
FUN DAçAO

Porto, 21 de fevereiro de 2018

Senhores Curadores,

Dando cumprimento co preceituado nos Estatutos, o Conselho de Adrninistraçoo apresenta
00 Conselho de Curadores do Fundaçâo AEP, o Relatório de Gestao referente 00

periodo findo em 31 de Dezembro de 2017.

INTR0DUçA0

No seu Piano de Atividodes pora 2017, a Fundaçâo AEP referiu e detalhou os trés
projetos que candidatou oo Portugal 2020 duronte o ano de 2015 e que se iniciorom e
decorreram durante 2016 e 2017, dois deles no ârnbito do SIAC — Sistema de Incentivos
65 Açöes Coletivas do COMPETE 2020 — Programa Operacional Competitividode e
Internacionalizaçâo e urn outro no ârnbito do Sisterna de Apoio 65 Açöes Coletivas -

Prornoçâo do Espirito Empresariol, Prograrno Operocionol Regional do Norte, Eixo
Prioritário Cornpetitividade dos Pequenas e Médios Ernpresas do NORTE 2020.

Esses proletos forom: APREENDER 3.0 — DESENVOLVER ATITUDES EMPREENDEDORAS, EMPREENDER

2020 — 0 REGRESSO DE UMA GERAçA0 PREPARADA E EMPREENDER 45-60 - UMA ESTRATEGIA DE

A~oio AO EMPREENDEDORISMO SENIOR.

Dos três projetos, dois terminarcim a 31 de janeiro de 2018 e urn terrninou a 31 de
dezernbro de 2017 sendo que os respetivos detalhes sâo opresentados adiante, em
conjunto corn outros atividodes desenvolvidos pela Fundaçào 00 longo de 2017.

ATIVIDADES

Para a prossecuçâo dos seus fins é essendal a identificaçao pOblico da Fundaçäo ALP
corn os seus objetivos, organizando eventos e atividodes empresarials, tais como,
jornadas, encontros, olmoços debate, mesas de negócio, ediçâo de textos, e opoiando
seminórios e conferéncias no area do forrnaçâo empresarial e do fornento do
empreendedorismo.
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Nesse sentido, a Fundoçoo levou a cabo as seguintes atividades no decurso do ono de
2017.

> PuBucAçAo DO LIVRO DAS VII JORNADAS EMPRESARIAIS AEP I SERRALVES

Lm outubro a Fundaçâo publicou o Iivro dos sétimas Jornodos Ernpresoriois AEP I
Serrolves 2016, urn documento que congrego as intervençöes de todos os oradores que
participarorn neste importante evento que teve como terna “INICIATIVA E REALIZAçAO”, urn

tema de grande atuolidade e importância estratégico.

Esto publicaçâo foi cofinanciado pelo Compete 2020, no ârnbito do projeto Apreender

3.0 e potrocinada pela KPMG, patrocinadora exclusiva dos Jornadas Empresariais.

> JORNADAS EMPRESARIAI& VIII JORNADAS AEP I SERRALVES

As VIII JORNADAS AEP I SERRALVES tiveram lugor no dio 19 de outubro, no Auditório de

Serrolves, sendo o terno base de reflexoo “A 4° REVOLUçAO INDUSTRIAL - COMa NAO A

PERDER” e reunirom, em media, cerca de 240 pessoas.

0 progromo dos Jornadas foi, corno sempre, rnuito intenso e abriu corn a Senhora
Secretaria de Estado do IndUstria, Professoro Doutora Ana Teresa Lehmonn.

A sessão do manha contou com vários orodores, a saber, Eng.° José Carlos Coldeiro do
Agêncio Nacional de Inovoçâo, Eng.° José Rul Felizardo do CElIA, Eng.° Nuno Sebostiâo
do FEEDZAI, Professor Doutor Antonio Cunha, do Universidode do Minho e Eng.° Corlos
Ribas do BOSCH.

A sessão do torde abordou os temas IndUstria, com os orodores Eng.° Joaquim Meneses do

Iberomoldes e Eng.° Paulo Neves do Altice, Comércio, com o orador Dr. Pedro Pino do

Google e Serviços, com os orodores Dr. José Iglésios Soares do Banco Comercial
Português e Eng.° Miguel Santo Amoro do UNIPLACES.

As Jornadas encerraram com a intervenção do Senhor Ministro do Ciencia, Professor

Manuel Heitor.
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0 Livro dos VIII Jornadas, corn o conteOdo de todas as intervençöes, está em fase de
publicoçâo.

As IX JORNADAS AEP I SERRALVES decorreroo a 25 de outubro de 2018, no Auditório de
Serralves, sendo o tema base de ref Iexâo “Os INVESTIGADORES NAS EMPRESAS. Os

IMPRESARIOS NA ACADEMIA”.

> DEBATES AC AlMoço

A Fundaçao organizou durante 2017 seTs alrnoços corn debate, onde pretendeu reunir

empresários e ernpreendedores de uma forma continuada parc momentos de reflexào e

debate sobre a conjuntura empresarial. A saber:

O prirneiro almoço teve luger em 1 8 de janeiro e teve como orodor o Presidente

da Comissäo de Coordenaçao e Desenvolvimento Regional do Norte, Professor
Fernando Freire do Sousa que abordou o tema “0 Desenvolvimento da Regiäo
Norte”.

• 0 segundo almoço teve Iugar ern 9 de marco e teve como orador o Presidente do

Conseiho Económico e Social, Antonio Correia de Campos que abordou o tema

“Tratado do Roma - 60 anos de Economic e Sociedade

• 0 terceiro almoço teve luger em 30 de marco e teve como orador o ex-ministro

dos Fincinças e atual Presidente da Comissâo Executive do BANCO EUROBIC,
Fernando Teixeira dos Santos que abordou o tema “Os Bancos e a Economic
Portuguese”.

• 0 quarto alrnoço teve luger em 25 de maio e teve corno orador o Professor Vital

Moreira que abordou o tema “Desafios atuais a ordem económica mundial”.

• 0 quinto alrnoço teve luger em 21 de junho e teve como orador o Eng.° Joâo

Talone do Magnum Capital - Industrial Partners, que abordou o tema “Cidadania”.

3~53



P
FUN DAçAO

• 0 sexto alrnoço teve lugar em 10 de outubro e teve como orador o Presidente do

Comissoo Executivo do Coixa Gerol de Depósitos, Poulo Macedo, que obordou a

tema “Pouponço, Investimento e Inovoçäo no Banca’.

Os PROJETOS - 2017

> PROJETO APREENDER 3.O~ DESENVOLVER ATITUDES EMPREENDEDORAS

No dio 30 de outubro de 2015 a Fundaçào AEP, em copromoçâo corn a Associaçâo do

Parque de Clénclo e Tecnologia do Porto (APCTP), hoje conhecida por Portus Park - Rede

de Parques de Ciência e Tecnologio e Incubadoros (entidade lider) e a CEC/CCIC -

Conseiho Empresorial do Centro / Camaro de Comércio e lndóstrio do Centro,

opresentou a candidaturo do Apreender 3.0 ao Compete 2020, Sistemo de Apoio a

Açoes Coletivas I Promoçâo do Espirito Empresorial. A candidotura foi aprovada no dia

12 de fevereiro de 2016 e o proleto terminou no dia 31 de joneiro de 2018.

Enquadramento

o Projeto Apreender 3.0 tern como objetivo a desenvolvimento de urn conjunto de iniciativas em
prol do promoçöo do inovaçào, do empreendedorisrno e do espirito empresarial, corno umo
forma de estar no sociedade, a qual nâo se lirnita nern circunscreve a envolvente ernpresarial e
criaçäo de negécios, rnas em sentido Icito para urna rnudança cultural a favor do espirito de
iniciativa, do estimulo a criatividade, experimentaçào e deteçâo de novas oportunidades e
modelos de negócio em favor do ernpreendedorisrno qualificado e criativo, visando a criação e
desenvolvirnento de novas empresas de base tecnolOgica e intensivas ern conhecimento.

A logica de atuaçöo deste projeto visa, de uma forma integrodci e ao longo de cerca de 24
rneses, implementar nas Regiöes Norte e Centro de Portugal, urn projeto estruturante de suporte
ao ernpreendedorisrno, copromovido pela Portus Park, Fundaçào AEP e CEC/CCIC, e que
envolve infraestruturas de ciència e tecnologia, de incubaçâo e outras entidades do ecossisterna
de dinarnizaçào do empreendedorismo, contemplando iniciativas de deteçöo, de estIrnulo e de
apoio ao empreendedorismo, a copocitação de iniciativas empresariciis e a concretizoçâo de
novas empresas, e inicicitivas de mentoria e coaching pcira apoio ao desenvolvimento, incubaçâo
e aceleraçào de ideics inovadoras, spin-offs e startups.
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Objetivos operacionais

Em face do enquadramento e do estrotégia delineada, o proleto Apreender 3.0 procura
responder aos seguintes objetivos operacionais:

1) Sensibilizar o pUblico parc a valorizaçao do papel social e económico dos
empresários e dos empreendedores;

2) Promover a inovaçâo, o empreendedorismo e o espirito empresarial;
3) Promover o empreendedorismo como uma atitude permanente no vida;
4) Sensibilizar os pUblicos pora informaçoes e matérias essenciais para robustecer as

competéncias dos futuros empreendedores e dos projetos empresarials;
5) Promover o empreendedorismo qualificado e criativo e a criaçâo de empresas de

base tecnológica e conhecimento intensivo;
6) Favorecer o aproveitamento económico do conhecimento cientifico e tecnológico;
7) Potenciar a valorizaçao econémica de processos de investigaçâo e de

desenvolvimento de produtos e processos novos ou significativamente melhorados;
8) Estimular a criatividade, experimentaçâo e deteçâo de novas oportunidades e

modelos de negócio;
9) Reforçar o emprego qualificado e capital humano dos empreendedores;
1 O)Proporcionar o acesso a infraestruturas, serviços de apoio e a redes e

comunidades de prática;
1 1 )lncubar e acelerar ideias para criaçâo de novas empresas e crescimento

sustentado de Startups;
1 2)Disseminar informaçao de valor sobre empreendedorismo e criação de empresas

(gestöo, competéncias, aspetos legais, trâmites, soluçöes de financiamento, etc.);
1 3)Oferecer plataformas de interação e de geraçâo de oportunidade entre

empresários e empreendedores;
1 4)Facilitar contatos e promover o acesso a redes e parceiros nacionais e

internacionais;
1 5)Possibilitar formas de financiamento de proletos empresariais;
1 6)Envolver de forma estruturada e sinérgica infroestruturas de ciência e tecnologia,

incuboçâo e outras entidades do ecossistema de dinamizaçâo do
empreendedorismo;

1 7)Valorizar e reconhecer publicamente as casos de sucesso no âmbito do
empreendedorismo;

1 8)ldentificar e encoralar a partilba de experiências e competências em parcerias e
plataformas internacionais.



AEP
FUN DAçA0

Ambito de Intervençäo

0 presente proleto contempla os seguintes âmbitos de intervençâo:

1. Conferéncias: Liderançci e Empreendedorismo
2. Workshops “Crie o seu negócio em 5 passos” - 90 sessöes (1 8 locals no Norte x 5

dias/cada)
3. Drive In do Empreendedor
4. Desenvolvimento de Negodos e Follow-up
5. Empreendedorismo Corporativo
6. Rede de Mentoria e Aconselhamento Empresarial
7. Seminários “Novas ideias, Novos negócios” — 8 ediçöes

Execuçoo dos Atividades

As atividades desenvolvidas foram as seguintes:

Atividade 1 I Conferência Internacional: Liderança e Empreendedorismo

A Fundaçâo AEP organizou 2 conferéncias, uma em 2017 e outra em 2018, em que
participarom 395 pessoas.

