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INTRODUÇÃO 
Os territórios assumem uma preponderância crescente nos 
processos de acumulação de conhecimento e aprendizagem 
coletiva, proporcionando-lhe carácter distintivo e de diferenciação. 
As sinergias criadas através de cooperação, nomeadamente em 
processos de inovação, verificadas e facilitadas pela proximidade 
entre empresas e outras instituições situadas num mesmo território 
são essenciais para o aumento da competitividade das empresas e 
do território. 

A atratividade e competitividade de um território, assenta assim 
num conjunto alargado de fatores comuns, que são encontrados em 
externalidades físicas, nas acessibilidades ou qualidades do meio 
envolvente, mas também na cultura, no capital relacional e na 
capacidade de aprendizagem do território. 

As lógicas de proximidade potenciam o desenvolvimento de 
ecossistemas sociais, políticos e económicos e, por consequência, a 
clusterização do conhecimento. 

Na atual conjuntura, os territórios terão de ter a capacidade de 
aproveitar as oportunidades económicas geradas pela globalização 
e criar ferramentas de apoio e estímulo à competitividade das suas 
empresas, possibilitando uma melhoria no bem-estar social, criação 
de emprego e garantia da coesão social. 

A sua capacidade de captação de investimento e desenvolvimento 
de políticas públicas de estímulo à competitividade das empresas 
que, associado aos seus fatores naturais, matérias-primas e recursos 
humanos, e ao seu conhecimento tácito e de inovação, faz a 
singularidade de cada território, com características próprias e 
diferenciadoras são aspetos fundamentais em todo o processo 
de criação de valor e de incorporação de riqueza nos territórios.  

A região do Médio Tejo - MT tem vindo a traçar o seu caminho, 
apresentando um ecossistema empreendedor ainda muito jovem, 
mas que se vem afirmando pouco a pouco, com uma preocupação 
constante dos seus atores em criar condições físicas, humanas e 
relacionais de suporte para tornar a região mais atrativa e atuante 
em termos empresariais. 

Este Guia de Boas Práticas para o Ecossistema Empreendedor, 
surge no enquadramento de um trabalho, liderado pela CIMT e pelas 
autarquias do Médio Tejo, relativo ao empreendedorismo na região, 
que deu lugar ao Plano Estratégico para o Ecossistema 
Empreendedor do Médio Tejo, elemento que ajudou a diagnosticar, 
posicionar e traçar linhas orientadoras para o Ecossistema 
Empreendedor do MT.   

Nele abordam-se as várias problemáticas definidas nos anteriores 
documentos estratégicos elaborados, numa sequência de tópicos e 
em cada um, os itens prioritários. Procura-se assim, de forma muito 
focada, identificar um conjunto de ações e intervenções que a teoria 
e a experiência deste projeto e desta região aconselham na gestão 
do ecossistema empreendedor do Médio Tejo. 
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1 // CULTURA EMPREENDEDORA 
Segundo o modelo da OCDE – Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico, o empreendedorismo é desenvolvido 
através de uma combinação de três fatores: oportunidades criadas 
pelas condições de mercado, pessoas com capacidades 

empreendedoras e recursos como o 
acesso ao capital, I&D e tecnologia. 

A cultura empreendedora é 
determinante no desempenho do 
ecossistema empreendedor. A 
educação, a comunicação, a 
realização de eventos culturais, são 
alguns exemplos de iniciativas/ações 
que servem o propósito de 
desenvolvimento de uma cultura 
empreendedora, transversal a toda a 

sociedade. 

A cultura empreendedora deve ser fomentada junto das escolas, 
do ensino pré-universitário e das universidades. A formação de 
grupos profissionais que têm que lidar com este conceito, como por 
exemplo os professores, é fundamental para a alavancagem da 
cultura empreendedora. 

A alteração da cultura empreendedora não se faz rapidamente e 
demora algum tempo. 

Estes fatores são afetados por dois temas importantes: 
enquadramento legal/administrativo e a cultura. 

 

 

 

 

  

DESTAQUES 

• Fomentar a cultura empreendedora, desde a infância até à 
fase adulta, sempre numa perspectiva de aprendizagem e 
inovação aberta;  

• Utilizar metodologias para auxiliar a elaboração de novos 
empreendimentos, de forma a que a endogeneização nos 
atores da região do Médio Tejo, conduzam à formação de uma 
cultura empreendedora; 

• Facilitar a comunicação entre os empreendedores levando a 
trocas de experiências e partilha de conhecimento, através de 
práticas de mentoring e estabelecimento de relações de 
confiança é crucial para a consolidação dessa cultura; 

• Promover uma aprendizagem conjunta e em rede, nas 
incubadoras, e disseminar as boas práticas de incubação e de 
apoio ao empreendedorismo; 

• Acompanhar os projetos em todas as fases, e estabelecer uma 
relação estreita, desde a fase de apresentação de ideias até 
ao momento de entrada no mercado; 

• Promover o relacionamento entre empresas seniores (âncoras 
na Região do Médio Tejo) e novas empresas, ao nível da 
partilha de experiências; 

• Identificar as necessidades de mercado, sem esquecer os 
recursos endógenos da Região do MT (Ex: Turismo, Eficiência 
Energética, Inovação Rural, Floresta e Agroalimentar). 
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2 // ARTICULAÇÃO E 
CONVERGÊNCIA ENTRE ATORES 

É importante que cada ator, dentro do ecossistema regional, saiba 
qual é o seu papel e o que é esperado de si em termos de realização 
de ações e atividades a desenvolver, mas que no essencial saiba 
sobretudo qual vai ser o seu contributo para o Ecossistema do 
Médio Tejo, numa perspetiva de médio/longo prazo. 

A articulação e convergência entre atores é talvez o aspeto mais 
difícil de trabalhar nos ecossistemas empreendedores, mas também 
é aquele que depois de estabelecido e estimulado, torna mais 
robusto o ecossistema.  

Neste sentido, apresentam-se algumas orientações, para as 
diferentes tipologias de atores, que importa reter para o 
desenvolvimento e amadurecimento do Ecossistema do Médio 
Tejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETOR DE NEGÓCIOS (EMPRESÁRIOS, PME, GRANDES 
EMPRESAS, ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS) 

Familiarizar-se com os vários governos e organizações não-
governamentais que apoiam empreendedores e PME.  

Criar uma rede que apoie ou adote a função de mentor, consultoria 
ou grupo consultivo para ajudar em todos os aspetos do 
projeto/negócio. 

Potenciar a adoção de tecnologia para criar novos produtos, serviços 
e modelos de negócios, inclusive para os negócios assentes nos 
recursos endógenos. 

Alavancar a tecnologia digital para campanha de produtos e serviços, 
na perspetiva do "Nascido global" (cada vez mais indústrias estão a 
florescer usando essas plataformas digitais). 

Introduzir a inovação em empresas tradicionais e existentes através 
do empreendedorismo dos colaboradores, melhorando a 
produtividade e promovendo a excelência nas indústrias e serviços. 
Apoio, e suporte à experimentação por parte de funcionários. 

Aventurar-se em novas indústrias de elevado crescimento, 
incentivando produtos inovadores, serviços e usando novos modelos 
de negócios. 

Permitir Aprendizagem ao Longo da Vida ou continuar a investir na 
educação de colaboradores de empresas e instituições em áreas que 
podem levá-los a tornar-se inovadores e líderes. 
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INSTITUIÇÕES ACADÉMICAS E EDUCACIONAIS 

Desenvolver programas de empreendedorismo em ambiente escolar 
e instituições educacionais pós-secundárias, com as entidades 
escolares da região. 

Criar novos programas educacionais/estágio e programas 
cooperativos que envolvam os alunos em atividades de 
empreendedorismo durante todo o período escolar. 

Enriquecer o programa das disciplinas académicas tradicionais com 
competências de criação de plataformas ou utilização de tecnologias 
digitais, com competências pessoais de empreendedorismo e de 
gestão de projeto e de negócios. 

Apoiar pesquisas nas áreas de empreendedorismo, inovação, 
renovação das empresas, expansão de negócios 

Criar programas de empreendedorismo jovem, para adolescentes, 
em idade escolar, utilizando o mentoring de professores, executivos 
de empresas e estudantes universitários. 

Orientar os Programas para durações superiores a um ano, 
implementar curriculum estruturado, simulando um modus operandi 
corporativo para a vida, incluindo atribuição de responsabilidades e 
avaliação dos resultados do negócio por um painel profissional de 
executivos. 

Dar apoio aos jovens que preferem não apostar na educação formal 
de nível universitário, mas adquirir competências necessárias para 
iniciar o seu negócio e se tornar um empreendedor bem-sucedido, 
executando negócios sustentáveis, incluindo empresas orientadas 
para mercados globais e de elevado crescimento. 

