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CICLO EMPREENDEDOR 

MERCADO 

Oportunidade 

Negócio 



EMPREENDER EM REDE 

Objectivos do Projecto 

 

 Aproveitar todo o potencial empreendedor 

local, garantindo apoio integral ao 

empreendedorismo emergente e à criação de 

empresas e auto-emprego, independentemente 

da tipologia de projecto empresarial . 

 

 Potenciar resultados, recorrendo à rede local 

de agentes facilitadores. 

 



METODOLOGIA GLOCAL  

Serviços  

Complementares 

 

SIM 

Redes de Cooperação 

Serviços de Incubação 

Apadrinhamento 

Mentoria 

Plano de Negócios,  
Estudo de Viabilidade e  

Montagem operação 
de financiamento 

Ateliers de ideias 

FIE 

Formação-acção 

Banca Externa 

Banca Interna 

Consultoria de Arranque 

Consultoria de 

consolidação 

Mercado  

de ideias 

Galeria de  

Negócios 

Divulgação/Sensibilização 

Informação e orientação 

Mapeamento  de 

oportunidades 

(e equipamentos) 
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EMPREENDER EM REDE 

Compromisso: 

 

 Apoio em todas as fases críticas do ciclo 

empreendedor. 

 

 Espaço de Serviço: centro de recursos para o 

empreendedor e para o facilitador. 



EMPREENDER EM REDE 

Compromisso: 

 

 Mapeamento de oportunidades de negócio – 

procura de robustecimento e de elementos 

diferenciadores nos projectos 

 

 Mapeamento de equipamentos partilháveis 

para mitigação de risco 

 



O EMPREENDEDOR 

 

Factores de personalidade 
Factores de motivação 

O que deseja / pretende? 

•Gosto em trabalhar 

•Autoconfiança   

•Concretizador  

•Sabe o que quer  

•Tem ideias e sonhos 

•Ser bem sucedido 

•Toma decisões   

•Assume riscos  

• Resistente 

• Sociabilidade 

• Capacidade de 

negociação 

• Opiniões 

reconhecidas  

• Inspirador - 

convincente 

• Espírito de iniciativa  

• Organizador 

• Saúde e energia 

• liberdade de actividade 

• ser chefe de si próprio 

• Concretizar ideias / inovação 

• obter posição social 

• Testar-se 

• comandar e motivar outros 

• continuar tradição familiar 

• seguir o exemplo de alguém 

• ser mais respeitado  

• obter rendimento 

• “safar-se” 



IDENTIFICAR IDEIAS DE NEGÓCIO 

 Identificação de necessidades não satisfeitas - conceber 

produtos para clientes disponíveis 

 Observação de deficiências que justifiquem alterações (design, 

embalagem, serviço ao cliente, preço,  atributos, .) ou um novo 

negócio - melhorar em relação ao que existe no mercado; 

 Observação de tendências / alterações de mercado (a nível 

local, regional, nacional ou internacional em ( padrões de consumo, 

gostos e preferências, …),  

 Experiência profissional - iniciar o negócio ligado à actividade que 

desenvolveu. 

 Procura de novas aplicações / usos alternativos para bens que 

já existem 



IDENTIFICAR IDEIAS DE NEGÓCIO 

 A partir de hobbies - Identificar necessidades não satisfeitas 

(oportunidades) 

 Imitação do sucesso de outros - introduzindo  diferenciação e 

vantagem competitiva (benchmark, internet) 

 Conhecimento de mercado a partir dos canais de distribuição - 

de produtos e serviços e características desejados pelo consumidor, 

incluindo design, tamanho, etc.) 

 Novas Normas e Regulamentações - responder com 

produtos/serviços a necessidades das organizações. 
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