A IV Conferéncia Internacional Liderança e Empreendedorismo, com o tema “A (Nao)
Competitividade do Uniöo Europela”, teve lugar no dia 1 6 de fevereiro de 2017, no
Auditório AEP - Leça da Palmeira. Esta Conferéncia, com a duraçâo de um dia, contou
com a participação efetiva de 1 63 participantes e com um leque de oradores e

moderadores, nacionais e internacionais, de grande nivel e todos eles lideres e/ou

empresários de reconhecido mérito nesta area.

A V Conferéncia Internacional Liderança e Empreendedorismo, com o tema “ATREVE-TE...
A Ser Empreendedor”, teve lugar no dia 25 de janeiro de 2018, no Auditório AEP - Leça

do Palmeira. Esta Conferéncia, com a duraçâo de uma manhâ, contou corn a participaçäo

efetiva de 232 participantes e contou com um leque de oradores e moderadores,

nacionais e internacionais, de grande nivel e toclos eles Ilderes e/ou empresários de
reconhecido mérito nesta area.
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Atividade 2 I Crie o Seu Negocio em 5 Passos

Em 2017 realizaram-se 90 sessöes (18 ediçoes de 5 workshops temáticos) destes
workshops. Estes são workshops estruturcdos que visam sensibilizar empreendedores parc
fatores essencicis e indicor as passos relevantes a seguir para a constituição de empresas.

As 1 8 ediçôes, foram realizadas em 16 locais diferentes:

• Cinfaes
• Marco de Canaveses
• Porto
• Arcos de Valdevez
• Ponte dci Barca

• Leça da Palmeira
• Espinho
• Caminha

• Paços de Ferreira
• Santa Maria dci Feiro
• Porto - Boavista
• Porto - Areoso/Antas - 10 ediçào
• Porto - Areosa/Antas - 2~ edição
• Senhora do Hora/S. Mamede de Infesta
• Percfitc/Custoias/Leça do Balio
• Matosinhos/Leco do Palmeira
• Gondomar - 10 ediçào
• Gondomar - 2~ ediçao

Em termos de participaçSes efetivos nos sessöes tivemos o envolvimento de 382

participontes.

Atividade 3 I Drive In do Empreendedor

Esta otividade permitiu proporcionar a empreendedores e empresas noscentes sessöes de
consulta gratuita, de deteçao, informaçao base e reencaminhamento parc areas de
especiolidades nos serviços as empresas.
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O “Drive in do Empreendedor” é urn serviço que funciono a pedido e por rnorcoçâo,

direcionondo os ernpreendedores parc sessöes de opoio, mentoria e aconseihomento
empresorial, prestodas por reconhecidos Ilderes e peritos ern diversas areas, corn urna
vasta experiêncic de gestão e atividade ernprescrial, e que dispöern do seu ternpo,
conhecirnento, e experiência a favor do aconseihornento de ernpreendedores e novos
ernpresários, em etapo inidol e que necessitarn de urn acompanhomento e de urn
aconseihornento ern rnctérias diversas e areas de interesse e de cornpetências
disponibilizadas DOS ernpreendedores.

MARQUE .iA A StJA CONSULTA

DO EMPREENDEDOR

r

0 atendirnento presenciol foi ossegurodo por urn consultor, todas as rnanhàs de segunda
feiro, des 9:00 as 1 3:00, no Fundaçâo AEP.

A este serviço puderorn recorrer ernpreendedores corn ideios pore negócios e novos
ernpresários corn ernpresas criados ha rnenos de dois anos.

Assirn, o serviço funcionou pore urna prirneira abordagem e anáiise do potenciol de
negócio ou cvoiioçâo da necessidade apresentada. Os projetos volidodos puderarn
integror a boise de ernpreendedores/ernpresos apoiodas otravés do Projeto Apreender
3.0 e beneficior do eioboraçâo gratuita e ocompanhada do “Piano de Negocios”.

Durante 201 7, diversos ernpreendedores/projetos forarn acornpanhados no Drive In
(esciorecimentos, inforrnaçoes, ciconseihamento), nurn total de rnais de 25 projetos

(excetuando os projetos que tiverarn o Piano de Negócio eiaborado).

No que diz respeito aos Pianos de Negócio, fororn eioborados os seguintes:

1. Easy Life —Premiurn Surf Tourisrn Operator

2. EN.cena — Acadernia de Teatro e Comunicaçao

3. Feet IT

4. KARN
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5. Malor Afeto — Serviço de apoio a cuidadores e dependentes

6. Mars — Forensic & Structural Engineers, Ida

7. Mixfit

8. Mundo Pinhata

9. Mutuo — Plataformas Colaborativas — pessoas a financiar pessoas

1 0. Pica Aqul — Food Truck

1 1.Biltes & Biltes, Lda - Portugal Viageiro

1 2.SACIABLE — Potenciamos a seu melhor

1 3.WETRACK- Industrial Optimization & Telematics

14.BIRD - Big Interface Of Research & Development

1 5.Phone Break

1 6.VeganCare

17.Honey Capsule

I 8.Capuchinho Verde

1 9.Santa Maria do Feira Retreat Centre

20. Delicias

21 .DeliciousBox

22.ALLIN

23.Intervençöes Assistidas por Coes

24.Mi Concierge

25.Digital Step

26.SaI Verde

27.UrbanWood

28.Estétike

Assim, e no âmbito dci atividade do Drive In do projeto Apreender 3.0, foram
acompanhodos, no totalidade, mais de 50 proletos.
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Atividade 4 I Desenvolvimento e Follow-up de Negocios

A ativklade Desenvolvimento e Follow Up de Negocios deslinou-se a consubstanciar a

concretizaçao de Calls for ideas.

Assirn, no ârnbito desta atividade, forarn Iançadas a 3 Calls for Ideas no regiào Norte.

Na sequência de cacla umo delos foram reaHzados os 3 pitch iniclais (presenciais, perante urn
Iüri), a seleçöo dos projetos para capacitaçào e a capacitaçöo em si (a capacitaçâo foi
constituida por workshops con~untos de capacitaçâo e sessöes individualizadas e a medida de
cada proleto).

Os ciclos de capacitaçóo decorreram nos meses tIe (1) abril e rnaio; (2) junho e juiho e (3)
setembro e outubro, respetivamente, tendo encerrado corn a apresentaçöo dos projetos perante
urn jon que contou corn a presenço de elernentos externos (nomeadamente representantes de
Business Angels, Portugal Ventures e banca — mais concretarnente Montepio e Miiienniurnbcp.

De igual forrna, os participantes tiveram contacto corn mentores e acesso di elaboração do piano
de negOcios corn o apoio de peritos e consuitores.

r 70 Call for Ideas + 10 Ciclo de Capacitaçäo Desenvolvimento e Follow Up de Negócios

• Foram recebidas 38 candidaturas;

• Forarn selecionados 20 projetos para iniciar a açöo de capacitação.

r 2° Call for Ideas + 2° Ciclo de Capacitaçöo Desenvolvimento e Follow Up de Negócios

• Foram recebidas 20 candidaturas;

• Foram selecionados 1 8 projetos parc iniciar a capacitação mos openas 1 2

mantiveram o interesse e disponibilidade para o fazer.

r 3° Call for Ideas + 3~ Ciclo de Capacitação Desenvolvimento e Follow Up de Negécios

Forarn recebidas 35 candidaturas;

Foram seiecionados 22 projetos parc iniciar a açào de capacitaçâo.
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Atividade 5 I Empreendedorismo Corporativo

Assurnindo o processo empreendedor como “dinârnica de identificoçöo e oproveitornento
de oportunidades” e os empreendedores como “agentes de rnudonço e crescimento nurna
economic de mercado” focilmente se percebe que o empreendedorismo tonto se verifica
dentro como fore dos empresos.

Assim, entende-se por Empreendedorismo Corporativo, o objetivo estrotégico de
incrernentar os nhveis de empreendedorismo e de inovaçào nos empresas, nöo so otrovés
cie crioçöo de novas empresos, mos tambern otravés do promoçâo do upgrading do
tecido empresarial existente parc novos desofios competitivos suscethveis de induzir a
transformaçao dos comportamentos empresoriais e a ‘interiorizaçöo’ pela empresa do
necessidode de mudor, de mover e de adotor atitudes empreendedoros. Esto otividode
considero a dmnamizoçao de empresas clisponhveis pore apoior e financier projetos
emergentes de empreendedorismo e proletor otividodes internos de promoçâo do
empreendedorismo.

No ârnbito do Empreendedorismo Corporotivo e no sentido de dinornizor urn processo de
oproxirnoçao de grupos ernpresariais e empresos de moior dirnensâo a projetos
emergentes de empreendedorismo, parci potencial apoio a iniciotivos de
ernpreendedorisrno, assirn corno de criaçao de negOcios nurno perspetiva interno, forom
efetuados contactos e reuniöes corn varies empresos.

Ar i a Ciclo de Intraempreendedorismo

• 0 1° Ciclo de Introempreendorismo teve inhcio no die 2 de lunho e

terrninou a 7 de juiho.

r 20 Ciclo de Intraempreendedorismo

• 0 2° Ciclo de Introernpreendorismo teve inhcio no die 22 de junho e

terrninou a 27 de juiho.

3° Ciclo de Intraempreendedorismo

• 0 3° Ciclo de Intraempreendorisrno teve inIcio no die 1 5 de seternbro e
término a 27 de outubro de 2017.

7



~sjp
FUN DAçAO

Atividade 6 I Rede de Mentoria e Aconselhamento Empresarial

A otividade “Rede de Mentorici e Aconselhomerta Empresarial” pretende disponibilizar

apoio prestado por mentores integrodos numo bolsa, corn urno vasta experiência de
gestâo e otividode ernpresoriol, e que dispoern do seu tempo, conhecirnento, e
experiêncio em favor do oconselhamento de ernpreendedores e novos empresários.

Após o estobelecirnento dos bases de “reguloçâo” e principios orientodores que norteiam
o funcionomento do Bolso de Mentores, quer no estabelecirnento de podrôes dos seus
membros, quer no definiçao dos suos linhos de otuoçâo, que ossegurem a ético e a
responsabilidade empresoriol, forom estobelecidos contoctos pora a identificoçao e
constituiçöo do Bolso de Mentores, que inclui especialistos e peritos em areas de interesse
poro 0 universo empresarial.

Ao longo do projeto fororn realizados as seguintes sessöes de mentorlo:

• 18 sessôes de mentoria entre os prornotores ernpreendedores do 1° ciclo de
Desenvolvimento e Follow Up de Negócios e mentores do Rede de Mentorlo e
Aconselhornento Empresoriol;

• 19 sessôes de mentorio entre os prornotores ernpreendedores do 2° ciclo de

Desenvolvimento e Follow Up de Negócios e mentores do Rede de Mentorlo e
Aconseihomento Empresoriol;

• 20 sessôes de mentoria entre os promotores empreendedores do 3° ciclo de
Desenvolvimento e Follow Up de Negócios e rnentores do Rede de Mentoria e
Aconselhomento Empresoriol.

No totolidode forom, ossim, reolizodos 57 sessbes de rnentoria.

Atividade 7 I Novas ldeias, Novos Negócios

Realizorom-se em 2017 8 sessöes de “Novas ldeios, Novos Negódos”, que

genericamente teve o mesmo Progromo em todos as ediçöes:

• Como Começar do Zero - Da ldeia, ao Negócio

Corlos Martins - Project Manager do iniciotivo “Novas ldeios, Novos Negócios”
(Apreender 3.0) do Fundoçâo AEP; Docente Universitário e Especiolisto em
Estrotégia Empresoriol & Vendos.
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• Instrumentos de Apoio e Financianiento para Começar do Zero
Maria Manuel Trocado - Técnica Superior do IAPMEI e Responsável pela Area do
Empreendedorismo e lnovaçâo.

