmarking
purposes, so that the set of most important metrics keep developing and improving over time and
can also be connected and tracked via Startup Commons digital infrastructure.
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For defining and managing new objectives and actionable items, as part of workshop related
shared tools Startup Commons has developed online form tool with matching spreadsheet, to
help submit/capture new actionable items and to manage their priorities and progress. This form
is available on the Balanced Development Framework materials (Appendix. 4.).
Along with more customers starting to adopt the framework and these tools in their operations,
Startup Commons is also exploring ways to implement managing these objectives as part of
Startup Commons digital infrastructure for tools targeted for ecosystem management level uses,
along with actual data collection and metrics already available and in use in connection of the
ecosystem explore portal and ecosystem office areas. That will also make it possible to start
sharing and benchmarking the objectives and results among ecosystem developers nationally
and globally.
As Startup Commons is now releasing these tools for broader use, these will also become part of
Startup Commons normal offering and models of sharing under creative commons, so tools can
also collectively be improved over time by others as well.
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Action 2: Common Vision Building

Recommended action
Build Porto Metropolitan
Manifesto

Area

Impact
Startup Impact Level: Urgent (from -2 to 3 phase)

Startup Manifesto is a way to build and
communicate a shared vision and cross community
commitment to help contributing parties to align in
order to achieve the planned results. Startup
Manifestos typically contain a constructive set of
goals to create a supportive environment for
startups. The Startup Manifesto should set the
ambitious vision of making Porto Metropolitan Area
the ideal place to start and grow a startup. The
vision, while long-term in its aspiration, can be
achieved by taking a planned strategic approach to
supporting the infrastructure of the startup
ecosystem, addressing sectoral gaps and building
neighbourhood entrepreneurial capacity. This
approach will ensure that the key facets of the
startup ecosystem are supported and that a divide
is not created between certain sectors or scales of
economic development. Find some Startup
Manifesto examples on Appendix 1
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“Only things that can be understood can be
developed”. The key stakeholders will join forces
and work together to align visions and provide
cohesion to the various framework conditions

Milestones
Startup Manifesto created and published,
containing shared vision, clear goals,
milestones, actionable items and indicators
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Action 3: Local Steering Group
Impact
Recommended action
Internal recruitment process and external Impact Level: High (from -2 to 3 phase)
Open and fluid communication is needed across
collaborations
Implement local steering group to coordinate
startup
ecosystem
development
and
communication at local level. The team must grow
to face multi dimensionals challenges as
developing Porto Metropolitan Area startup
ecosystem requires moving different components
in parallel and at different levels (designing,
planning, coordination, measurement, training,
etc.), keeping a constant communication with all
stakeholders, benchmarking with other startups
ecosystems nationally and globally and increasing
startup ecosystem knowledge.
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the key players to build trust, assure mutual
objectives, and appreciate common motivation.

Milestones
● Challenges and roles identification
● Recruitment process
● Partnership models
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Action 4: Empower local key people and organizations
Recommended action
Build and deliver training program around
●

●

●

●

what is necessary to support local
growth
company
and
startup
ecosystems to build startup services,
investment models, investor bases
To develop and evaluate startup
companies and related support
services and concepts
How to attract foreign investors and
structure suitable investment models in
a new funding models landscape
How to combine funding, investor base
expansion and global business
development

Special emphasis here is also in the development
of better services for new innovative startups for
example development of incubation/acceleration
programs, creation of new services and activities
for existing programs, planning of a new funding
program in the city, connecting researching
services to existing startup ecosystem, etc.

Impact
Impact Level: Urgent (from -2 to 0 phase)
Unlock local people and organizations’ potential
and bring the way to scale startup ecosystem
concepts, experiences and learnings.

Milestones
Training roadmap

Intensive and practical training program and
consulting designed to provide these core
knowledge and skills to local people and
organizations in Porto Metropolitan Area who will
not only be able to facilitate successful innovative
startups, but will also be able to train others in
conducting successful innovation work. The topics
would be related to elements that are core for
ecosystem understanding in sync with startup
development phases knowledge, with initial focus
on “forming startups” part: what is startup
entrepreneurship, startup key stages, team
building, IPRs, vision, mission, strategy etc.
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Action 5: Define the measurements at local level
Impact
Recommended action
Design and Develop Porto Metropolitan Area Impact Level: High (from -2 to 3 phase)
“Only things that can be measured, can be
Startup Ecosystem Metrics Database
The aim is to help understand how to start to
measure the various parts, services and activities
within the ecosystem and how to prioritize those
based on Porto Metropolitan Area startup
ecosystem current level and considering other local
factors like culture and ways the current support
mechanics and funding for support activities are
structured. The results of these key measures
should be available and updated in the steering
group meetings, so that inventory of innovative
startups and progress and results of development
efforts, adjusted activities etc. can be tracked and
evaluated.
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improved”. It directly impacts at governmental level
to help bring more understanding and transparency
to the ecosystem in order to improve the overall
efficiency by making smart decisions to effectively
allocate budgets for supporting new organizations,
services, activities, etc.