 

 

INSTITUIÇÕES SISTEMA CIENTÌFICO-TECNOLÓGICO 

As entidades do Sistema Científico e Tecnológico- SCT devem 
funcionar em rede, o seu papel deve ir muito para além do sistema 
regional em que está inserido e o próprio território deve articular-se 
com as entidades do SCT de acordo com a especialização que 
necessita, podendo esta encontrar-se fora do seu território, a nível 
nacional ou mesmo internacional. 

As incubadoras e aceleradores são infraestruturas que devem ter um 
papel relevante na transferência de tecnologia, assumindo-se como 
“pivot” entre quem tem a tecnologia disponível e quem precisa desta 
para empreender e inovar, em termos regionais. 

Deve ser promovida a articulação entre entidades dos sistemas 
científico – tecnológico e entre estas e as outras entidades regionais.   

Pretende-se que as entidades do SCT sejam pioneiras a gerar 
inovação nas cadeias de valor e a transferir essa inovação para as 
empresas. 
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SISTEMA DE FINANCIAMENTO 

Estabelecimento de instrumentos adequados de financiamento com 
as entidades do sistema financeiro, capitais de risco e clubes de 
Business Angels. A diversificação da rede de entidades financeiras 
permite aumentar o conjunto de soluções de financiamento 
disponíveis para o ecossistema empreendedor do Médio Tejo. 

Enquadramento dos programas de incentivo ao empreendedorismo, 
seja por meio de linhas de financiamento, ou iniciativas de apoio ao 
nível nacional, regional e municipal, por parte do Estado. 

A CIMT e os municípios podem desempenhar um papel relevante na 
mobilização das fontes de financiamento internas, criando 
verdadeiras plataformas de cooperação interinstitucional, integrando 
bancos, empresas de capital risco, garantia mútua, business angels, 
entre outras numa dinâmica empreendedora regional. 

  

LIGAÇÃO DENTRO DA REDE E ENTRE OUTRAS 
REDES/ECOSSISTEMAS 

A dinamização das redes de empreendedorismo proporciona um 
maior envolvimento de entidades e indivíduos, com espírito e 
vocação empreendedor, tornando mais expedita a forma de atingir 
os objetivos previamente estabelecidos. 

A realização de iniciativas que envolvam, apoiem e estimulem os 
empreendedores no seu caminho proporcionam maior suporte, 
confiança e muitas vezes maior resistência ao risco inerente aos 
projetos empreendedores. 

O estudo de outros ecossistemas empreendedores, enquanto 
benchmarks de inspiração, suportados na experiência e maturidade 
que contêm é uma prática a implementar.   

Por exemplo, o Ecossistema Empreendedor de Lisboa assenta a 
sua dinâmica e robustez na Rede composta por atores relevantes e 
na articulação que existe entre estes, sendo que cada um sabe o 
papel que lhe cabe dentro da Rede. 
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DESTAQUES 

• Articular atores e sistematizar o papel de cada um no 
ecossistema empreendedor, construindo uma Agenda de 
atuação comum; 

• Dispor de infraestruturas de suporte, capazes de satisfazer as 
necessidades dos empreendedores e empresas; 

• Dinamizar a organização de eventos e programas de elevada 
notoriedade, apostando em casos com projeção nacional e 
internacional; 

• Despertar o interesse da sociedade para a relevância do 
empreendedorismo e da criação de bases para uma cultura 
que valoriza a iniciativa empresarial desde a 
infância/juventude; 

• Realizar iniciativas como programas de empreendedorismo, 
organização de debates, disponibilização de um vasto plano 
de formação, procurando ainda influenciar os decisores 
políticos na adoção de medidas que favoreçam o 
empreendedorismo; 

• Possuir uma rede de espaços de acolhimento de projetos 
(incubação/aceleração), onde possam ser disponibilizados 
aos empreendedores programas de incubação e aceleração 
que valorizem a capacitação dos promotores dos projetos e a 
validação dos pressupostos de viabilidade das empresas; 

• Incumbir as entidades do SCT da responsabilidade de gerar 
inovação nas cadeias de valor e a transferir essa inovação 
para as empresas, inclusive as empresas não tecnológicas; 

• Recorrer a plataformas digitais como forma de participação no 
mercado global; 

• Dispor de um número alargado de parcerias na área da 
ciência e tecnologia, na educação, no financiamento, na 
ligação ao tecido empresarial da região, possibilitando às 
empresas incubadas e aderentes aos programas de 
empreendedorismo um apoio significativo na validação do seu 
modelo de negócios, no teste de conceito e na realização das 
suas primeiras vendas. 
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3 // GOVERNAÇÃO INTELIGENTE, 
INOVADORA E COMPETITIVA 

A governação de territórios empreendedores deverá ter uma 
atuação integrada, dinâmica e em Rede voltada para o território 
em que se insere, tentando captar investidores e empreendedores, 
desenvolvendo “agendas” temáticas de empreendedorismo, tendo 
como foco a comunidade como um todo, evitando sobreposições, 
perdas de recursos e de investimento. 

A criação de redes de 
governação regional é 
um processo que deve 
ser tido em conta numa 
ótica de articulação, 
cooperação e 
desenvolvimento de 
iniciativas e medidas 
conjuntas de todos os 
agentes promotores do 
ecossistema 
empreendedor. 
Pretende-se, com a 
criação destas Redes que a orientação prestada pelos atores 
possibilite o potenciar das valências de cada um, promovendo as 
sinergias que acrescentam valor tanto à região como aos 
empreendedores, atraindo e retendo talentos para a região. 

As autarquias e a Comunidade. Intermunicipal (CIMT) têm um papel 
fundamental, enquanto elementos pivot na dinamização do 
ecossistema empreendedor. A sua importância manifesta-se 
enquanto entidade promotora, divulgadora e agregadora 
institucional, ligando entidades do sistema financeiro, do sistema 

educativo, científico e tecnológico, consultores especializados, 
mentores, etc. 

As entidades da Rede têm que ter missões específicas e bem 
definidas para cumprir, e para a sua missão ser cumprida com 
sucesso, estas têm que possuir orçamentos adequados e a equipa 
de gestão focada na estratégia a implementar. 

A importância de uma entidade líder que coordene e impulsione o 
Ecossistema, suportada em infraestruturas de qualidade e numa 
estratégia de médio longo prazo partilhada, é fundamental para o 
sucesso sustentado. 

A robustez e desenvolvimento da Rede deve decorrer de um 
exercício de inteligência coletiva e não de consensos individuais e 
desarticulados. 
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• A CIMT e as Autarquias deverão procurar envolver todas as 

entidades do ecossistema na orquestração e dinamização de 
processos empreendedores, de modo a conseguir que cada 
uma delas faça uso das suas capacidades e recursos, dando 
espaço aos vários atores de acordo com as suas valências 
para o desenvolvimento da região 

• A implementação de uma Agenda comum para o 
empreendedorismo, suportada nos Programas/eventos 
identificados como os mais relevantes para os atores 
regionais, assente, numa calendarização comum, recorrendo 
a equipamentos e infraestruturas comuns e a entidades que 
pela sua relevância conseguem enformar uma perspetiva 
partilhada do que deve ser a região em termos de 
empreendedorismo 

• A divulgação do ecossistema e aposta num marketing 
territorial forte (com uma visão integrada e partilhada) onde 
todos os atores se revejam e que para além de alavancar, 
promover e divulgar o ecossistema empreendedor poderá 
ainda auxiliar no fortalecimento da identidade regional 

• A orientação para a comunicação tem que ser feita a nível 
interno e externo. Ao nível interno atendendo ao diálogo, à 
participação e articulação entre os atores regionais, efetuada 
em base de concertação municipal e regional, no sentido de 
consolidar e capacitar o ecossistema para dar respostas 
eficientes e céleres aos empreendedores 
Ao nível externo captando mais empreendedores para a Rede, 
dando a conhecer as suas especificidades, participando em 
ações realizadas por outros ecossistemas, ou por outras 
entidades, convidando especialistas, opinion makers, 
mentores, participando em eventos internacionais, e dando a 
conhecer as potencialidades que este Ecossistema possui 

DESTAQUES 
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4 // DINAMIZAÇÃO DA MASSA 
CRÍTICA EMPREENDEDORA 

Por “massa crítica” entende-se o conjunto de mecanismos, 
infraestruturas e recursos humanos e técnicos que determinado 
território possui para poder “empreender” de forma estratégica, 
produzindo conhecimento e riqueza. 

A articulação institucional é o primeiro patamar que importa 
consolidar no Ecossistema, sem este pressuposto qualquer 
Ecossistema Empreendedor está condenado ao insucesso. Esta 
articulação deve ser feita com os atores mais relevantes e 
diretamente envolvidos com o empreendedorismo e depois avançar, 
de uma forma incremental e ir juntando todos os outros parceiros 
necessários para o seu desenvolvimento, numa perspetiva 

estratégica de médio-longo 
prazo.  