• Corneçar do Zero Utilizando urn Business Angel

Carlos Corsino - CEO da Stratia SGPS

• Corneçar do Zero Utilizando o Marketing Automation nurna Estrategia Relacional
corn Clientes
Ernesto Ferreira - E-Goi Country Manager

• Testernunhos de recentes Ernpreendedores

As 8 sessöes tiveram lugar em diversas localidades da regiâo Norte do pals e contaram
no total corn a participaçào efetiva de 575 participantes:

• Amarante

• Ermesinde

• Gondomar - Cindor

• Gondomar - Multiusos

• Oliveira de Azeméis

• Penafiel

• Santa Maria do Feira

• Vila Nova de Fcmalicöo

> PROJETO EMPREENDER 2020—0 REGRESSO DE UMA GERAçA0 PREPARADA

No dia 23 de outubro de 2015
Cornpete 2020, Sistema de Apolo a
sobre este tema: Empreender 2020
desenvolvida co longo do periodo

a Fundaçao AEP apresentou uma condidatura ao
Açöes Coletivos I Promoçâo do Espirito Empresarial,

— 0 regresso de umo geraçâo preparoda, parc ser
de 2 anos, ate 31 de outubro 2017, num total de
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investimento elegIvel de 929.1 87,68 euros. A candidotura foi aprovado no dia 1 2 de

fevereiro de 2016.

o inlcio formal do projeto foi o die 1 de novembro de 2015 e, depois de solicitoda e

aceite uma extensâo sem penalizaçao, o projeto terminou no die 31 de joneiro de 2018.

Em 2017 o pro jeto desenvolveu-se nos termos aboixo descritos.

Enquadramento

o projeto “Empreender 2020 - 0 Regresso de urna Geroçao Preporado” procuro dar resposta
a urn problerna nacionol traduzido na ouséncia de urn ombiente fovoravel a fixoção no Pals, de
urna geraçöo de jovens qualificodos, no reduzido estIrnulo empreendedor do envolvente, que
favorece urno forte aposta desta geroçöo no procure de outros destinos mois atrativos.

o objetivo central e estrotégico do projeto e contribuir parc que o Pals equacione e prornova o
regresso destes jovens no próxirna décado, corn base no ernpreendedorisrno qualificodo e no
inovaçâo, tonto quonto possivel criando condiçoes mois fovoraveis paro a concretizoção dos seus
projetos ernpresoriais e pessools e, potenciondo desto forrno, a mobilizoçóo deste capital de
conhecimento Unico e imprescindivel poro urn crescirnento econórnico sustentado.

Atendendo a prograrnaçöo dos fundos europeus, este projeto reveste-se de especial irnportâncio
estrategico, no rnedida ern que asseguro as condiçöes prévios pore o surgirnento de urn conjunto
de projetos estruturontes no dorninlo do empreendedorisrno qualificodo e criativo, dondo assirn
resposta aos principals objetivos estabelecidos no estratégia Europa 2020, e contribuindo poro o
cumprirnento dos rnetos estobelecidos pora Portugal nesto motério.

Do ponto de vista estrotégico, a realizaçào deste projeto contribui aindo pora o cornbate aos
déf ices estruturais de qualificoçao e inovoçâo que aindo persistern no nosso Pals, no rnedida ern
que perrnite alovoncar intervençöes no dorninio do coptoção e retençöo de quadros corn
elevados nIveis de conhecirnento, corn irnpocto positivo nos indicadores associodos a lnovoçào e
I&DT. Desto forma, contribui poro o incrernento do indicador de resultodos do POCI previsto no
olinea c) don° 1 do artigo 141° do RECI, ern concreto os noscirnentos de ernpresos em setores de
alto e rnedia tecnologio e ern serviços intensivos em conhecirnento.

Ern sirnultâneo, o projeto prevê o Ionçornento de urn prograrna que tern por objetivo especifico
potenciar sinergios entre a rede de ernpresários portugueses espoihodos pelo rnundo,
estirnulondo e opoiondo a replicoçâo dos seus negócios ern Portugal, estirnulondo o seu regresso
e reintegroçâo social e econérnico: o Elevar o Seu Negocio 4.0. Prevé aindo a construçâo de
ferrornentos potenciadoras do espirito ernpresoriol, e de dinarnizaçâo do cooperoçâo baseado
nurno rede empresoriol entre o populoçoo emigrado e contexto ernpresoriol nacionol,

I
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integradoras de outras iniciativas que possam vir a concretizar-se no futuro: a Rede de

Empresari@s Lus@s.

o projeto Empreender 2020 é oportuno e estratégico, revestindo-se de elevada importância
parc a competitividade do Pals no futuro próximo, face a abordagern que preconiza em relaçao
o problemOtica considerado, co envolvimento dos stakehoiders e 00 compromisso no prossecuçâo
de urn objetivo cornurn, advogado por todos.

Objetivos operacionais

Em face do enquadramento e do estratégia delineoda, o projeto Empreender 2020 procure
responder aos seguintes objetivos operacionais:

1) Realizer um levantomento exoustivo do capitol humano detentor de elevadas
competéncias, técnicas e educativos, expatriado pare outros paises;

2) Avoliar o potencial de retorno desse capital humano e o estimar a seu impacto no
desenvolvirnento econOmlco do Pals;

3) Identificar as condiçöes que favoreçam esse retorno e desenhar cenOrios concretos de
atuaçöo com vista ao regresso desta geraçâo, num ambiente que sejo favorOvel 00

estimulo dos suas capacidades empreendedoras;

4) Debater urn modelo de desenvolvimento capaz de acolher esta geraçäo, identiflcondo
areas ou setores de otividade compativeis corn as suas competéncias e enquadradas nos
dominios ernergentes do RIS 3, geradoros de riqueza e de estabilidade social,
desenhando um Progroma Especifico de Apoio ao Empreendedorismo;

5) Promover a capocitaçäo dos agentes e dos potenciais ernpreendedores pora o
ernpreendedorisrno, fovorecendo o debate e a reflexäo sobre a procuro dos melhores
soluçöes, divulgondo informaçâo pertinente e disserninando ferramentas e outros outputs
desenvolvidos no ambito do projeto;

6) Promover urn arnbiente favorOvel a promoçâo do espirito ernpresarial, pelo criação de
ferramentas e metodologias capazes de divulgar oportunidades de ernpreendedorismo
qualificodo e criativo em Portugal, e reforçar o relacionamento ernpresarial na Diaspora,
estirnulando a regresso dos portugueses;

7) Promover a cooperação e a criação de uma rede internacional de informaçöo e suporte
a estes empreendedores, reforçando parcerias entre estes e o tecido empresarial;

8) Desenvolver um progrorna de apoio aos ernpresOrios que se encontram espalhados em
diversas geografias, que pretendem replicar ou escalar o seu negOcio em Portugal,
dando assim resposta ao desafio do acompanhamento da emigraçOo portuguesa (nova e
menos recente), reforçondo as loços de vinculo e a crioçào de incentivos para o regresso
e reintegração desses cidadàos;
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9) Tornar o Pals pioneiro neste trajeto de desenvolvimento, contribuindo parc a diminuiçöo
des taxes de desemprego e pare uma dinâmica empresarial mais competitive.

Ambito de Intervençao

o presente projeto contempla os seguintes âmbitos de intervençâo:

• Diognóstico da situação atuol

• Modelo Prospetivo de Desenvolvimento
• Empowerment & Awareness

• Outlook Empreender 2020
• Elevar o seu Negócio

Execuçao das Atividades

Atividade 1 I Diagnóstico do Situaçäo Atual

No âmbito do Estudo de Diagnóstico e duronte o primeiro trirnestre de 2017, o principal
foco foi a divulgaçào do survey de forma a se conseguir uma amostro de respostos
significativa e que permitisse fazer urna análise preliminor do estado otual corn maior
rigor cientIfico.
O estudo foi terminodo e oficialmente apresentado dia 04 de dezembro de 2017.

Nesse mesrno die o estudo foi colocodo no plataforma do Empreender 2020
www.emnreender2020.r~t), que perrnite fazer o download do mesmo.

Corno resultados resumidos podemos opresentar o seguinte:
Respostas obtidas por sexo (%)

Feminirio

Masculino

9 ~$16V~~~
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Principals paIses de residência dos inquiridos (%)
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Tempo estimado para o regresso

38,8
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Respostas a questão: Considera-se uma pessoa corn perHI empreendedor? (%)
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Respostas a questão: Gostaria de vir a ter uma atividade como

empresdrio/empreendedor em Portugal? (%)

Si ru

Deseio de investir em Portugal (%)
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o Estudo Modelo Prospetivo de Desenvolvimento, encontro-se devidamente concluido,
tendo sido a suo apresentoçâo pUblico realizoda no Conferéncia Internacional
“Portugal e os Jovens da Diaspora”, que teve lugor dia 17 de janeiro, no auditório do
AEP, em Leça do Polmeiro.
o mesmo fol colocado no platoformo do Empreender 2020. Em baixo apresentamos tie
formo resumida os resultodos.

Consideraçöes gerais do estudo:

• Reforçor a questão do regresso nas agendas politicos national/regional/local;
• Reconhecer as virtualidades do diferenciaçâo regional dos estrotégios de açâo

(dificuldade em encontrar estratégias que possom ser seguidas em todas as
regiöes do pais);

• Identificor explicitamente os “grupos-olvo” dos açöes (cientistas, gestores,
engenheiros, “nâo-escolarizados”, etc.);

• Desenvolver meconismos de flexibilizaçao a diferentes niveis;

• 0 regresso (tal como a migraçâo initial) é uma questào complexa que, por isso,
nâo pode ser obordoda de forma simplista;

3,

Tempo estimado para investir num negócio em Portugal (%)

Atividade 2 Modelo Prospetivo tie Desenvolvimento
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• A formulaçao de estratégias deverá tomar em consideraçäo os diferentes sisternas
(económico, social, demográfico, politico) corn os qucils o regresso interage.

As polIticos de recuperação, em geral, dividem-se em:

Programas de repatriamento (as maTs comuns constituem etapas de previsâo de
retorno, assistência de emergência e inserçâo sócio laboral) e tendem a ter mais
aplicaçâo em casos urgentes (post factum);

• Programas de vinculaçâo com o obletivo de que os emigrantes rnantenharn uma
ativa relaçào corn o pals de origern;

• Prograrnas de promoçöo do regresso (a priori).

Estratégia para o regresso dos emigrantes:

Atrair: definir migrantes-alvo; estratégia de comunicação e forte intervençöo das
instituiçöes portuguesas no exterior;
Integrar: definir setores prioritários, identificar regiöes de integraçâo e
desenvolver estruturas de proximidade (linhas de apoio, plataformas online);

• Valorizar: aproveitar as experiências adquiridas pelos ernigrantes no estrangeiro;
• Empoderar: formaçoo, assisténcia na criaçöo de empresas e incubadoras de

empresas (desenvolver programas de alocaçâo de Personal Business Mentor);
• Acompanhar: monitorizar o regresso, os processos de inserçâo e o

empreendedorismo dos regressados.

Areas potenciais de integração dos regressados:

1) Agricultura e Agroalimentar;
2) Conhecimento (Universidades, Politécnicos e l&D);
3) Turismo e Derivados;
4) Setor Industrial (Têxtil; Calçado; Moldes, Farmacêutico, Quimico,...);
5) SaOde;
6) ICT e Software;
7) Mobilidade (Automóvel; Aeroespacial; Naval; Offshore, ...);

8) Construçao Civil.