Milestones
Startup Ecosystem Metrics List
It is prioritized by ROI that will give a clear vision to
start implementing metrics in place and provide
different scenarios to collect needed data for set of
metrics.
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Action 6: Data-Driven Approach
Recommended action
Digitise Porto Metropolitan Area Startup
Ecosystem
Data-driven startup ecosystem’s approach is the
alternative and future proof model that a city has
when it is aware that it is impossible to replicate
Silicon Valley investment capital intensive and
decades of thought leadership based startup
ecosystem model. Without assets like Silicon
Valley, a city can’t simply adopt the approach that
require such assets and experience of using such
assets to exist. A city should not choose to play with
rules that by default define to be in a losing or weak
position against competition by chosen rules.
Instead, one way to view Startup Ecosystems is to
envision them like factories, helping to produce
successful innovative startups, to simply
regardless of the starting point, get started and
focus on improving the volume, quality and
efficiency over time using the data to better serve
and anticipate startups' needs. While at the same
time working to find the unique competitive
advantages of own city to compete.
Similar global approaches are Citizen Dashboard
City of Edmonton and Data-as-a-Service Pilot
Project in Singapore

Impact
Impact Level: High (from -2 to 3 phase)
Data-driven startup ecosystem is the “doing more
with less” approach to deliver maximum value to all
stakeholders in the ecosystem, driving innovation
and enhancing operations to enable flourish startup
ecosystems and build prosperous regions.

Milestones
Design a Policy Solution and identify technical
solutions that fulfill, at least, the following
abilities in the short/medium term:
● Getting standardises information from the

●

●

●

●
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leading data sources, displaying this
reliable content in an easy-to-use format.
Ability to find and analyse key
developments. Historical data is available,
providing you with the ability to capture
emerging trends, as well as changes in the
locations of your choice.
Delivering powerful, independent outputs
in minutes, significantly reducing your
response time to investors, corporates and
other relevant stakeholders with a solid,
data-driven business proposition.
Ability to input into key policy makers’
recommendations with actual local
ecosystem data
Software and data ownership licensing
terms that do not create limitations,
unhealthy dependencies or vendor lock
type of risks

Part of the

Valto Loikkanen & Oscar Ramirez
22nd of June 2017

Action 7: Increase Porto Metropolitan
ecosystem visibility and connectivity

Area

startup

Impact
Recommended action
Porto Metropolitan Area Startup Ecosystem Impact Level: High (from -2 to 3 phase)
Doing that way, Porto Metropolitan Area will make
portal implementation
"One door", real-time view of Porto Metropolitan
Area startup ecosystem to help startups get the
right services and connections at the right time, and
help public & private sector decision makers and
service providers tailor their services to the specific
needs of the startups and other ecosystem actors.

its ecosystem more transparent and improve
network connectivity and therefore it will facilitate
more interactions, more knowledge transfer
between users and faster learning pace to tackle
challenges at different levels and from different
users and organizations perspective

Milestones
Ability to systematically map and visualize the
pulse of Porto Metropolitan Area startup
ecosystem functions by startup development
phase, location, type, time etc.
The portal should display things like:
● Organization logo, Name and Description
of Organization
● Startup Stages the organization caters for
● Number of startups in organization
● Number of members in organization
● Button to join the organization community
● Ability to filter the list of organizations in
relation to selected criterias (industry,
startup stages, etc.)
● Ability to search the organization on the list
● Ability to display general metrics about the
ecosystem (Number of organizations;
Number of Startups; Number of Members)
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Action 8: Increase startups volume
Impact
Recommended action
Pilot Projects Implementation focused on Impact Level: High (from -2 to 0 phase)
Accelerate the pace of generating more innovative
increasing startups volume
startups
Increasing startups volume can be achieved by
enabling both internal and external approaches
that must be executed in parallel. Embedding
entrepreneurship at all levels of the education
system is one key component that will get results
in the long term. Nordic countries are implementing
innovative solutions to generate more innovative
startups by attracting foreign startups (e-residency
program in Estonia) and by implementing open ip
models, accessible, transparent and scalable
concept to ignite and strengthen more research
based innovation, to improve the traditional
technology transfer models. Porto Metropolitan
Area have some unique assets and aspects, both
in local environment as well as broader
geographical location in Portugal that can be
considered to be attractive at international level for
specific target group.

Startup Commons Global
www.startupcommons.org
@startupcommons

Milestones
● At least, identify two candidates to
implement pilot project to bring
comparison and measurement.
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Appendices
Appendix 1.
Some references for Startup Manifestos
EU Startup manifesto
http://startupmanifesto.eu/
Belgian Startup Manifesto
http://startupmanifesto.be/
Spanish Startup Manifesto
http://www.spainstartupmanifesto.com/
Swedish Startup Manifesto
http://en.startupmanifesto.se/
Greek Startup Manifesto
http://startupmanifesto.gr/
Philly Startup Manifesto
http://phillystartupleaders.org/manifesto/
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