A capacidade de dinamizar o 
networking entre os diversos 
atores e aproveitar esse 
networking para dentro e para 
fora do Ecossistema 
Empreendedor é em si mesmo 
um fator que promove a 
proximidade e a capacidade 
para estabelecer alianças, 
fortalecendo o Ecossistema 
Empreendedor. 

 

 

 

 

 

  

DESTAQUES 

• Articular e dinamizar networking entre atores para dentro e 
para fora do Ecossistema 

• Identificar e ligar os principais intervenientes do ecossistema: 
mapear atores e infraestruturas, envolver instituições e 
indivíduos e promover e disseminar iniciativas 

• Constituir gradualmente uma rede formada por vários 
elementos que compõem o ecossistema permitindo gerar 
sinergias, potenciando a escalabilidade e a 
internacionalização das iniciativas e projetos. 

• Utilizar o empreendedorismo como instrumento de reabilitação 
e regeneração dos espaços e das vivências da cidade, 
combinando a valorização dos espaços e dos bairros das 
cidades (tradição) com as iniciativas e projetos 
empreendedores (inovação) 

• Identificar entidades que operem especificamente na 
dinamização de todo o ciclo dos negócios, constituindo-se 
como “parceiro” que ajuda os empreendedores a traçar o seu 
caminho facultando-lhe metodologias, ferramentas, formação 
e o “saber experimentar” e o “saber fazer” 

• Responder às áreas de especialização setorial do território do 
MT, as incubadoras devem ter capacidade humana e técnica, 
pois desta forma conseguem manter e atrair massa crítica para 
a região e para o desenvolvimento de novos projetos 

• Estimular a presença de competências no território, para levar 
a cabo a gestão de mecanismos ou sistemas de apoio, de 
forma endógena, ou em parceria com entidades que dispõem 
desses mecanismos 
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5 // PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO 
ECOSSISTEMA EMPREENDEDOR 

A promoção e a divulgação do Ecossistema Empreendedor do MT 
deverão assentar no desenvolvimento de uma estratégia de 
marketing territorial concertada e validada por todos os atores, 
tendo por objetivo melhorar e robustecer o posicionamento do 
Ecossistema. 

O potencial de atração de um território depende, para além dos seus 
fatores intrínsecos como a localização geográfica e os recursos, de 
outros fatores, tanto ou mais relevantes e que têm a ver com a 
vontade política dos agentes do território, a vontade e a 
consistência que se coloca na resolução das questões estratégicas 
e dos valores das organizações existentes. 

A estratégia de Marketing Territorial deverá ser definida com a 
colaboração e a participação das entidades públicas e privadas, as 
quais, apesar de motivações distintas, têm um objetivo comum que 
é o desenvolvimento e a afirmação local e regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUES 

DIVULGAR 

• Dinamizar uma Agenda comum de eventos sugeridos pelos 
atores mais relevantes 

• Realizar Plano de comunicação para todos os eventos/ações 
• Identificar infraestruturas de apoio ao empreendedorismo 

(instituições de I&D+I, de ensino, associações empresariais,) 
e equipamentos coletivos de suporte existentes no território 

• Criar um menu no Portal dos principais atores regionais com 
links para redes externas de interesse (outros ecossistemas, 
entidades financiadoras, business angels, microcrédito, …) 

• Implementar uma assessoria de imprensa conjunta e 
articulada para todo o território do MT – Convite a opinion 
makers 

• Divulgar/dar a conhecer o potencial e a qualidade de vida na 
região, de modo a atrair e fixar pessoas e potenciais 
empreendedores 
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AGENDA PARA A COMPETITIVIDADE 
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6 // AGENDA PARA A 
COMPETITIVIDADE 

A construção de uma Agenda Global para a Competitividade 
constitui-se como a fase visível da estratégia para o Ecossistema 
Empreendedor do MT. 

A Agenda foi participada e validada 
pelos atores regionais, que 
identificaram as Ações, que do seu 
ponto de vista, são as mais 
pertinentes e exequíveis para iniciar 
o processo. 

O modelo de implementação da 
estratégia e os projetos definidos e 
integrados no Plano de Ação para o 
Ecossistema Empreendedor 
devem assentar numa lógica de 
trabalho em rede, sustentada na 
concertação entre entidades para 
que as atividades a desenvolver 
tenham um caráter articulado, 
complementar e sempre que se 
justifique, sequencial. 

O sucesso do Ecossistema, depende de uma Agenda orientada 
política e institucionalmente, em que existe uma visão e missão 
clara e partilhada pelos principais intervenientes e da aplicação 
deliberada de mecanismos que reforçam a competitividade do 
sistema. 

 

 

 

 

  

AGENDA 

COMPETITIVIDADE 

MÉDIO TEJO 

DESTAQUES 

• Implementação de um Conselho Estratégico constituído pelos 
atores regionais mais relevantes  

• Implementação de Grupos de Trabalho  
• Construção de uma Agenda Temática comum de eventos 
• Definição de estratégia e política de comunicação para 

promoção do MT e do seu Ecossistema Empreendedor 
• Produção e divulgação de conteúdos  
• Ações de relações públicas (financiadores, aceleradores 

internacionais, empreendedores de base tecnológica, etc.) 
• Projetos de empreendedorismo nas escolas 
• Seminários de divulgação de boas práticas 
• Disseminação de metodologias e ferramentas de apoio a uma 

atitude empreendedora dentro das organizações 
• Prémio Intra-empreendedorismo do Médio Tejo 
• Concursos ao abrigo das escolas e das Associações 
• Estágios nas empresas da região, para as melhores ideias de 

negócio 
• Formação em empreendedorismo 
• Estímulos e mecanismos para a criação do seu próprio 

emprego  
• Oferta de espaços e apoio técnico no desenvolvimento do 

negócio, numa fase inicial 
• Implementação de metodologias/ferramentas para o 

empreendedorismo 
• Implementação de bolsa de mentores e especialistas 

sectoriais 
• Ciclos de workshops setoriais 
• Rede de Incubadoras do MT 
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ESTUDOS DE CASO 
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7 // ESTUDOS DE CASO 
Neste capítulo, ilustram-se as boas práticas resultantes da visita 
técnica realizada a França – Perpignan, no sentido de conhecer e 
auscultar o seu Ecossistema Empreendedor. Em documento anexo, 
encontra-se a explicitação dos Estudos de Caso de forma mais 
detalhada. 

Os locais visitados, pertencentes ao Ecossistema Empreendedor de 
Perpignan foram: 

• Abies Lagrimus- Produtos locais naturais  
http://www.abieslagrimus.com/boutique 
 

• Flora Luna – Destilaria de óleos essenciais 
http://www.floraluna.fr/ “Maison du parc” Visit and meetings 
 

• GAL LEADER "Terres romanes en pays Catalan” 
 
 

• Local oyster Producers  
https://www.facebook.com/ leucatemas4 
 

• “Le, Mas Pujol” – Vitivinicultura e suinicultura 
http://www.pujol.wine/  
 

• CAE - Cooperative “Perspectives: L’Enterprise Partagé 

 

 

 

Os Estudos de Caso desenvolvidos, dizem respeito ao GAL LEADER 
“Terres Romanes en Pays Catalan” e à CAE - Cooperative 
“Perspectives: L’Enterprise Partagé”.  

Estas duas entidades foram identificadas como possuindo 
particularidades muito pertinentes relativamente às questões 
relacionadas com a atuação, desenvolvimento e maturidade do 
ecossistema empreendedor.  

A primeira entidade, porque é um GAL, importando assim, perceber 
os moldes em que desenvolve o seu trabalho, quais as 
condicionantes, as oportunidades e desafios que tem que enfrentar, 
no contexto da região a que pertence. 

A segunda entidade, por tratar-se de um caso inovador, cujo modelo 
de funcionamento e gestão, embora não se encontre implementado 
em Portugal, poderá constituir uma inspiração para o funcionamento 
futuro de algumas organizações.    
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7.1 / ESTUDO DE CASO - PERSPECTIVES 
L’ENTERPRISE PARTAGÉ – “A EMPRESA 
PARTILHADA” 

A Perspectives L’Enterprise Partagé é uma Cooperativa que 
opera na área do empreendedorismo, apoiando pequenos negócios, 
desde a sua conceção (fase da ideia) até à sua entrada no mercado. 
O conceito estabelecido visa favorecer as iniciativas individuais, 
reforçando o coletivo. 

A Empresa é uma SARL SCOP - Sociedade Cooperativa e 
Participativa, detida na sua maioria pelos seus empregados (filiação) 
e assenta numa governação democrática, na seguinte ótica:  

“1 homem = 1 voto”, possuindo lucros limitados. 

Foi criada em 2000, sendo o seu objeto de atuação a atividade 
cooperativa e emprego geral, apoiando a criação de atividades e 
emprego, numa perspetiva de “Agrupamento Solidário” em que cada 
um dos sócios é solidário com os resultados dos negócios.  