9 ~23~
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Proposta de construçdo de urn Modelo de Desenvolvirnento corn base em 5 areas:

• PolItico de inforrnoçâo e otividodes de promoçâo do regresso de emigrontes;
• Estrotégio complernentar de incentivo oo investimento oo emprego e 00

empreendedorismo de emigrontes regressodos;
• Portilbo de treino e oconselhcimento (vai-e-vem);
• Incentivos económicos e fiscois;

• Alteraçao do Estruturo institucionol de opolo e promoçâo do regresso de
emigrontes.

Atividade 3 I Steering Committee

Corn posiçâo do Steering Committee:

• Paulo Nunes de Almeida, Presidente do Fundoçâo AEP
• José Luis Corneiro, Secretário de Estodo dos Comunidades Portuguesos

• Pedro Colodo, Alto Cornissário poro as Migroçöes

• Francisco Seixos do Costo, Emboixador

• Jorge Portugal, Diretor Gerol do COTEC Portugal
• Ricordo Alexondre, Diretor dos Reloçôes Internacionais do RTP

• José Carlos Coldeira, Presidente do Conselbo de Adrninistroçâo do ANI

• Mofoldo Avelar, Subdiretoro de lnforrnaçao do Luso
• Nicolou Sontos, Diretor Adjunto do Expresso

• Filipe de Botton, Presidente do Direçâo do Conselbo do Diásporo Portugueso

A prirneira reunião do Steering Committee, foi reolizodo dio 09 de dezembro de 2016.
Este Steering Committee, foi constituido por urna equipo multidisciplinor, que acomponhou
todos os trobolhos, aprovou e coloborou no definiçâo dos metodologios dos estudos,
assirn como, participou otivornente corn inputs indispensáveis para os rnesrnos.

A segundo reuniâo do Steering Committe, teve lugor dio 16 de marco.
Nesto reuniao foi reolizodo urn ponto de situoçöo dos trobolhos oté di doto, volidondo
rnetodologias, e opresentondo os resultodos prelirninares do prirneiro atividode. Ao
grupo de individuolidodes juntou-se nesto segundo reuniâo, elernentos ligodos di
Cornunicoçâo Sociol, representondo o Jornal Expresso, a RTP e a Agêncio Luso.
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Dia 11 de dezembro de 2017, teve lugor a terceiro e Ultirna reuniào do Steering

Committee. Nesto reuniào foi opresentodo o relotorio prelirninor do Modelo Prospetivo
de Desenvolvirnento, e fororn recoihidos vários contributos parc a eloboroçào dos
conclusöes.

Duronte esto reunião foi tombém distribuIdo 005 presentes umo copio impresso do estudo
Diognóstico cle Situoçâo Atuol.

Atividade 4 I Focus Group

No que respeita oos focus group, foi entendimento do equipo de investigoçâo propor
uma alteraçöo a rnetodologio iniciol, que previo o reolizoçào de 6 grupos focois no fose
de diognostico e, posteriormente, no fose de definiçâo do Modelo Prospetivo de
Desenvolvirnento, voltor a reunir corn os rnesrnos grupos. Assim, tendo ern conto que, por
urn lado, näo e possivel dissocior os dois temos ern discussào e, por outro lodo, as focus

group trozem urn volor irnportontIssimo parc o trabaiho, abordondo varies perspetivos,
foi decidido identificor 1 2 grupos focais temáticos, nos quois forom recoihidos diferentes
opiniôes em relaçöo a situoçâo otuol, rnos tombérn, em reloçâo as medidas e opçöes que,
no ótico dos interlocutores, poderiom ser criados pare proporcionar o retorno destes
lovens.

Os 1 2 focus group previstos e reolizodos forom:

1. Ordens Profissionais, reolizodo dio 16 de novembro de 2016, do porte do
manhä;

2. Sisterno Cientifico e Tecnologico do Norte, reolizodo no torde do die 1 6 de
novernbro de 2016;

3. Mecanismos de Finonciomento, reolizodo no rnonhâ do dio 1 8 de novernbro de
2016;

4. Adrninistroçöo PUblico Norte - rectlizodo dio 18 de novembro de 2016, do porte
cia tarde;

5. Sistemo Cientifico e Tecnológico do Centro, realizado no manhâ do die 23 de
novembro de 2016;

6. Adrninistroçâo PUblica do Centro, reolizodo no torde do die 23 de novembro de
2016;

~97
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7. Administração PUblica do Alentelo, reolizodo dio 20 de dezembro do porte do
manhä;

8. GRAPE - Graduados Portugueses no Estrongeiro, realizodo n torde do dia 28 de
dezembro de 2016;

9. Durante a més de obril 2017 foram realizados dais focus group internacionais:
- 0 primeiro dos focus group internacionais foi reolizodo em Bruxelas, no dia 26
de abril e teve lugor nos instoloçoes de umo empresa dum português emigronte -

o Eupportunity;
- 0 segundo foi reolizado em Paris, no Consulada Geral de Portugal em Paris;

1 0.Duronte o mês de mob de 2017 foram reolizodos mais dois focus group
internacionois:
o terceiro, no cidode de Londres, ros instoloçöes do Emboixodo de Portugol em
Londres;
o quorto e Ultimo focus group internocionol foi reolizodo em Berlim, nos
instoloçoes do Emboixodo de Portugol em Berlim.

A adesão o estes focus group fol elevado e obtiverom-se resultodos de gronde relevo
poro o estudo diognóstico, visto que se direcionorom 00$ lovens que se encontrom no
estrongeiro e que são o âmogo deste proleto, dondo voz as suas expetativos e opiniöes
em reloção ao temo em estudo.

Atividade 5 I Empowerment & Awareness

Debates póblicos/workshops/encontros empresariais

Duronte o primeiro trimestre de 2017, forom definidos os temos o obordor nos debates
pUblicos, ossim como o tipologio de portidpontes nos poineis, locois de reolizoçâo e
modelo de organização. Assim, de ocordo com o ploneomento, forom reolizodos os
seguintes debates pUblicos:

No dio 06 de obril, nos instalaçöes do Fundoçào AEP, sob o temo “Emigroçâo de jovens
quolificodos: omeoço ou oportunidode poro o crescimento do economio”.

Tendo como pUblico-olvo os empresários portugueses, este debote reuniu as Curodores
do Fundoção AEP, com obletivo de avolior o potencial de networking existente, que p0550
conduzir a identificaçao de oportunidodes de negócio, copozes de estimulor as
copacidodes empreendedoros desto geração de jovens, incentivondo a seu regresso

~e1
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parc o desenvolvimento de novos negócios, ou a capacidade dos empresas em
aproveitar esta rede para a consolidaçao dos processos de internacionalizaçâo e
olorgamento a novos mercados.

No die 17 de maio, no Faculdade de Economic do Porto, sob o tema “Podes fazer cá o
que fazes là fore?”, a realização de debate contou corn a colaboraçâo do AIESEC e
reuniu 0 seguinte painel:

• Pedro Góis - Keynote Speaker;

• Carlos Silva - Universidade da Beira Interior - Ciências Farmocêuticas/Formàcia
Virioto;

• Carolina Cordeiro - Universidade de Aveiro (Teropia do Fob) / AIESEC Portugal;

• Inés Lagoutte- FEP Economic / Presidente AIESEC FEP;

• Joào Leite - FEUP - Eng. Civil / Coborelephant;

• Sara Fonseca - Faculdade de Farmácio do Universidode de Lisboo - Ciêncios
Farmacêuticas / AIESEC ISCTE;

Intervencoes via Skvpe

• Daniel Pinho - FEUP - Engenharia Quirnica / Continental, Alemanha;

• Isabel Barbosa -FEP - Economia / William Grant & Sons, Londres.

Neste debate, pretendeu-se conhecer a perspetiva dos jovens sobre a tema do
emigroção, se decorre de urna oportunidade ou necessidade, bern corno avaliar a
predisposiçâo em manter relaçöes com o Pals que favoreçam a desenvolvimento do
economic.

No dia 25 de rnoio, no Faculdade de Economia do Universidade de Coimbro, sob o terna
“Emigração de lovens qualificados: uma oportunidade para a sociedade do
conhecirnento”. 0 painel deste debate foi constituldo por:

• Pedro Góis - Keynote Speaker;

• Carlos Fiolhois - Responsável pebos prograrnos de “Educaçâo” e “Ciêncio e
lnovoçâo” do Fundaçâo Francisco Manuel dos Santos;

• Clara Almeido Sontos - Vice Reitora do Universidade de Coimbra;

• Norberto Pires — Docente do Faculdade de Ciências e Tecnologia do Universidode
de Coirnbra;

‘1
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• Pedro Saraiva — Docente do Faculdade de Cléncias e Tecnologia do Universidode

de Coimbra.

Neste debate pretendeu-se avaliar o impacto que esta geraçào de jovens ernigrados
pode ter no selo do Sociedade de Conhecirnento, se estarnos perante urn novo
paradigma de internacionalizaçâo do rede de conhecimento e inovaçào e de que forma
a Sociedade do Conhecimento portuguesa está preparada para responder as elevadas
exigencies e nIvel do qualificaçâo destes jovens, de forrna a possibilitar o seu regresso.

No die 06 de junho, no Hotel Montebelo ern Viseu, sob o terno “Lmigraçâo de jovens
qualificados: impacto e dinâmicas terri?oriais”. 0 painel deste debate foi composto por:

• Pedro Góis - Keynote Speaker;

• Antonio Almeida Henriques - Presidente do Carnaro Municipal de Viseu;

• Ana Abrunhosa - Presidente do CCDR Centro.

o objetivo deste debate foi perceber o irnpacto territorial do fenomeno da emigraçâo,
percecionando a dimensâo deste irnpacto ao nIvel económico, social e mesmo cultural,
debatendo corn os responsáveis locals representativos dos regiôes portuguesas, em
particular as Regiöes de Convergéncia, a irnportância de criar condiçoes parc o regresso
destes jovens e a sua fixaçâo nos locais de origem, capazes de alavancar o
desenvolvimento territorial equilibrado e coeso.

No dia 16 de laneiro de 2018, no Casa do Território em Vile Nova de Famalicào, sob o
terna “A lnternacionalizaçâo e a Diaspora”. 0 painel deste debate foi composto por:

• Pedro Góis - Keynote Speaker;
• Luisa Pais Lowe -Coordenadora do Gabinete de Apoio ao Investirnento do

Diaspora;

• Paulo Vaz - Diretor Geral dci ATP - Associaçâo Têxtil e Vestuário de Portugal;

• Joaquim Peliteiro -CEO do A Super 2000.

No die 21 de janeiro de 2018 foi tronsrnitido o debate “Ernpreender2020” no RTP
Internacional. Este debate foi realizado no prograrna Decisâo Nacional e contou corn a
presença de Anobela Vaz Ribeiro - Fundaçâo ALP; José Bancaleiro - empresa Stanton
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Chose; Bernardo Neri - empresa Catari, tendo ainda a porticipação especial via Skype
de Tiago Limo, Vice-presidente do APEI BeLux.

A realizaçâo de urn debate que conseguisse alcançar todos os interessados,
independenternente do sua Iocalizaçâo geográfica, foi sernpre uma preocupaçâo para a
Fundação AEP.

Na impossibilidade de se realizar debates nos vários poises onde os jovens ernigrados se
encontrarn, entendeu-se que seria urna mais-valia pora o projeto e para todos os atores,
que este fosse realizado num prograrna de televisâo de interesse pUblico, de forma a se
conseguir ter urn alcance, que nào serb conseguido corn urn debate local.

o investirnento reolizado pela Fundaçâo AEP, para que este debate se realizasse na
estaçâo publica obrigou a mais de urn ano de conversaçöes e negociaçöes corn os vários
órgàos envolvidos.

o investirnento realizado para que este debate pudesse acontecer, foi elevado, mas corn
um retorno muito acirna do expectavel, o que indico que a decisào foi sern dUvida
acertada.