Apesar do sucesso que o modelo tem vindo a ter em França, estas 
Cooperativas, só em 2016, viram reconhecido o seu estatuto. 

A metodologia de acompanhamento de Projetos, prosseguida pela 
Perspectives, assenta em quatro grandes etapas.  

A primeira etapa, consiste na seleção e o acompanhamento prévio 
dos projetos, que dura em média cerca de 3 meses. Nesta etapa, 
realizam-se as entrevistas individuais e os workshops coletivos de 
apoio ao empreendedor (discussão das ideias). 

Na segunda etapa, o empreendedor celebra um contrato CAPE -
Contrato de Apoio ao Projeto da Empresa com a Perspectives, caso 
necessite de apoio e acompanhamento para o projeto, corresponde 

a uma fase de “Abertura” do processo colaborativo com a 
Perspectives. 

A partir do período temporal, em que é expectável estar ao abrigo do 
CAPE, cerca de 36 meses, pode aderir ao contrato CESA - Contrato 
de Empreendedor Assalariado, terceira etapa. 

Com este Contrato, o empreendedor pode usufruir de um salário para 
desenvolver o seu projeto, continuando a ser apoiado pela estrutura 
técnica da Perspectives. 

Na quarta etapa, ou o empreendedor celebra a constituição de uma 
Sociedade ou abandona a Perspectives, estas configuram-se como 
duas hipóteses de fecho deste ciclo de apoio. 
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7.2 / ESTUDO DE CASO - GAL “TERRES 
ROMAINES EN PAYS CATALAN” 

O Grupo de Ação Local - GAL “Terras Romanas no País Catalão” 
(GAL TRPC) insere-se numa região que se caracteriza por uma 
tipologia rural e agrícola dominante que se estende à região de 
montanha. 

O GAL desenvolve o seu trabalho à volta do Vale “de la Têt”, do 
Roussillon às portas de Andorra, na encruzilhada das influências do 
Mediterrâneo e dos Pirenéus. Este território possui 101 Comunas 
(municípios) e 54 000 habitantes. Esta é uma das regiões mais 
desfavorecidas de França. 

Este GAL tem 18 acionistas, 10 privados e 8 públicos, ancorado num 
sistema de “rotatividade”: 

Os Projetos a candidatar têm que respeitar o âmbito do Programa 
LEADER que assenta nos seguintes pressupostos: 

• Uma estratégia local partilhada e crescente; 
• Orientação para uma governança partilhada (pública e 

privada); 
• Apoiar projetos inovadores, multissetoriais e transferíveis; 
• Aproximar e colocar em rede os atores do espaço rural; 

A sua estratégia passa por estimular e organizar uma economia 
local integrada, por meio do uso otimizado de recursos 
endógenos, visando: 

• Acolhimento - Melhorar as condições de instalação e 
sustentabilidade da atividade económica;  

• Atratividade - Atuar territorialmente para promover a 
instalação de atores económicos e melhorar a qualidade de 
vida;  

• Acompanhamento - Ser um território que apoia 
coletivamente as atividades e as pessoas; 

• Alternativas - Construir respostas locais coletivas e 
inovadoras;  

• Atividades - Apoiar as atividades ou setores que melhor 
valorizam os recursos locais; 

A estas cinco áreas, juntam-se mais duas áreas transversais: a 
Cooperação/Animação e a Gestão e Avaliação de Projetos.  

Relativamente à Cooperação o GAL Terres Romanes procura 
conduzir ou acompanhar projetos com outros territórios rurais em 
França, na Europa ou mesmo a nível internacional.  

A Animação, Gestão e Avaliação é uma atividade que preside a 
todo o processo e que se afigura essencial para obter resultados 
otimizados que potenciem e estimulem a organização de uma 
economia local assente num uso sustentável dos recursos 
endógenos. 
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O papel do GAL, passa por encontrar dispositivos para impulsionar a 
economia local, fazendo o acompanhamento dos projetos de base 
local, desde uma fase prévia, fase da ideia até à sua entrada no 
mercado. 

A partir da identificação dos problemas, necessidades e 
oportunidades e de reuniões e supervisão da equipa do GAL, 
procura-se fazer emergir as vantagens do projeto, tendo por base 
uma metodologia que se desenvolve em 4 passos:  

• Receção da ideia; 
• Conceção do projeto; 
• Estruturação da sua realização; 
• Implementação do seu desenvolvimento; 

O acompanhamento sistemático, por parte da equipa do GAL, para 
um maior número de concretizações e o apoio e cooperação por 
parte das entidades parceiras funciona como uma “Fábrica de 
Projetos dos GAL”.  
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7.3 / LIÇÕES A RETER PARA O MÉDIO TEJO 

A Visita de Estudo levada a cabo, permitiu observar e refletir 
relativamente às diferenças e similaridades encontradas em termos 
de desenvolvimento territorial, empresarial e do ecossistema 
empreendedor. 

É certo que cada território tem a sua realidade geográfica, histórica, 
social e cultural e recursos endógenos diferenciados, que importa 
potenciar a bem da região e das pessoas que aí habitam, sendo de 
todo impossível transpor essas realidades para outros territórios. 

Contudo, também é verdade que o contacto com atores que já 
experienciaram, viveram e amadureceram determinado tipo de 
processos, aporta sempre conhecimento e mais-valias que importa 
ter em conta. 

Neste contexto, apresentam-se algumas diretrizes, suportadas nos 
Estudos de Caso que importa reter para o território do MT:        

• Estimular a aposta em pequenos negócios, tendo por 
base os recursos endógenos e as pessoas da região, na 
dinamização da economia nos territórios de interior e de 
baixa/média densidade; 

• Identificar plenamente e dar a conhecer qual/quais as 
entidades que operam no território e quais as suas 
competências em termos de empreendedorismo.  

• Implementar Programas de formação/mentoring com 
metodologias bem estruturadas e que cubram todas as 
etapas da constituição do negócio, desde a fase da ideia à 
entrada no mercado.  

• Possibilitar um acompanhamento contínuo e sistemático 
que permita a experimentação e que permita “errar” antes da 
entrada no mercado; 

• Constituir um Conselho, que para além da entidade 
“formadora”, comporta também as entidades territoriais, 
orquestrando-se uma Rede, ainda que informal; 

• Selecionar e avaliar candidatos para Programa financiados, 
obedecendo a critérios bem definidos e com indicadores que 
afiram as escolhas a efetuar. No caso francês foi elaborado 
um Guia de Implementação do Projeto, que define e 
quantifica os critérios a ter em conta para seleção de 
Projetos; 

• Estruturar Programas, suficientemente extensos que 
permitam a validação e teste da ideia, antes e depois, desta 
entrar no mercado (período experimental). Em França, estes 
Programas financiados, podem ir até 2 anos, em Portugal, 
duram apenas alguns meses; 

• Analisar e estudar a Cooperativa é bastante interessante, 
sobretudo para pequenos e micro negócios. O 
empreendedor, para além de acompanhado por uma equipa 
técnica que o orienta no desenvolvimento do seu Projeto, a 
nível administrativo tem direito a um espaço partilhado, 
delegação das questões administrativas e legais o que 
permite que este se ocupe apenas com as questões 
específicas do negócio. Esta tipologia de organização é 
muito apelativa para o MT, nomeadamente para os micro 
negócios, cuja escala é difícil de implementar. Por exemplo, 
para os artesãos seria uma experiência interessante, uma 
vez que é um negócio com margens muito curtas, o que 
dificulta a sua sustentabilidade.  

• Ponderar o estudo mais aprofundado da constituição de uma 
tipologia desta natureza jurídica, que apesar de não estar 
prevista na Lei portuguesa, poderia ser interessante. Em 
França, estas estiveram a funcionar durante anos e só 
depois viram o seu Estatuto reconhecido.     
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ANEXOS 
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ESTUDO DE CASO – 
PERSPECTIVES L’ENTERPRISE 
PARTAGÉ – “A EMPRESA 
PARTILHADA” 
A Perspectives L’Enterprise Partagé é uma Cooperativa que opera 
na área do empreendedorismo, apoiando pequenos negócios, desde 
a sua conceção (fase da ideia) até à sua entrada no mercado. O 
conceito estabelecido visa favorecer as iniciativas individuais, 
reforçando o coletivo. 

A Empresa é uma SARL SCOP - Sociedade Cooperativa e 
Participativa, detida na sua maioria pelos seus empregados (filiação) 
e assenta numa governação democrática, na seguinte ótica: “1 
homem = 1 voto”, possuindo lucros limitados. 

Esta foi criada em 2000, o seu objeto de atuação é a atividade 
cooperativa e emprego geral, apoiando a criação de atividades e 
emprego, numa perspetiva de “Agrupamento Solidário”, em que cada 
um dos sócios é solidário com os resultados dos negócios. Estas 
Cooperativas, só em 2016, viram reconhecido o seu estatuto. 

OS PRÉ-REQUISITOS PARA FAZER PARTE DA COOPERATIVA 
DE ATIVIDADE E EMPREGO - CAE 

• Ser dotado com conhecimento e competências 
profissionais 

• Ter um projeto em adequação com as suas 
competências 

• Procurar ser autónomo na aquisição de 
competências empreendedoras 

• Procurar um enquadramento coletivo, que favoreça 
a aprendizagem entre os seus pares e o 
desenvolvimento de uma rede profissional 

• Aceitar as regras de funcionamento da Cooperativa 

Atualmente, a Cooperativa de Atividade e Emprego - CAE conta com 
cerca de 170 empreendedores e faculta serviços partilhados: 
administrativo, contabilidade, marketing, gestão e uma equipa de 
suporte que apoia os empreendedores ao longo do seu percurso. 
Esta equipa conta com cerca de 7 técnicos para fazer o 
acompanhamento dos projetos. 

O empreendedor é convertido num “trabalhador” da CAE. As 
vantagens associadas a pertencer à CAE são proporcionar uma 
estrutura segura para: 

• Testar um projeto: iniciá-lo para verificar a sua 
viabilidade e rentabilidade 

• Realizar uma ou mais atividades independentes ou 
assalariadas 

• Permitir multi-atividade dentro da Cooperativa e 
multi-conexões com os outros empreendedores 
(troca de experiências) 

• Pode ser acompanhado no teste, lançamento ou 
desenvolvimento do seu projeto 

• Adquirir as competências inerentes à função 
empreendedora 
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• Concentrar-se no seu core business, uma vez que a 
parte administrativa, contabilística, jurídica, 
estratégica e comercial é a Cooperativa que fornece 

• Desenvolver uma atividade ao abrigo de um estatuto 
mais protetor e pertencer a uma rede nacional de 
cooperativas em França e ter acesso a redes 
internacionais 

Na CAE, o empreendedor possui a figura de “empreendedor 
assalariado” contando com: 

• Liberdade de atuação; 
• Serviços partilhados; 
• Co-responsabilidade 
• Acompanhamento/Coaching/Rede; 
• Forte proteção e salário (salário “suavizado” e 

ajustado); 
• Cursos de formação; 
• Salário 

ETAPAS DO PERCURSO 

A metodologia de acompanhamento de Projetos, prosseguida pela 
Perspectives, assenta em quatro grandes etapas. A primeira etapa, 
consiste na seleção e o acompanhamento prévio dos projetos, 
durando em média cerca de 3 meses. Nesta etapa, realizam-se as 
entrevistas individuais e os workshops coletivos de apoio ao 
empreendedor (discussão das ideias). 

Na etapa seguinte, o empreendedor celebra um contrato CAPE -
Contrato de Apoio ao Projeto da Empresa com a Perspectives, caso 
necessite de apoio e acompanhamento para o projeto, corresponde 
a uma fase de “Abertura” do processo colaborativo com a 
Perspectives. 

A partir do período temporal, em que é expectável estar ao abrigo do 
CAPE, cerca de 36 meses, pode aderir ao contrato CESA - Contrato 
de Empreendedor Assalariado. 

Com este Contrato, o empreendedor pode usufruir de um salário para 
desenvolver o seu projeto, continuando a ser apoiado pela estrutura 
técnica da Perspectives. 

CONTRATO DE APOIO AO PROJETO DA EMPRESA - CAPE 

O CAPE é um Contrato de Apoio ao Projeto de Empresa que surge 
a seguir ao acompanhamento prévio dos projetos, celebrado entre o 
empreendedor e a Cooperativa, onde são estabelecidos os direitos e 
as obrigações das partes envolvidas. 

De seguida, apresentam-se algumas cláusulas-tipo do contrato 
CAPE para melhor compreensão dos compromissos entre as partes 
e a forma como esses compromissos são postos em prática. 

Compromissos do empreendedor 

O líder do projeto assume a obrigação de testar a sua atividade 
económica e desenvolver o Projeto, com acompanhamento e sob o 
controle da estrutura de apoio. 

O líder do projeto assume as seguintes responsabilidades: 

• procurar os seus clientes; 
• comercializar e produzir os serviços que são objeto do seu 

projeto; 
• preparar orçamentos e faturas; 
• realizar ações de marketing e publicidade; 

Compromete-se a utilizar as ferramentas de gestão colocadas à sua 
disposição pela estrutura de apoio e a mencionar em todos os 
documentos comerciais relativos à sua atividade, as informações 
legais obrigatórias relativas a: 
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• contrato CAPE de que usufrui e o fim desse contrato; 
• detalhes legais da estrutura de suporte, incluindo o 

nome corporativo, o número de Registo Comercial e 
de Empresas;  

O líder do projeto presta os seguintes serviços: 

• usa as suas competências para fornecer os serviços 
na sua totalidade, de acordo com os termos do 
contrato comercial assinado em conjunto por ele, a 
estrutura de suporte e pelo cliente; 

• informa regularmente a estrutura de apoio sobre o 
andamento da sua atividade e sobre as dificuldades 
encontradas; 

• participa em reuniões e workshops coletivos e 
entrevistas de apoio individualizadas organizadas 
pela estrutura de apoio; 

Organização da atividade 

O líder do projeto é livre para organizar o seu trabalho de acordo com 
os horários e as modalidades mais favoráveis para o 
desenvolvimento da sua atividade. 

Formação de base empreendedora 

O líder do projeto compromete-se a seguir o programa de apoio à 
criação e transferência de negócios proposto pela estrutura de apoio, 
que deve permitir-lhe adquirir ou desenvolver as suas competências 
empreendedoras e de gestão. 

Despesas relacionadas com a atividade 

Em troca dos serviços prestados e partilhados pela estrutura de 
suporte, as despesas mencionadas abaixo são cobradas 
mensalmente na conta de lucros e perdas da atividade do titular do 
projeto: 

• montante fixo mensal do seu seguro de 
responsabilidade civil profissional; 

• uma contribuição de um por cento (1%) do seu 
volume de negócios isento de impostos recebido 
como contribuição para as redes cooperativas; 

• uma participação de 10% (dez por cento) das suas 
receitas antes de impostos ou uma participação de 
13% da sua margem bruta em apoio à estrutura de 
suporte; 

• imposto sobre Valor Acrescentado a ser 
desembolsado gerado pela atividade do líder do 
projeto; 

• montante das contribuições obrigatórias para a 
segurança social e para acidentes de trabalho. 
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Obrigações da Estrutura de Apoio 

A Cooperativa, responsável pelo suporte, fornece ao empreendedor 
os recursos técnicos de forma pontual e reservada com 
antecedência: 

• um escritório; 
• uma sala de reunião; 
• um telefone, um aparelho de fax e um computador 

com conexão à internet; 
• uma fotocopiadora, cuja utilização estará sujeita a 

participação financeira; 
• a possibilidade de receber correio. 

 Numa base permanente, o empreendedor pode-se valer das suas 
ligações com a estrutura de suporte: 

• nome social; 
• sede; 
• NIF – Número Identificação Fiscal; 
• CAE – Código Atividade Empresarial; 
• Licenças especializadas e/ou Acordos (dependendo das 

atividades) 

A estrutura de suporte assegura o acompanhamento do 
empreendedor através: 

• suporte individualizado, trabalhar com o líder do projeto em 
termos de posicionamento comercial, estratégia de 
comunicação, ajuda na construção das ferramentas 
comerciais, gestão da aprendizagem e gestão da sua 
atividade; 

• assumir tarefas administrativas, sociais, fiscais e 
contabilísticas relacionadas com a atividade do líder do 
projeto; 

• reuniões coletivas para monitorização de atividades e 
networking; 

• oficinas coletivas para módulos de formação relativo ao 
programa de apoio à criação e transferência de empresas. 

Compromissos assumidos com clientes e fornecedores 

Qualquer estimativa, contrato ou acordo deve ser endossado pelo 
gestor da estrutura de suporte ou pelo seu representante. Se o 
empreendedor negoceia com os seus fornecedores, ele não pode 
comprometer financeiramente a estrutura de suporte. Portanto, 
qualquer compra de bens em nome da estrutura de suporte está 
sujeita à autorização do mesmo. Em qualquer caso, a dívida final 
será suportada pelo empreendedor. 

Propriedade do Projeto 

Qualquer marca, logotipo, nome comercial sob o qual a atividade é 
desenvolvida, é objeto de uma pesquisa prévia com o INPI - Service 
de Recherche Marques e está livre para operar. A designação da 
atividade e os clientes pertencem ao líder do projeto. 

Terá que ser definido o período de duração do Contrato, indicando o 
seu começo e o seu fim. Este pode ser renovável duas vezes, pelo 
período de 36 meses. 