A esta data ainda nao foi possivel aferir o share do prograrna, no entanto existern
nOrneros disponIveis, que nos indicarn o impacto do rnesmo, tanto ern Portugal, corno junto
do nossa diaspora.

No site do RTP (no RTP play), ternos acesso a algurnas estatisticas que nos indicarn o
sucesso deste debate, norneadamente:

- 3.549 partilhas do video do debate na Rede Social Facebook;
- 35 Tweets acerca do debate;
- 25 partilhas do video do prograrna no Linkedin.

Con feréncia Internocional

A Conferéncia Internacional do Projeto Ernpreender 2020, sob o titulo “Portugal e Os
Jovens Qualificados do Diaspora”, teve lugar dia 17 de janeiro de 201 8, no auditório
do AEP, ern Leça do Palrneira.
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A Conferencia contou corn 198 inscriçöes, tendo recebido efetivamente 156 participontes.

A Conferêncio teve inicio pelas 1 4H30 e contou corn o seguinte poinel:

Abertura

• Paulo Nunes de Almeido, Presidente do Fundoçäo AEP

• Joime Andre; Presidente do Comissoo Diretivo do COMPETE 2020

• José Luis Carneiro, Secretário Estado das Comunidades Portuguesas

Mesa Redonda - A atratividade de Portugal para os Jovens Qualificados da Diaspora

• Ana Rita Furtado, Presidente Conselho Executivo da AGRAFr - Association des
Diplômés Portugais en France

• Miguel Vaz, Vice-Presidente Conselho Executivo do ASPPA - Assodação de Pós
Groduados Portugueses no Alemonha

• Luis Miguel Lacerdo, Presidente do PARSUK - Portuguese Association of
Researchers and Students in the United Kingdorn

• Tiago Malaquias, Presidente do APEIBELUX - Associaçào Portuguesa de Estudantes
e Investigadores no Bélgica e Luxernburgo
Moderador: Mafalda de Avelor - Subdiretora de Informoçao do Luso

Mesa Redonda - A relaçao corn os Jovens da Diaspora: Impactos na Econornia

• Rui Barros, Car Multimedia, Engineering Head Up Display, Optics Development,
Bosch

• Orlando Monteiro do Silva, Presidente do CNOP - Conselho Nocionol dos Ordens
Profissionais

• Antonio Limo Cardoso, Administrador, Grupo Luz SaOde

• Antonio Saraiva, CIP - Confederaçao Empresarial de Portugal
Moderador: Carlos Lacerdo, Consultor especialista do projeto Empreender2O20

A emigraçäo de Jovens Qualificados: oportunidades e desafios para o Pals

• Pedro Gois, Keyexpert proleto Empreender 2020

Sessäo de Encerramento

• Paulo Nunes de Almeida, Presidente do Fundaçâo AEP
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Esta conferéncia fol também emitida em direto (streaming), atrovés do paginG de
Facebook do Pro jeto.

0 propósito deste direto foi conseguirmos que as jovens emigrados e que não tiveram a
possibilidade de vir participar no conferéncia, pudessem acompanhar em direto.

Esta emissào em direto ultrapassou todas as expectativas, pois teve um alcance de
1 2.707 pessoas, sendo que a conferência foi acompanhada (no sua totolidode) em direto
por 1.729 pessoas.

A grande maiorio dos pessoas que assistiram ao direto do conferêncio estavam
localizodas em Portugal, mais precisomente no Porto, seguidas de Coimbra e Lisboo. De
seguida aparece Bélgica, Ingloterra, Brasil, e Nova lorque.

Atividade 6 I Outlook Empreender 2020

Plato forma Outlook 2020

Neste momento a plotaforma encontra-se em pleno funcionomento. Todas as
funcionalidades estâo ativas e preparadas parc receber informaçâo.

Esto plataforma encontra-se ligodo com a do atividade Elevor o seu Negócio 4.0, de
formo a que ambos possam interagir e crier sinergias entre elos de forma a potenciar o
seu crescimento e dinamização.

Relotivamente 005 visitantes do site (20.025 di data), 14,7% são utilizodores que
consultam o site regularmente, sendo que 85,3% são nov05 utilizadores, o que significo
que a plataforma continua com uma dinâmica que permite angariar novos registos e
utilizadores.

Serviços de Procurement

A atividode de Procurement foi recilizoda durante o més de outubro de 2017.

Foram realizodos diversos contoctos com empresas de referéncic do tecido empresarial
português, algumas delas Curadoros do Fundação AEP, com o obletivo de identificarmos
necessidodes de Recursos Humanos, oportunidades de outsourcing, entre outros, a
divulgor posteriormente no plataforma e no otividode de brokerage.
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A platoforma e a funcionalidade “Match Opportunities” forarn apresentodos as empresas,
que forom convidadas a realizorem a sua inscriçào no mesma e divulgarem as suas
oportunidades de emprego, parcerias e outsourcing.

Brokerages Empresarlais

A atividade de brokerage, reolizou-se nas instalaçöes do AEP, nos dios 27 e 28 de
dezembro de 2017, sob o norne “Match Point Porto 2017 “.

o evento contou corn a inscriçâo de 283 lovens e de 56 empresas.

No que respeita a presenços efetivas, foi registada a presença de 1 37 jovens e 43
empresas (corn 56 representontes), tendo sido realizadas cerca de 600 reuniöes.
Este evento teve a presença de rostos bern conhecidos do nossa vida publica, tais como
Germano Airneida, Alvoro Costa, Joöo Poteiro e Manuel Fernandes Silva, que subirom ao
palco poro dirigirem algumas palavras di plateici.

o ator Pepê Rapazote, foi outra figura pUblica que nâo quis deixar de rnostrar o
apoio, tendo reolizodo urn video dedicado 005 jovens presentes no evento.

App Match Opportunities

A aplicaçâo movel là se encontra desenvolvida e està là disponivel para download tanto
pora sistemo Android como para lOS.

Esta ferramenta foi divulgoda em primeira mao no Conferencia Internacional.

Esta App foi desenvolvida tendo ern conta a funcionalidade do là existente no site o
“Match Opportunities” e o brokerage presencial Match Point.

Pretende-se que esta app, seja urn Match Point virtual, que perrnita ernpresas e jovens
talentos do diaspora cornunicarem e partilharem entre si oportunidades de ernprego,
parcerias, outsourging e novos projetos.
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Ativiclade 7 I Elevar o Seu Negocio 4.0

Enquadramento

o Elevar o seu Negocio 4.0 6 urn progroma criado para apoiar os ernpresários
emigrantes portugueses nos setores intensivos em conhecimento e/ou tecnologia, no
processo de replicacao/criacâo do sua empresa em Portugal.

o Elevar o seu Negócio 4.0 corresponde a urn Programa elaborado no ambito do
Proleto Ernpreender 2020, com enfoque especifico no empreendedorismo e, em
particular, no incentivo a criaçâo de empresas em Portugal pelos emigrantes que
pretendem investir no pais.

o Programo foi concebido em alinhamento com o designio estratégico do projeto
“Empreender 2020 - 0 Regresso de uma Geraçào Preparada”, designadamente, com o
objetivo de contribuir parc que o pals equacione e promova o regresso de umo geração de
jovens qualificados no próxima decade, atrovés da criaçdo de condiçoes favoróveis a sue

fixação no pois pelo apoio a concretizoção dos seus proletos empresariais e pessoals

A missào do prograrna Elevar o seu Negócio 4.0 6 orientada para as empresários
emigrantes que pretendem replicar ou escalar o seu negócio para Portugal, dando assirn
resposta ao desafio do acompanhamento do emigraçào portuguesa (nova e menos
recente), reforçando as laços de vinculo e a criaçâo de incentivos para a regresso e
reintegraçâo desses cidadâos.

o prograrna e as atividades desenvolvidas, tern perrnitido contribuir de modo positivo
para facilitar e tornar mais rápida a criaçâo da empresa em Portugal, bern como a sua
fixaçao nas regiöes visadas, mormente Norte e Centro.

Nâo obstante, e embora a interesse demonstrado no programa tenha sido elevado, a
nivel de adesâo so começou a ser significativo na fase final do programa, coma retorno
dos açöes de comunicaçâo realizadas. Este facto prende-se corn as dificuldades
verificadas ao nIvel da identificaçao e mapeamento dos portugueses emigrados nos
diferentes palses do mundo, bem corno ao nIvel da identificaçâo e utilizaçâo dos meios
mais eficazes para chegar a esse pUblico. Tal deve-se ao facto de nao existir uma
entidade responsOvel que centralize e/au disponibilize essa informaçâo.
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Objetivos operacionais

• Promover urn ombiente fovoravel a promoçâo do espirito empresarial, pelo
crioçöo de ferromentos e metodologias copozes de divulgor oportunidades de
empreendedorismo qualificodo e criativo em Portugal, e reforçor o relocionomento
empresariol no Diaspora, estimulando o regresso dos portugueses;

• Promover a cooperaçâo e a crioçâo de umo rede internocionol de inforrnaçâo e
suporte a estes empreendedores, reforçondo porcerios entre estes e o tecido
empresarial;

• Desenvolver urn progrorno de apolo aos ernpresários que se encontram
espolhados em diversos geogrofias que pretendern replicar ou escalar 0 seu
negócio ern Portugal, dondo assirn resposto oo desofio do ocomponhornento do
ernigraçâo portuguesa (nova e menos recente), reforçondo os loços de vinculo e a
crioção de incentivos poro o regresso e reintegraçäo desses cidodäos;

• Tornor o pals pioneiro neste trojeto de desenvolvirnento, contribuindo poro a
diminuiçâo dos toxos de desernprego e poro urno dinâmico ernpresorial rnois
cornpetitivo.

Ambito de Intervençäo

o presente proleto conternpla os seguintes ârnbitos de intervençâo:

• Mopearnento dos Ernpresários Portugueses pelo Mundo;
• Criaçào de urno Rede de Networking e Portilha entre Ernpresários Portugueses

Ernigrontes e Residentes em Portugal;
• Assessoria - Apoio a Constituiçâo do Empreso ern Portugal.

Execuçäo das Atividades

Mapeamento dos Empresários Portugueses pelo Mundo

o rnopeomento dos ernpresários portugueses pelo mundo visou a identificoçao dos
potenciois interessados e destinatários do projeto, tanto no componente de ossessorio,
como no componente de Rede.
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De urn modo global esta etopa envolveu as seguintes atividades:

• Pctrticipação ern eventos realizados pelos parceiros do projeto Empreender 2020

e por outras entidades;
• Realizaçào de eventos no âmbito do Programa Elevar o seu Negocio 4.0;

• Divulgaçâo através do Media e dos Redes Sociais;

• Divulgaçâo por entidades terceiras;

• Conceçào de uma base de dodos e divulgaçâo direta;
• Conceçâo de materlais de divulgaçâo sobre o Prograrna, o Prérnio e a Rede,

visando promover a sua visibilidade e captar o interesse dos potencials
destinatários sobre os mesmos, seja em eventos, seja através de e-mail, nos media
(press releases) ou nas redes sociais.

Participaçäo em Eventos

Ao longo do proleto realizaram-se diversos eventos dirigidos a ernpresários e emigrantes,
nos quals foi divulgado e apresentado o Programa Elevar o seu Negócio 4.0.

I Encontro de Investidores da Diaspora - Na sua primeira edição, o evento reuniu nos
dias 1 6 e 17 de Dezembro, em Sintra, mois de 300 empresários emigrantes espalbados
por todo o mundo.