O Acordo será notificado à entidade competente, pela estrutura de 
suporte e comunicado à entidade “Pole Emploi” pelo empreendedor. 
Em caso de renovação, será elaborada uma adenda informando 
essas entidades. 

Remuneração 

Durante o contrato CAPE, o empreendedor gera produtos a partir do 
teste da sua atividade. O benefício resultante ser-lhe-á devolvido 
posteriormente na forma de salário no contexto de um contrato de 
empreendedor assalariado (CESA), com a estrutura de suporte. 
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Excecionalmente, sujeito à existência de um lucro, a remuneração 
poderia ser paga ao titular do projeto sob este contrato. Esta 
remuneração seria calculada com base no valor acrescentado, tal 
como definido na Modalidade de cálculo, após dedução dos 
seguintes elementos: Contribuições salariais e socias da segurança 
social, seguro de desemprego e quaisquer contribuições sociais ou 
tributárias tendo por base os salários, de acordo com as taxas de 
contribuição na data do pagamento da remuneração e da 
regulamentação aplicável. 

Objetivo do Período 

O objetivo económico é determinado caso a caso, dependendo do 
tipo de atividade, da sua variabilidade ao longo do tempo e dos 
objetivos do empreendedor.  

A decisão sobre a renovação ou a rescisão do contrato, bem como o 
seu prazo, é objeto de consulta entre o empreendedor e o 
representante da Perspectives no contexto de entrevistas individuais. 

Por exemplo, o objetivo negociado entre o promotor do projeto - 
empreendedor e a estrutura de apoio é atingir um volume de 
negócios excluindo o imposto mensal em euros (objetivo económico) 
por três meses consecutivos. 

Enquanto se aguarda a consecução deste objetivo, o resultado da 
atividade do empreendedor será capitalizado na sua conta e adiado, 
se aplicável, no final do exercício financeiro para o exercício 
seguinte, nas contas da atividade. 

Quebra de Contrato 

O contrato CAPE pode ser rescindido antecipadamente: 

• assinando o contrato de empreendedor assalariado (CESA) 
que poderá sucedê-lo; 

• pela criação de uma empresa pelo líder do projeto; 

• em caso de abandono pelo líder do projeto - empreendedor 
ou não viabilidade do seu projeto; 

• no caso de não cumprimento pelo líder do projeto do objetivo 
a ser alcançado; 

• em caso de não cumprimento das obrigações decorrentes 
deste contrato CAPE ou das regras internas da estrutura de 
apoio. 

CONTRATO DE EMPREENDEDOR ASSALARIADO - CESA  

O CESA é um Contrato de Empreendedor Assalariado Associado por 
Tempo Indeterminado que o empreendedor estabelece com a 
Cooperativa e que define as condições que terá que cumprir para ter 
direito a um salário e a forma como esse salário é calculado. Para ter 
direito a este salário, o empreendedor terá que ser sócio da 
Cooperativa. 

O conceito de empreendedor-assalariado define que este é 
totalmente empreendedor e totalmente assalariado. Ou seja, 
totalmente empreendedor, porque escolheu tomar o seu destino 
profissional nas suas próprias mãos e viver independentemente do 
seu know-how. 

Ele é livre de fazer as suas escolhas profissionais, a sua política 
comercial e a organização do seu trabalho. Ele sozinho financia o 
seu próprio trabalho, isto é, principalmente, o seu salário e as 
deduções sociais e fiscais relacionadas. Se deixar a CAE, ele torna-
se o dono do seu negócio e responde pelos seus clientes. 

Totalmente assalariado, ele escolheu continuar a sua atividade, mais 
ou menos permanentemente, no âmbito de uma empresa 
cooperativa que ele partilha com outros empregados. Este 
empreendedor conhece os valores, as regras, as possibilidades e os 
limites, e deve permanecer dentro da estrutura legal, profissional e 
de seguros, estabelecida em conjunto com a CAE. 
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Todo o empreendedor-empregado tem o direito de solicitar a sua 
associação no prazo máximo de três anos. 

Tornar-se membro possibilita: 

• Partilhar os valores da Cooperativa: solidariedade, equidade, 
partilha de decisões 

• Participar diretamente em todas as decisões importantes 
• Partilhar o projeto estratégico da Perspectives 
• Monitorizar as contas da Perspectives, todos os anos em 

Assembleia Geral 
• Conhecer os resultados da gestão de controlo (Conselho 

Fiscal) 
• Dinamizar a rede de empreendedores propondo iniciativas 
• Eleger o (s) gerente (s), a cada dois anos 
• Participar em 2 assembleias gerais anuais e ocasionalmente 

em seminários dos associados 

De seguida, apresentam-se alguns detalhes particulares das 
obrigações e benefícios associados a este Contrato - CESA. 

COMPROMISSO DO EMPREENDEDOR ASSALARIADO 

O empreendedor assalariado compromete-se a não exercer, uma 
atividade semelhante à prevista no contrato, a menos que o 
representante legal da Perspectives concorde.  

No entanto, pode ao mesmo tempo, realizar outra atividade 
profissional não similar se não interferir nos interesses legítimos da 
Perspectives e se comprometer a informar desse facto. 

Este Contrato informa sobre a Função e atividade(s) que o 
empreendedor assalariado desenvolve, detalhando essa atividade e 
o que tem que fazer para adquirir e desenvolver competências 
empreendedoras necessárias para essa atividade e procurar 
oportunidades comerciais e de gestão. 

Para quem não tinha contrato CAPE e/ou trabalho(s) anterior(es) no 
CESA, o contrato está sujeito a um período de estágio de 3 meses.  

Qualquer suspensão do contrato de trabalho que ocorra durante o 
período experimental será estendida, essa duração deve 
corresponder a trabalho efetivo. 

Se as partes tiverem concluído anteriormente um contrato CAPE, um 
contrato de trabalho ou qualquer outra forma de contrato, este 
contrato está sujeito a um período experimental de 3 meses, após 
dedução dos termos do contrato. Qualquer suspensão do contrato de 
trabalho que ocorra durante o período probatório prolongará a 
duração desse período, que deve corresponder ao trabalho efetivo  

Compromissos do empresário/empreendedor assalariado 

O empresário/empreendedor compromete-se a atingir o objetivo 
mínimo de atividade correspondente à obtenção de uma margem do 
(objetivo económico). Essa margem corresponde à faturação e a 
todos os produtos das suas atividades, dos quais se deduzem as 
despesas direta e exclusivamente relacionadas às suas atividades, 
e contribuição para os serviços partilhados. 

A prossecução destes objetivos é avaliada ao longo de um período 
de três meses, integrando certas previsões para os próximos meses. 

Estes objetivos podem ser revistos e modificados num documento 
escrito, particularmente durante as entrevistas de acompanhamento 
previstas no contrato. 

 

Este compromete-se ainda a: 

• fazer todos os esforços e tornar-se disponível para 
desenvolver o projeto de atividade que submeteu à 
Perspectives 
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• encaminhar imediatamente para a Perspectives cópia de 
todos os documentos diretamente transmitidos por ele a 
terceiros e referentes à sua atividade; 

• fornecer à Perspectives todas as informações relativas ao 
desenvolvimento do seu negócio, particularmente em termos 
de previsões; 

• advertir a Perspectives, sem demora, de qualquer dificuldade 
encontrada no exercício da sua atividade (contrato do cliente 
não honrado, clientes duvidosos, incidente ou acidente do 
qual seria vítima ou que teria causado no âmbito da sua 
atividade, diminuição importante da sua atividade) ...); 

• informar a Perspectives, o mais rapidamente possível, do 
seu desejo de interromper atividade; 

• participar regularmente nas reuniões organizadas e na 
formação oferecida pela Perspectives; 

• participar nas entrevistas individuais de acompanhamento; 
• monitorizar a regulamentação dos seus clientes, com base 

nas informações fornecidas pela Perspectives; 
• informar a CAE, sem demora, sobre quaisquer alterações 

que possam ocorrer nas situações que relatou durante o seu 
trabalho; 

• cumprir as regras de funcionamento decididas pela 
Assembleia Geral da Perspectives; 

• respeitar as regras profissionais inerentes à sua profissão; 

  e, de forma mais ampla, fazer tudo nas suas ações ou 
comportamento, de modo a não prejudicar a imagem ou a viabilidade 
da Perspectives. 

Serviços mutualizados e apoio à atividade do empresário assalariado 

A Perspectives está empenhada em desenvolver meios 
proporcionais, apropriados e relevantes para o apoio à atividade 
económica do empreendedor/empresário. 

Nestas condições, a Perspectives concorda em acompanhar com: 

• orientação individualizada sobre o estabelecimento e o 
desenvolvimento das suas atividades económicas, incluindo 
pelo menos duas entrevistas pelo período de 12 meses; 

• ações de formação em competências empresariais, de 
acordo com o programa que está definido no contrato; 

• cumprimento das obrigações administrativas, contabilísticas, 
sociais e fiscais impostas pela execução deste contrato ou 
quaisquer alterações posteriores ao mesmo; 

• aquisição de uma responsabilidade profissional seguros. 

O conteúdo desses serviços é definido pela Assembleia Geral de 
acordo com os Estatutos. 

Entrevistas individuais de Acompanhamento 

A Perspectives organiza pelo menos duas entrevistas individuais 
com o empreendedor pelo período de doze meses. Cada uma 
dessas entrevistas é uma oportunidade para: 

• fazer um balanço da evolução da atividade nos últimos anos; 
• analisar a consecução dos objetivos desde a última 

entrevista individual 
• evidenciar as perspetivas de evolução previsível da atividade 

económica tendo em conta as evoluções do mercado; 
• definir as necessidades de suporte e formação; 
• fazer um balanço da implementação das regras de saúde e 

segurança no trabalho. 

Atribuições das partes 

A Perspectives é passível de ser responsável por terceiros pelos 
compromissos assumidos pelo empreendedor/empresário no único 
contexto de (ou) a atividade económica descrita no ponto 
“Compromisso do Empreendedor”. 
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Enquanto empresário assalariado, tem o poder de agir em seu nome 
e em nome da Perspectives para os atos que se enquadram 
diretamente no âmbito das suas funções, conforme descrito no 
“Compromisso do Empreendedor” e em quaisquer alterações 
posteriores, nos seguintes limites: 

• solicitar clientes; 
• proposta e celebração de contratos de venda cujo montante 

seja inferior a um limiar de (Volume Negócio - VN máximo), 
este limiar pode ser revisto durante as entrevistas previstas; 

• autorização de despesas diretamente relacionadas com a 
atividade, dentro do limite de um montante de (custos 
máximos), este limiar pode ser revisto durante as entrevistas 
previstas. 

O reembolso dos custos incorridos pelo empreendedor/empresário 
está subordinado à capacidade de cobertura pela margem gerada 
pelas atividades e pelo seu fundo de maneio disponível. 

Contabilidade da atividade desenvolvida 

Todas as receitas e despesas da atividade ou atividades 
desenvolvidas pelo empreendedor/empresário são identificadas nas 
contas gerais por uma conta de balanço analítica que resume os 
ativos e passivos; e uma declaração de renda que resume as receitas 
e despesas do ano. 

Contribuição para o financiamento de serviços partilhados 

Em troca dos serviços prestados e mutualizados pela Perspectives, 
o empresário compromete-se em participar no financiamento das 
despesas, permitindo que a Perspectives alcance o seu objetivo. 

Para este efeito, uma contribuição é imputada mensalmente sobre os 
encargos que figuram na conta de ganhos e perdas relacionada com 
as atividades do empresário. 

Esta contribuição é calculada de acordo com os termos e condições 
estabelecidos no contrato social da Perspectives e nas deliberações 
da Assembleia Geral, que podem modificar as suas bases, taxas e 
valores. 

A contribuição do empresário para o financiamento de serviços 
partilhados corresponde a: 

Cálculo sobre o volume de negócios: 

• Até 40k € do volume de negócios: 10% do volume de 
negócios 

• De 40k € a 100k €: 5% do volume de negócios 
• Acima de 100k €: 2% do volume de negócios 

Cálculo da Margem Bruta: 

• Até 30k € MB isenta de impostos: 13% da MB 
• De 30k € a 50k €: 8% da MB 
• Acima de 50k €: 4% da MB 

Para além de um ano de presença: contribuição mínima de 50 € / 
mês. 

Para além dos 2 anos de presença: contribuição mínima de 75 € / 
mês. 

A isto junta-se um contributo para quotização das redes cooperativas 
e união social 1% do volume de negócios. 

Remuneração da atividade desenvolvida 

A Perspectives paga cada mês ao empresário uma remuneração 
mensal fixa bruta em troca deste realizar a sua atividade, equivalente 
a (horas) de trabalho. 
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O empresário também pode receber a chamada remuneração 
variável, equivalente à totalidade ou parte do saldo do volume de 
negócios e a todos os produtos das suas atividades remanescentes 
após a dedução de: 

• remuneração fixa bruta e contribuições sociais relacionadas; 
• despesas diretas e exclusivamente relacionadas à atividade; 
• quaisquer perdas devido a desistência do cliente e custos de 

recuperação relacionados; 
• contribuições sociais relativas à remuneração variável. 

Essa parcela variável pode resultar no pagamento de parcelas, 
dependendo do resultado da atividade, das projeções para o 
exercício financeiro corrente e da posição de caixa das atividades do 
empresário. O saldo remanescente é-lhe pago no prazo máximo de 
um mês após a data da Assembleia Geral deliberando sobre o 
encerramento das demonstrações financeiras do exercício. 

No final do exercício, as partes concordam com os termos e 
condições para a elaboração de um resultado líquido na conta 
analítica relativa à atividade. Esse resultado é influenciado pela 
aplicação de acordos coletivos de trabalho e dos Estatutos da 
Perspectives. 

 

Direitos de propriedade do empresário assalariado 

O empresário assalariado é o proprietário, assim que o contrato for 
celebrado, de todos os direitos dos clientes, relativos ao objetivo 
profissional desenvolvido. 

Este continua a ser o proprietário do nome da atividade e de qualquer 
marca comercial, patente, projeto ou modelo que possa criar ou 
inventar e direitos adquiridos para fins de exploração. 

Este garante à empresa a execução das formalidades relativas à 
disponibilidade de qualquer marca comercial, patente, desenho ou 
modelo que venha a criar ou inventar para uso no desenvolvimento 
e exercício dos seus negócios. 

A Perspectives compromete-se a respeitar o sigilo profissional e a 
confidencialidade de todas as informações sensíveis a que teria 
acesso em relação ao empresário assalariado e às suas atividades. 

Sociedade 

No prazo máximo de três anos a contar da conclusão do seu primeiro 
contrato com a Perspectives, torna-se sócio da Cooperativa de 
Atividade, em conformidade com o Código do Trabalho. 

Para este propósito, se desejar tornar-se sócio e continuar o contrato, 
terá que apresentar a Candidatura, nas condições previstas pelos 
Estatutos, dentro de 8 semanas antes da última Assembleia Geral 
que precede o terceiro aniversário. 

A constituição de uma Sociedade ou o abandono da Perspectives, 
configuram-se como duas hipóteses de fecho deste ciclo de apoio 

.  
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ESTUDO DE CASO - GAL “TERRES 
ROMAINES EN PAYS CATALAN” 
O Grupo de Ação Local - GAL “Terras Romanas no País Catalão” 
(GAL TRPC) insere-se numa região que se caracteriza por uma 
tipologia rural e agrícola dominante que se estende à região de 
montanha. 

O GAL desenvolve o seu trabalho à volta do Vale “de la Têt”, do 
Roussillon às portas de Andorra, na encruzilhada das influências do 
Mediterrâneo e dos Pirenéus. Este território possui 101 Comunas 
(municípios) e 54 000 habitantes.  

O Vale “de la Têt” é o principal elo entre os três territórios rurais que 
compõem o GAL: Ribéral, Conflent, Cerdagne-Capcir, constituindo-
se como um local onde se fazem as trocas comerciais, deslocações 
pendulares e migrações sazonais. Esta é uma das regiões mais 
desfavorecidas de França. 

ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO 

A estratégia de desenvolvimento do GAL passa por apoiar e 
acompanhar os empreendedores da região, para isso dispõe de: 

• Um montante de 2,7 milhões atribuídos ao território, para 
apoiar cerca de 64 projetos, destes 25 projetos no Parque 
Natural dos Pirinéus - PNR (ano 2018) 

• Um montante de 700.000 euros que será desbloqueado se o 
GAL atingir os seus objetivos a meio do processo (2018) 

• Um projeto financiado pelo LEADER que deve beneficiar 
todo o perímetro de atuação 

 

 

O GAL é constituído por um Comité de Programação e um conjunto 
de pilares de atuação: experimentação/inovação, PPP (Parcerias 
Público Privadas), cooperação, intervindo de acordo com uma 
perspetiva bottom-up e multissetorial. 

A missão do PNR dos Pirenéus Catalães é “Proteger, melhorar e 
dinamizar o território, apoiando as comunidades locais e os líderes 
dos projetos”. 