II Encontro de Investidores da Diaspora - A segundo ediçao do evento realizou-se nos
dias 15 e 16 de Dezembro, em Viana do Costelo, e reuniu cerca de 570 participantes,
entre eles mais de 500 empresários. Durante este evento decorreu a cerimónia de
entrega dos prémios Elevar o seu Negócio 4.0.

VII Gala Montepio Portugal — Entrega dos prémios do concurso de Empreendedorismo
Acredita Portugal realizada em Lisboa a 2 de Junho de 2017.

Portugueses de Ca, Portugueses de La - Evento promovido pela Cap Magellan -

Associaçâo de jovens portugueses e luso-descendentes em Franca - que se realizou em
Leiria no dia 5 de Agosto.

Focus Group Internacionais — 0 programa Elevar o seu Negócio 4.0 e a Rede

Empresari@s Lus@s foram divulgados em todos as focus group Internacionais realizados
no ârnbito do projeto Empreender2020.
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Conferéncia Internacional - V Conferêncio Internacionol Lideronço e Empreendedorismo -

Entrega de documentoçäo sobre o Progromo Elevor o seu Negócio 4.0, visondo a sua
divulgoçâo junto dos cerca de 200 porticipontes dci Conferêncio que se reolizou no dic
25 de Joneiro de 2018, em Leço do Polmeirc.

Realizaçào de Eventos

Porolelomente a porticipoçâo em eventos foram reolizados dois eventos que visorom a
divulgoçoo do Progromo Elevor o seu Negócio 4.0 e a Rede Empresori@s Lus@s, bern
como os iniciotivos que Ihes estâo ossociodos.

Lançaniento Oficial da Rede Empresari@s Lus@s - Evento reolizodo o 14 de Setembro
no Fundcçâo AEP, no Porto e visou a ossinoturo dos protocolos pelas entidodes
fundodoras do Rede, designodomente as outorquios que fozern porte do nUcleo
fundodor - CM Figueiro do Foz, CM Santo Mono do Feira, CM Vile do Conde e CM
Arcos de Voldevez.

Prémio Elevar o seu Negôcio 4.0 e Cerimonia de Entrega - A cerirnónio de entrego dos
prémios Elevar o seu Negocio 4.0 decorreu duronte o II Encontro de Investidores do
Diásporo, com a opresentoção dos vencedores e a entrego dos prémios pelo Senhor
Ministro dos Negócios Estrongeiros, duronte a sessào iniciol do encontro e, posteriormente,
os Diplomas duronte o lontar oficiol do evento promovido pelo Secretorlo de Estodo dos
Comunidodes.

Criaçäo de uma Rede de Networking e Partilba entre Empresários Portugueses
Emigrantes e Residentes em Portugal

A rede constitui um dos principois eixos do Progroma Elevor o seu Negócio 4.0, visando a
suo concretizoçöo no vertente de networking e cooperoção. Com este objetivo, o rede 6
urn espoço que coloca em contocto as empresários portugueses no estrongeiro corn
empresários em Portugol, e corn um conjunto diversificodo de entidodes que podem
apoior e potenciar o seu trabolho 00 nivel do crioçâo e gestâo do empresa,
designadamente, Cârnoros Municipois, orgonizoçöes ligodas a emigração e ao meio
empresorial, Câmoros de Cornercio, Associaçöes, Universidodes, entre outros.

A rede foi criodo com o objetivo de se tornor urn recurso sustentável mesrno opós a
conclusâo do Programa Elevor o seu Negócio 4.0. no medida em que constitui urn forum

cub funcionornento é outónomo requerendo openos monotorizoçâo parc gorontir o
quolidode dos conteOdos.
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A crioçâo do rede envolveu as seguintes oçöes:

• Criaçoo dos instrumentos de opresentoçâo do Rede/Forurn — rnoteriois de

divulgaçào, ficho cle adesâo e regulomento;
• Efetuor parcerios corn entidades relevantes;

• Divulgoçâo do Rede - evento de Iançamento do Rede;

• Constituiçao do Conselho de Fundodores do Rede;

• Criaçao do Fórurn.

Assessoria - Apoio a Constituiçao da Empresa em Portugal

0 Progroma Elevor o seu Negócio 4.0 centro-se no rnissâo de promover e apoiar a
constituiçâo dos empresas em Portugal pelos ernpresários portugueses que se encontrorn
no estrangeiro. No âmbito deste objetivo o assessoria é umo otividode nuclear, no
medido ern que proporciono acomponhomento 005 empresários e oferece o suporte
necessário pora focilitor o constituiçâo e inicio do otividode dos suos empresas ern
Portugol.

A assessoria tern sido prestoda a tod@s @5 ernpresari@s que se inscrevem no
Progrorno, opos a verificaçao do sua elegibilidode e a odesâo forrnol. A assessoria viso
cumprir os seguintes objetivos especificos:

•Disponibilizar inforrnoçâo 00 porticiponte sobre o processo de criaçâo de ernpresas
ern Portugal, farniliarizando-o corn o contexto especifico de procedirnentos inerentes
a este processo;

•Proporcionor ao participante urn conhecirnento especifico sobre a reolidade
portuguesa no que respeita as questöes legois, luridicas, contabilisticos e fiscois,
recursos hurnonos ou outras que envolvarn a crioçâo e o funcionarnento dos empresas;

•Proporcionar conhecirnento sobre o mercodo português no ârnbito dos setores
especIficos visodos pelo ernpresário, bern corno sobre o contexto orgonizocional -

associoçöes, entidodes ligodas 00 setor ernpresarial, organizaçöes financiadoras,
entre outras - do pals;

•Disponibilizor informaçao sobre qualquer aspeto relacionodo corn a criaçâo do
ernpresa ou corn a gestâo do negócio ern Portugal, apoiando diretomente o
participonte ern areas relacionodos corn finonciornento, investirnento, networking,

recursos hurnonos, rnarketing, comerciol, entre outras.
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0 processo de assessoria envolve os seguintes procedimentos:

1° - Receção do pré-inscriçâo via website ou pedido direto de informaçâo;

2° - Contocto otravés de e-mail paro envio do Ficha de Adesào a ser preenchida e
devolvida pelo participante;

30 - Verificaçao do elegibilidode do porticiponte e do empreso a crior através do

contacto direto corn ~ empresari@ (via skype, e-mail ou telefone) e atrovés do
pedido de documentoçâo comprovativa do cumprimento dos requisitos para entrada
no programa;

40 - Reuniào via skype para realizoçâo de urn primeiro diagnóstico e esclorecimento

sobre o Progromo. A primeiro reuniöo visa conhecer mais detalhadomente o proleto
empresarial d@ empresari@ e os obletivos inerentes a criaçâo do empresa em
Portugal. Visa igualmente proporcionar urn conhecimento mais especifico sobre o
Programa Elevar o seu Negócio 4.0, as suos diferentes vertentes e, em particular a
assessoria;

50 - Verificando-se a elegibilidade d@ empresari@, é rernetido para o participante

O ocordo de confidencialidode que visa proteger todo a informoçào disponibilizada
durante o processo de assessoria;

6° - Conceção e validação com o participonte do Piano de Assessoria. Na sequêncio
do Diagnóstico é remetido para o participante o piano de assessoria corn a
identificoção dos etopas e conteüdos da assessoria, bem como o tempo estimodo para
O processo;

70 - Reolização das sessöes de ossessoria. As sessôes de assessoria decorrem através

de skype e presenciolmente, englobondo ainda as sessôes de trabalho nas quais são
desenvolvidos recursos de apoio ao trabalho d@ empresari@ e outras ferramentas.

Em geral, o interesse demonstrado no Programa EOSN 4.0 foi elevado, no entonto, nem
sempre se concretizou na constituição das empresas ou no participação nos processos de
ossessorio.

Os principals constrangimentos que se colocoram ao desenvolvirnento do Elevor 0 seu
Negocio 4.0, surgiram ao nIvel da cornunicação com a comunidade emigrante.
Efetivamente, verificou-se que olém de nao existir informação estruturada sobre quern
são as portugueses que se encontram ernigrados, tombém nâo existern canais de
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comunicciçâo dirigidos que permitem chegor de uma formci eficiente e eficaz a esta
comunidade. 0 mopeornento dos portugueses emigrodos constituiu umo otividode de
difIcil execuçâo e morose, exigindo a pesquiso de informoçoo individuolizoda nos redes
sociois, a recolha de informoçoo em eventos dirigidos, a identificoçao de porticipontes
em progromos dirigidos a emigrantes (premios, opolos e outras), o contcicto corn Cameras
Municipais, o opoio do Steering Committee, entre outros.

Umo vez que nâo existe inforrnaçao centrolizada, a comunicação direto corn este pUblico
tombém se torno dificil no rnedido em que frequentemente é necessário recorrer as redes
sociols, um meio que nâo e utilizado correnternente por muitas pessoas nem é muito eficaz
parc este tipo de cornunicctção.

Consequencio destes constrongimentos, o nUrnero de inscriçöes efetivas ficou oboixo do
expectotivo inicial e os contactos corneçororn a surgir em rnoior nUrnero apenas no fase
final de realizaçào do Progromo.

Ao longo dos próximos meses serâo concluldos os processos de assessoria.

Seth ainda formalizada a constituiçào dos empresos dos porticipontes corn assessoria em
curso, de modo a otingir o objetivo definido em candidature.

> PROJETO EMPREENDER 45-60 - U~t4 ESTRATEGIA DE A~oio AO EMPREENDEDORISMO SENIOR

No die 23 de julho de 2015 a Fundaçäo AEP apresenfou uma condidatura ao Norte
2020 com o temo Ernpreender 45-60 — Uma Estrotégia de Apoio ao Ernpreendedorismo
Senior, pare ser desenvolvido co longo do periodo de 2 anos, num total de investirnento
elegIvel de 929.187,68 euros. A candidature foi oprovado no die 12 de fevereiro de
2016. 0 inicio formal do projeto foi o die 1 de janeiro de 2016 e terminou no dia 31 de
dezembro de 2017.

Em 20170 proleto desenvolveu-se no totolidode, nos termos abaixo descritos.

Enquadramento

0 projeto Empreender 45-60 insere-se do dominio do apoio 00 empreendedorismo
direcionodo especificamente pore as geraçöes mais velhos, revestindo-se assirn de urn
elevado grou de inoveçào no forma e no conteUdo de otuaçâo.
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Considerondo que existem lacunas no oferta de soluçôes eficazes parc a atenucçâo do
desemprego em faixos etárias superiores a 45 anos, porticularmente em individuos com
elevados niveis de qualificaçao, a Fundcçâo AEP definiu, no âmbito dos sues
competéncias, uma estrotégia de O~O~O 00 empreendedorismo senior, em face do
elevada experiêncio de atuaçào neste dominio.

o proleto Empreender 45-60 foi focolizado no regiâo norte do Pals, onde se regista
urna maior taxa de desemprego qualificado nesta faixa etária, permitindo desta forma
testar corn moTor proximidade as ferramentas construidas e avoliar o seu impocto no
Regiâo, potenciando a rede de parceiros institucionais, nurna esfero geográfica
delirnitado.