As 5 missões do Parque Natural Regional são: 

• Proteger as paisagens e o património natural e cultural; 
• Contribuir para o planeamento do território; 
• Contribuir para o desenvolvimento económico, social, 

cultural e qualidade de vida; 
• Contribuir para a receção, educação e informação do 

público; 
• Realizar ações experimentais ou exemplares e contribuir 

para programas de pesquisa; 

Este GAL tem 18 acionistas, 10 privados e 8 públicos, ancorado num 
sistema de “rotatividade”: 

• 30 Pessoas Jurídicas representadas (incluindo entidades 
suplentes); 

• 4 Comunidades de Comunas; 
• 2 Sindicatos Mistos; 
• Representantes de setores muito diversos, em conexão com 

a economia local: agricultura e silvicultura, artesanato, 
comércio, cultura, médico-social, turismo de nicho (adaptado 
à deficiência, social), educação ambiental, representantes do 
setor economia social e solidária; 

• Técnicos, autoridades eleitas, gestores de empresas; 
• 4 Comités por ano; 
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Os Projetos a candidatar têm que respeitar o âmbito do Programa 
LEADER que assenta nos seguintes pressupostos: 

• Uma estratégia local partilhada e crescente; 
• Orientação para uma governança partilhada (pública e 

privada); 
• Apoiar projetos inovadores, multissetoriais e transferíveis; 
• Aproximar e colocar em rede os atores do espaço rural; 

De seguida, apresenta-se esquematicamente as cinco áreas de 
ambição do Programa. 

 

Estratégia Organizacional de Gestão dos Projetos 

 

A sua estratégia passa por estimular e organizar uma economia local 
integrada, por meio do uso otimizado de recursos endógenos, 
visando: 

• Acolhimento - Melhorar as condições de instalação 
e sustentabilidade da atividade económica;  

• Atratividade - Atuar territorialmente para promover a 
instalação de atores económicos e melhorar a 
qualidade de vida;  

• Acompanhamento - Ser um território que apoia 
coletivamente as atividades e as pessoas; 

• Alternativas - Construir respostas locais coletivas e 
inovadoras;  

• Atividades - Apoiar as atividades ou setores que 
melhor valorizam os recursos locais; 

A estas cinco áreas, juntam-se mais duas áreas transversais: a 
Cooperação/Animação e a Gestão e Avaliação de Projetos.  

Relativamente à Cooperação o GAL Terres Romanes procura 
conduzir ou acompanhar projetos com outros territórios rurais em 
França, na Europa ou mesmo a nível internacional.  

A Animação, Gestão e Avaliação é uma atividade que preside a todo 
o processo e que se afigura essencial para obter resultados 
otimizados que potenciem e estimulem a organização de uma 
economia local assente num uso sustentável dos recursos 
endógenos. 

O papel do GAL, passa por encontrar dispositivos para impulsionar a 
economia local, fazendo o acompanhamento dos projetos de base 
local, desde uma fase prévia, fase da ideia até à sua entrada no 
mercado. 

A partir da identificação dos problemas, necessidades e 
oportunidades e de reuniões e supervisão da equipa do GAL, 
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procura-se fazer emergir as vantagens do projeto, tendo por base 
uma metodologia que se desenvolve em 4 passos:  

• Receção da ideia; 
• Conceção do projeto; 
• Estruturação da sua realização; 
• Implementação do seu desenvolvimento; 

O acompanhamento sistemático, por parte da equipa do GAL, para 
um maior número de concretizações e o apoio e cooperação por 
parte das entidades parceiras funciona como uma “Fábrica de 
Projetos dos GAL”.  

Fábrica de Projetos do GAL 

 

 

 

 

 

DISPOSITIVO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS 

O dispositivo de apoio local para acompanhamento dos projetos que 
necessitam de suporte económico, segue os seguintes 
procedimentos: 

• Orientação; 
• Apoio individual; 
• Acompanhamento coletivo; 

Orientação: um conselho territorial que reúne os atores de formação 
e de apoio ao território 

O seu papel é proporcionar uma oferta de suporte coordenada e um 
olhar cruzado, de forma a otimizar esse suporte.  

Destina-se a líderes de projeto: independentes, projetos 
multiparceiro e multitemáticos, exigindo formação e suporte, numa 
fase de ideias. 

Apoio Individual: para projetos não orientados inicialmente pelo 
dispositivo de apoio 

Reorientação direta para a estrutura competente, caso contrário é 
proposta uma oferta de apoio coordenada, uma vez que estes 
projetos, normalmente precisam de apoio em várias áreas. 

São selecionados 12 projetos para acompanhamento, depois de 
realizada uma “call for proposal”. Este Programa de 
acompanhamento tem 7 técnicos especializados, em áreas como: 
orçamento, comercialização, comunicação, etc. 

Acompanhamento Coletivo: Ação-Formação 

Este acompanhamento coletivo procura dar também apoio direto na 
procura de parcerias para os projetos, quando estes se encontram 
“estáveis e amadurecidos”, candidatam-se. 
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O Balanço 2016 – 2018 relativo ao acompanhamento de Projetos, 
pautou-se pelo seguinte resultado: 

• 4 Módulos (Posicionar a minha atividade, realizar o meu 
estudo comercial, escolher o meu Estatuto, viabilidade 
económica do projeto, promover a minha atividade) 

• 73 líderes de projeto  
• 20 inscrições por sessão para 12 projetos selecionados  
• Uma orientação para os projetos não aprovados 
• Temática dos projetos: turismo (alojamento, atividades 

turísticas), valorização de recursos (plantas, frutos), 
educação ambiental, artesanato, circuitos curtos (catering, 
mantimentos), serviços culturais. 

 

ALGUNS EXEMPLOS DE PROJETOS 

Os Projetos apoiados são essencialmente projetos com uma base 
local e com uma tipologia de microprojeto, que se insiram e 
contribuam para o desenvolvimento do território abrangido pelo PNR. 
Destacam-se os seguintes: 

• Projetos em preparação (ou deteção): 
• Projeto Coletivo Cultural e Ecológico - Projeto Local de 

Trabalho partilhado 
• Projeto Individual - projeto de micro-malte: trabalho numa 

linha de produção de cevada maltada 
o Projetos em curso 

• Grande Sítio Canigó e PNR - reflexão sobre a 
implementação de uma incubadora rural 

• Coletivo de produtores de PPAM - estruturação de um setor 
de produção e transformação 

o Projetos atualmente apoiados/estruturados (ex: 
COTER) 

• Setor madeireiro - reorganização de uma serração 

o Projetos em fase de implantação 
• Fileira “Pedra Seca” - Agrupamento da “Pedra Seca” Catalã 

AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 

O GAL é a entidade responsável pela implementação do Programa 
LEADER. Este Programa é orientado pelo Comité de Programação, 
composto pelas forças vivas do território, públicas e privadas. 

O Comité de Programação seleciona os projetos. É um pré-requisito 
obrigatório para obter ajuda financeira. A seleção é feita pela 
atribuição de uma nota. É basicamente o conteúdo da Ficha do 
Projeto que permite ao GAL avaliar o Projeto.  

Elaborado e validado pelo Comité de Programação foi elaborado o 
DOMO – “Document de Mise en Ouevre” (Documento de 
Implementação do Projeto). Este documento identifica e especifica 
os conteúdos/critérios que serão usados para discutir a pontuação a 
ser atribuída ao Projeto candidato. 

Todos os projetos terão que responder a quatro tipologias de 
critérios: Métodos e Parcerias, Ambiente, Economia e Social.  

De seguida, identificam-se os indicadores que são utilizados para 
cada uma das tipologias indicadas. 
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Métodos e Parcerias 

 

Critérios 

• Contribuição para uma malha equilibrada 
da atividade económica 

• Projetos comprometidos com as 
estratégias locais 

Ambiente 

 

Critérios 

• Redução da Pegada Ecológica 
(obrigatório) 

• Integração paisagística (suplementar) 

Economia 

Ficha1 – Receção das Atividades 

 

Critérios 

• Contributo da instalação no território de 
atividades económicas valorizadoras dos 
recursos locais 

• Melhoria da oferta da economia de 
proximidade  

Ficha 2 – Atratividade Territorial 

 

Critérios 

• O projeto implica atores do privado 
• Contribuição para a imagem ou 

notoriedade do território 
 

Ficha 3 – Acompanhamento dos 
Atores 

 

Critérios 

• Contribuição para a instalação de 
atividades económicas ou criação de 
emprego valorizando os recursos locais  

• Contribuição para a criação de ligação 
entre atores económicos de diferentes 
setores 

Ficha 4 – Alternativas 
Económicas 
 

Critérios 

• O projeto permite criar ou manter o 
emprego local 

• O projeto ambiciona uma produção ou 
uma distribuição local dos seus bens ou 
das suas prestações 

Ficha 5 – Atividades e Fileiras 

 

Critérios 

• O projeto permite criar ou manter o 
emprego local 

• O projeto prevê a transmissão ou 
aquisição de novas competências 
profissionais 

Social 

 

Critérios 

• Projetos que dizem respeito à população 
ou têm em conta as suas necessidades 

• Projetos que têm em conta os públicos-
alvo prioritários 

• Projetos visando o empreendedorismo 
jovem ou as empresas jovens 

 

 