Objetivos operacionais

Identificar e one lisar estratégias de emprego implernentadas em paises
pertencentes a Uniâo Europeia, direcionodos a populaçâo desernpregada e
qualificada, corn idade superior a 45 anos, procurondo identificar os principais
drivers de sucesso

2. Avoliar os principais constrangimentos do lodo do oferta e do procura, que
impedem o desenvolvimento de otitudes ernpreendedoras por porte deste grupo
de populaçâo, no regiâo Norte do Pals;

3. Identificar as condiçöes que favorecem o empreendedorismo senior e propor
modelos de atuaçào inovadores que contrariem os fatores inibidores de urno
atitude empresarial pró-ativa;

4. Prornover o debate em torno do temática, pela partilho dos resultados obtidos nos
fases do pro jeto;

5. Desenvolver um coniunto de açöes de capacitaçâo dos principois agentes ligados
00 empreendedorisrno, promovendo o networking e a criaçâo de redes de opoio
que permitam minirnizar os constrongimentos identificodos;

6. Implementar urn proleto-piloto de O~0~O 00 empreendedorisrno senior corn base
num rnodelo de mutualismo de geração de ideias e criaçâo de negócios, associado
ainda 00 empreendedorisrno intergeracionol
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Execuçdo dos atividodes

As atividades forarn totolmente realizadas, de acordo corn o previsto no Mernoria
Descritivo deste projeto. Apresentam-se abaixo os detalbes referentes aos trabalbos
realizados desde o inicio de proleto.

Atividade 1 I Benchmarking Internacional

Foi realizado urn estudo de benchmarking europeu corn vista a identificaçâo de modelos de
apoio ao ernpreendedorisrno senior corn sucesso, recolbendo boos práticas passiveis de
serem adaptadas 00 nosso Pals.

o estudo de benchmcirking foi realizado corn base na rnetodologia prevista no Mernória
Descrita tendo sido seguidos todos os pressupostos a exceçöo do realizaçäo dos focus
group de onélise prospetiva. A inforrnoçao documental obtida nos trabalbos de pesquisa
foi extensa e detolhada e corn metodologias de irnplementoção distintas, o suficiente parc
que fossem identificados modelos de apoio ao ernpreendedorisrno senior corn sucesso ern
nOmero superior ao expetável, permitindo curnprir o obletivo deste estudo. Assirn, ern
substituiçäo do reolizaçâo de focus group, optou-se por urna extensâo do nUrnero de
estudos de caso analisados, para os quais forarn realizodas entrevistas personalizadas,
conseguindo-se aumentor o portefolio de cosos de sucesso possiveis de incorporaçâo pelos
ogentes nacionais. Neste estudo, forarn identificados 1 2 casos de sucesso a nivel europeu
com potencialidade pare serern irnplementados ern território nacional.
Resultados

Esto atividade produziu 0 docurnento “Benchmarking Internacional” disponIvel ern
www.emoreender.4560.pt.

Atividade 2 I Estudo de Diagnóstico e Estrategia de Desenvolvimento

Foi reolizodo o estudo de “Diagnóstico e Estratégia de Desenvolvimento” corn o objetivo
de avaliar o estado do orte no Regiao Norte sobre o desernprego quolificado senior e
propor uma estratégia de desenvolvimento capaz de promover o ernpreendedorismo e o
espirito ernpresariol junto deste püblico-alvo. Para a concretizoção do resultado final
contribuircim duos atividades:
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Elahoração do Estudo

Nesto etopa implementou-se a metodologia prevista em memório descritivo e que passou
pelo levantornento, cornpiloçâo, sistematizaçào, análise, tratarnento e opresentaçâo de
resultodos. Mais concretornente forom desenvolvidos as seguintes iniciativas:

• Pesquiso do informaçâo publicoda e relevante parc a ternática em análise;

• Pesquiso e tratarnento de informaçâo de natureza estatistico atuolizada;

• Informaçào recoihida atrovés de um survey direcionado a uma amostra
representative do populoçöo desempregada corn mais de 45 onos e concebido
criodo parc o efeito;

• Recolho de Informaçoo e opiniöes 00 nivel de experts e opinion makers e de

entidades corn forte capital de influência no definiçâo e irnplementaçâo de
medidas estruturantes poro a Regiâo.

Auscultaçao Institucional

Esta atividade foi cornposta pelo realizaçöo de entrevistas serniestruturadas e pela a
realizaçâo de focus group corn responsáveis pela definiçâo de politicos pUbliccis e
privadas de estirnulo e apoio co ernpreendedorisrno, bern corno corn agentes fcicilitadores
e prornotores da dinârnica ernpresarial portugueso, corn vista a avaliar a capacidade
parc a integroçâo deste grupo populocional e elencar oportunidades, formos e rneios de
otuoçâo. Participororn nesta auscultaçâo as entidades abaixo identificadas:

Entrevistas Serniestruturadas
CCDRN

Portugal Ventures
IEFP — delegoçâo norte

Fundaçào PT
POISE

IAPMEI- Lisboa
Santa Caso do Misericordio

Cdxc Econórnicc Montepio Geral

Focus Group
AEP

C. M. Farnalicâo
IEFP

ANJE
CIM Cávado

ADRAVE
BIC Minho

CITEVE

• A taxa de respostas ao survey foi de 100%;
• Forarn recilizados 4 focus group de auscultaçâo institucional;
• Forarn realizadas 8 entrevistas de auscultciçâo institucional.
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Resultados

A atividode 2 produziu o docurnento “Diagnostico e Estrategia de Desenvolvimento”
disponivel em www.emøreender45óO.pt.

Atividade 3 I Açoes de Sensibilizaçao e Capacitaçao

Esta atividade conternplou trés tipos de oçöes de sensibilização poro a temática do
empreendedorismo senior.

Seminários

Foi realizado urn ciclo de 4 seminários com o obletivo do promover a sensibilizaçâo e a
tornado do consciéncia global para a problemática do ernpreendedorisrno senior. Esta
otividade foi realizada no Fundaçào AEP, na BIC MINHO, no Regia Douro Park e na
Associaçào Empresariol de Viana do Castelo.

o prograrna dos seminários foi constituido por intervençöes diversos: apresentaçâo do
Estudo de Benchrnarking Internacional - conclusöes e propostas; apresentação do
Diognóstico e Estratégia de Desenvolvirnento - conclusöes e propostos; opresentaçöo do
prograrna photo de apolo ao ernpreendedorisrno senior Senior Match Business;
apresentaçào, por orodor/o convidado dos diferentes “olhares” sobre a temática do
empreendedorismo senior e apresentação de sisternas de apoio di criaçâo do próprio
emprego disponibilizados pelo IEFP.

Workshops

Foi realizado urn ciclo de 4 workshops de sensibilizaçâo e capacitaçâo dos geroçöes rnais
jovens parc as vontagens do ernpreendedorismo intergeracional, a que se atribui a
designaçâo de YESS! - Touth+Experience Successfull Startup.

Esta iniciativa foi desenvolvida ern parceira corn as Universidodes e lnstituiçöes de ensino
superior: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Faculdade do Engenhoria
do Universidade do Minho, Liftoff - Gabinete do Empreendedor do Associaçâo Acadérnica
do Universidade do Minho, Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade do Trás-os
Montes e Alto Douro e Escola Superior do Tecnologia e Gestâo do Instituto Politécnico de
Viana do Castelo.
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Conferência Internacional

Fol realizada a conferéncia internocionol “Empreender 45-60: never too late to start again”
corn a participaçào de keynote speakers e especiolistas em empreendedorismo senior,
vindos de Espanho e Inglaterra. Neste evento realizararn-se ainda duos mesas redondas
com a intervençâo de representantes de entidades pOblicas e privadas, toTs corno:
Fundaçâo Manuel Antonio do Mota, IEFP, ISEG, Cornité dos Assuntos Soclois, SaUde e
Desenvolvimento SustentOvel do Assernbleia Parlarnentar do Conseiho Europeu, POISE,
IAPMEI e GEN Portugal.

Este grande evento teve por obletivo prornover urn debate alargado em torno do
problernOtico do ernpreendedorisrno senior no regiâo Norte de Portugal, através do
partilha de experiências e casos de sucesso.

Resultados

Na atividode 3:

• forarn realizados 4 seminOrios institucionais corn a presenço de urn total de 86

participantes;
• forarn realizados 5 workshops ern entidades de ensino superior corn a participaçöo

de urn total de 38 estudontes;
• fol realizada a conferéncia internacional tendo sido registados em check in 213

participantes.

Atividade 4 I Senior Match Business

O Senior Match Business 0 urn prograrna piloto de ernpreendedorisrno senior, direcionodo a
desempregados corn habilitoçöes de nivel superior corn rnais de 45 anos e corn elevada
experiência profissional e conhecirnentos em diversos Oreos de atividode e conhecimento.
As otividades desenvolvidas neste prograrna visararn dar curnprimento aos seguintes
objetivos:

• Potenciar o elevado know-how dos porticipontes no procura de soluçôes

tecnológicas inovadoras;
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• Estimular o networking entre os participantes, potenciando sinergias e

complementaridades, corn vista a dinarnizaçâo de redes ou outras forrnas de
associaçâo, tendo por obletivo a concretizaçöo de negócios viáveis e inovadores;

• Promover o empreendedorismo entre geraçôes, potenciondo a inovaçöo, evoluçào
de conceitos, aproveitando a experiência e conhecirnentos adquiridos;

• Prornover a criaçâo do próprio negócio.

As atividades forarn realizadas conforrne apresentodo no memória descritiva do proleto.

Idea Business Pool

Esta atividade foi composta por diversas subatividades, a seguir apresentadas:

Identificcçâo de Oportunidades de Negócio

Consistlu em identificar junto do tecido empresorial do regiào Norte, problernas de
dimensâo tecnológica, social, ambiental ou outros, parc os quois existissern lacunas na
oferta de soluçöes por porte do mercado e que possam representar oportunidades de
negócio. Esta etapa desenvolveu-se corn recurso a urn survey lançado a ernpresos e
curadores da Fundaçao AEP, bern corno a entrevistas personolizadas a 7 destas ernpresas,
que se mostram disponiveis para partilhar mais informaçâo (rnais detalhes desta etapo no
documento Metodologia Senior Macth Business).

Sisternatizaçao em project- sheets

Tratadas as inforrnoçoes obtidas no ponto anterior, foram construidas as prolect sheets
associadas a casa lacuna identificada, contendo informaçâo sobre estas oportunidades de
negócio, para que sejarn apropriados por todos/as os/os interessados/as (rnais detalhes
desta etapa no docurnento Metodologia Senior Match Business).

Plataforma informática

Foi concebida e prograrnada a plataforrna www.ernpreender456O.pt. que possibilitou a
divulgaçâo do projeto, das sues atividades bern corno a partllha de documentos parc
consulto e download por parte dos/as interessados/as.
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Sessöes de Brainstorming

Forarn realizadas sessôes de trabalbo corn interessados/as parc recolba de ideios e
desenvolvirnento de idelas de negóclos que decorrerem em diferentes localidades: Porto,
Guimaràes, Vile Real e Viana do Castelo. As atividades dos sessôes de brainstorming

obedecerarn a urn progroma previarnente definido corn intervençöes presenclais e via web
- online e offline (mais detaihes desta etapa no documento Metodologio Senior Match

Business).

Business Match

Seleçâo de Proletos inovadores- Business Plan 1 0+

A atividade de Business Plan 10+ teve corno obletivos a análise e seleçâo dos projetos
rnais inovadores e diferenciadores, resultantes da etapa Idea Business Pool e a elaboraçào
dos respetivos pianos de negócio, por consuitores especialistas (rnois detoihes desta etapo
no docurnento Metodologia Senior Match Business e Avaliaçâo do irnpacto).

Forarn selecionados 1 7 projetos e realizados sessôes de traboiho corn consuitores e
ernpreendedores/os, visando a eiaboraçâo dos pianos de negócio.

Mentoring parc a criaçâo de redes

Foram reaiizadas sessöes de mentoring de apolo a crioçào do negócio e apoio de
rnediação a constituiçâo de redes de irnpiernentaçao do negócio. Pore a impiernentaçâo
destci etapa foi desenvoivido urn prograrna de mentoring dividido ern trés fases:
Motivaction, Speed Mentoring e Meet The Boss. Participororn no irnpiernentcção deste
prograrna: Coach de Motivaçöo Pessoal, Mentores de diferentes areas técnicas e
Ernpresários (mois detaihes desto etapa no docurnento Metodologia Senior Match Business).

Brokerage

Forarn realizodas 3 sessôes de brokerage corn aiunos do ensino superior visando o
alargarnento da porticipaçào a individuos de outra geraçâo, motivados pare recoiher,
oceitar e potenciar o know-how acurnulado dos ernpreendedores/as séniores. Verificou-se
que a agenda escolar nâo perrnitiu a participoçöo de mois oiunos. Participorarn nesta
inicicitivci 4 ernpreendedores e assistirorn as sessöes urn total de 81 alunos/as (mais
detaihes desta etapa no documento Metodologia Senior Match Business).
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Startpoint Senior Business

Capacitaçâo

Conforme previsto em rnemória descritiva foram realizadas sessöes de capacitaçâo parc o
ernpreendedorismo, desenvolvendo as hard & soft skills corn o obletivo de desenvolver as
competências empreendedoras nos participantes. Nestas sessôes foram abordados temas
relacionados corn a criaçâo e gestâo de empresas, acrescidos de uma componente de
desenvolvimento de soft skills, trabalbando o “saber ser” como ferrarnenta necessária ao
sucesso do negócio e 6 sustentabilidade do empresa (mais detalhes desta etapa no
docurnento Metodologia Senior Match Business).

Foi organizado urn evento pitch para procure de soluçöes de financiamento pare as ideias
de negócio. Este foi direcionado a entidades corn potencial parc apoiar estas ideias.
Estiveram presentes: BCP Millenium, Montepio Geral, lnvicta Angels, Startup Portugal e
Fundaçâo Manuel Antonio da Mote.

Mentoring de apoio co arranque dos negOcios

Esta atividade foi desenvolvida ao longo de todo o projeto, visando o apoio de mentoring
co arranque dos negOcios, designadamente no acompanhamento técnico juridico e no
aconselharnento especializa

005 primeiros passos da ernpresa, bern como nas ternOticas técnicas. Os mentores mantêrn
a sue disponibilidade pare estes empreendedores/as sempre que estes considerern
necessária a sua intervençâo.

Avaiiação
Foi realizada a avaliaçâo de impacto do programa pHoto a qual apresenta os principais
aspetos a melhorar corn vista ao encerramento do metodologia de intervençào. Esta
avaliaçao decorreu em vOrios momentos do programa, pela aplicaçâo de questionários
aos diferentes destinatarios. Os resultados serão sistematizados num relatório final de
recomendaçöes.

/
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Resultados

A atividade 5 produziu os seguintes outputs:

• Metodologia Senior Match Business;

• Relcitório de Avolioçâo do Programa Photo Senior Match Business;
• 11 Projetos a serem opoiodas no sua formalizaçoo e implementaçâo.

Outros outputs:

• 1 0 prolect sheets que estâo disponiveis em www.empreender45óO.pt;

• 24 prolects sheets resultantes dos sessöes de brainstorming (nào disponiveis por

solicitoçâo dos/as respetivos/os empreendedores/as);
• 1 platoformo informática de divulgaçao de todos as iniciotivos e docurnentos do

proleto: www.ernpreender4560.pt;
• 6 grupos de brainstorming corn a porticipoçâo de urn total de 74 potenciais

empreendedores/as, dos quois resultararn 23 ideias de negócio corn
potenchalidades de irnplementaçâo;

• 17 PIanos de negódo;

• 3 brokerage corn olunos do ensino superior;

• 4 oçöes de capacitação corn urn total de 62 porticipontes;
• 1 evento Pitch corn a opresentaçâo de 11 ideios de negócio e corn a presenço de 5

entidodes potencialrnente parceiros.

Atividade 5 I Divulgaçäo e Disseminaçao

Comunicaçao

Fororn definidas açöes de comunicoçâo e respetivos melos ou instrurnentos, mediante a
caracterizaçâo do póblico-alvo, que permitirorn a divulgoçâo do proleto e a disserninoçâo
de iniciotivos e outputs.

Dada a relevâncios dos redes socials, a gronde aposta esteve no conceçâo e monutenção
dos suportes online: plataformo informático do pro jeto, facebook e linkedin.

Forom hgualrnente utilizodos os rneios de comunicaçâo impressa (jornois do regiao norte),
bern como audio (spots publicitário no M80 e no Radio UM).
0 terno despertou interesse por porte dos media, tendo resultodo nurn conjunto de artigos,
entrevistos e outras reportagens reunidos no Press Book de proleto. —
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Puhlicaçdo de casos de Sucesso
Foi elaborada a publicaçâo “Programa Senior Match Business: Casos de Sucesso”. Este é
urn documento que apresenta e sumaria as experiêncios vividas ao longo dos várias foses
do Programa Senior Match Business, relotondo testernunhos dos participantes e respeitando
a sua confidencialidade (nos casos aplicáveis). Este output tern elevodo potenciol
demonstrador em relaçâo ao impacto e efeitos produzidos nos püblicos-olvo, capaz de
induzir a apropriaçao em outros agentes e em diferentes contextos.

Resultado

A atividade 5 produziu os seguintes outputs:

• 1 Press Book de projeto (2 exernplares impressos);
• 1 Publicoçâo “Casos de Sucesso” (500 exemplares impressos).
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Indicadores do Pro jeto
DESIGNAcA0 DA OPERAçA0

* 0 Estudo de Benchmarking foi realizado corn base na metodologia prevista na MemOria Descrita tendo sido seguidos

todos Os pressupostos a exceçào da realizaçâo dos focus group de anélise prospetiva. A inforrnaç~o documental obtida

nos trabaihos de pesquisa foi extensa e detaihada e com metodologias de implementaçäo distintas o suficiente para

que fossem identificados modelos de apoio ao empreendedorismo senior corn sucesso em nürnero superior ao

expetável, permitindo curnprir o objetivo deste estudo. Assim, em substituiçao da realizaçäo defocus group, optou-se

por urna extensao do nümero de estudos de caso analisados, para os quais foram realizadas entrevistas

~59
/

~5O ~

[Empreender 45-60 I I

INDIcADOR APROVADO ExEcuçAo
FINAL

TAXA DE

codlgo DesIgnaç~o linldade TIpo Quantiade Valsr Quaritidade ExEcucAo
(10) (lv) (40)=120)+{30)

Novas empresas apoiadas i~ IResul. 10 — 11 110%
Estt4os de Caso identificados a nivel europeu n2 Real. 3 12 400%
Focus Group realizados i~ Real. 3 — 0 *

Participantes nos Focus Group n2 Real. 10 0 *

Respostas do survey % ~eal. 60 — 100 167%
Focus Group de Auscultaçao Institucional n2 Real. 4 4 100%
Entrevistas de Auscultacão Institucional rlQ Real. 10 — 8 80%
Participantes nos seminários nQ Real. 30 86 287%
Participantes nos workshops 1~ IReal. 30 — 38 127%
Participantes noCongresso International nQ IReal. 50 — 213 426%
Projects Sheets identificadas n2 Real 30 34 113%
Sessöes de Brainstorming nQ IRea, 6 — 6 100%
Participantes nos brdcerage corn Ijniversdades n2 IRea. 30 81 270%
Participantes nas acöes de capacitacào r12 IReal, 20 62 310%
Pitch dirigidos a financiadores n2 Real 1 — 1 100%
Visualizaçoes da plataforrna rs2 IReal 100 14241 14241%

lnsercöes publicitarias nos media nQ Real 4 4 100%
Est~ode Benchmarking Internacional n9 IResul 1 1 100%
Diagnásticoe Estratégia de Desenvolvimento—Empreendedorismosénio nQ IResul. 1 1 100% —

Seminários tom objetivo de promover a sensibilizacäo e a tomada de con 1~ IResul. 4 4 100%
Worlcshops de sensibiliza~o e capacitacão das geraçöes mais jovens par n9 IResul. 4 5 125%
Participantes que consideram a informação ütil recolhida nas acöes de ca nQ IResul. 75 57 92%
Participaçâo media nos workshops n9 rnesul. 15 7 47%
Sessöes de Brainstorming r12 Igesul, 6 6 100%
Selecaode projetos irovadores ri~ IResul. 10 17 170%
Downloads de oportunidades de negOcio n9 IResul, 20 807 4035%
Participantea que consideram a informacao Util recoihida nas acâes de Ca % lResul. 75 100% 100%
Participantes que consideram a realizacâo do Pitch dirigido a finandador % IResul. 75 0 100%

Metodologia Senior Match Business ii~ IResul. 1 1 100%
Publicacao Casos de Sucesso nQ IResul. 500 500 100%

PressBook flQ IResul. 1 2 200%
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> ALARGAMENTO DO CONSELKO DE CIJRADORES EM 2017

Por firn será de referir as diligéncias conducentes ao alargarnento do Conselho de
Curadores, através do apresentoçâo de proposta de deliberaçào e adrnissâo de urn
novo rnernbro a EXPONOR-FIPORTO-Feira International do Porto S.A.. A Fundaçâo AEP
termina o ano de 2017 corn 76 membros Fundadores e Curadores.

CONTAS E PESSOAL

A Fundaçâo AEP encerrou o ano de 2017 corn urn resultado liquido positivo de 4.753,00
Euros. Em linha corn o orçarnentado para 2017 (4.577,00 Euros). Curnpre aqui realçar o
cofinanciomento, pelo Cornpete 2020 e Norte 2020, dos nossos proletos Apreender 3.0,
Ernpreender 2020 e Ernpreender 45-60, no valor de 1.160.051,00 Euros e de patrocinios
no valor de 254.500,00 Euros, nurn total de 1.414.551,00 Euros, valor que se encontra
reconhecido no conta de subsIdios, doaçdes e Iegcsdos a exploraçdo.
lrnporta referir que houve urn aurnento substoncial dos Fornecimentos e Serviços Externos,
por via das açöes que forarn desenvolvidas no ârnbito dos referidos projetos, gastos estes
que forarn cofinanciados pelo Cornpete e Norte 2020, corno já referirnos anteriorrnente.
Adicionalrnente é de notar urn aurnento dos gostos corn pessoal, por via da extensâo por
dois rneses dos contrcttos dos 3 elernentos técnicos, corn contratos a terrno certo
coincidentes corn o firn dos proletos.
A Fundaçao AEP nâo tern quaisquer dividas ern mora perante a Adrninistraçöo Fiscal e a
Segurança Social.

Por outro lado, ern 2017 a Fundaçâo AEP foi ressarcida por parte da Adrninistraçâo

Fiscal, por decisâo do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, do rnontante de 34.24 1

Euros, respeitantes a IMT e Irnposto de Selo cobrado, indevidarnente, ern 2010.

PROPOSTA DE APLICAçAO DE RESULTADOS

0 Conselbo de Administraçäo propöe ao Conselho de Curadores que o resultado de
2017, no montante de 4.753,00 Euros, sela transferido para resultados transitados.

Querernos por firn, dirigir urna palavro de apreço a todos os Fundadores, Curadores, cos
rnernbros do Conselho Fiscal e a todos os colaboradores que, 00 longo deste ano de
2017, corn o seu apoio e confiança, nos ajudararn no nossa rnissâo.
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o CONSELHO DE ADMINISTRAçAO

JosÉ PAULO SA FERNANDES NUNES DE ALMEIDA
PRESIDENTE

ANTONIO MANUEL BARBOT CAMPOS E MATOS
VOGAL

Luis MIGUEL MAGALHAES RIBEIR0
VOGAL

MARIA BENEDITA ANDRADE DE AMORIM MARTINS
VOGAL

PAULO JOSÉ DAS NEVES VAZ
VOGAL


