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Estes empreendedores
querem mudar o
mundo
Sonhadores, ‘facilitadores’ de qualidade de vida para faixas da população
muitas vezes esquecidas, apaixonados pela missão e crentes de que o
impossível é, muitas vezes, alcançável. São estes os traços que desenham
o perfil dos empreendedores sociais nacionais, homens e mulheres de
negócios que têm todos a mesma meta: mudar o mundo.
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Frederico Fezas Vital,
Chief Executive Dreamer
da Terra dos Sonhos

47

EMPREENDEDORISMO
Empreendedorismo Social

A Economia Social é um tema com cada vez mais peso na
sociedade portuguesa, mas que ainda que não é completamente compreendido por todos. O Empreendedorismo
Social, em particular, é dos que nos últimos tempos mais
tem sido mote de páginas de jornais e revistas mas, ainda
assim, continuamos a franzir o sobrolho em jeito de interrogação e até desconfiança. Para chegar a um entendimento, falámos com empreendedores que todos os dias dão a
cara por causas sociais, forças inspiradoras que, na maioria
dos casos, largaram a vida que conheciam em prol dos outros e de um negócio social.

Tornar o impossível possível
Frederico Fezas Vital, Chief Executive Dreamer (CEO) da
Terra dos Sonhos, como gosta de se intitular, tem uma dessas
histórias, uma que se caracteriza, em particular, pela capacidade que teve de dar um salto para o desconhecido e largar
uma vida de “reconhecimento” e “gratificação financeira”.
“Tinha já feito muitas coisas: tinha sido advogado, tinha
trabalhado num banco, tinha sido empreendedor ‘comercial’, criei cinco, seis empresas, já nem sei bem quantas, em
ramos diferentes, numa espécie de busca incessante pela
minha gratificação, satisfação e realização a vários níveis.
Passou pela recompensa financeira, pelo reconhecimento,
pela sensação de cumprimento, todas essas coisas que eu
acho que todos nós como seres humanos procuramos…

Unidade de Cuidados
Intensivos na Casa dos
Sonhos em Lisboa
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Cheguei a um ponto da minha vida, aos 34 anos, em que
tinha tido já várias experiências, falhanços e erros, que
foram muito importantes, mas não estava ainda completamente satisfeito, realizado e feliz. Foi nessa altura que
decidi, também por ocasião de um acontecimento ‘chato’
na minha vida, criar um projeto que de alguma forma me
trouxesse um benefício não orientado para mim próprio,
mas um benefício para outros, na expectativa de que isso
também pudesse criar um espaço de gratificação e de realização dentro de mim. E isso foi de facto o que acabou por
acontecer”, conta-nos.
Procurou, analisou e percebeu que podia ter um contributo maior no mundo, na sociedade. Esse contributo acabou
por acontecer numa área que se relacionava com as suas
crenças. “A minha maior crença, que vinha já de há muito tempo, residia em duas premissas. A primeira é que os
maiores bloqueios à concretização dos nossos objetivos de
vida não são externos a nós, são internos. Dependem muito dos nossos medos, da nossa visão sobre a vida, daquilo
que nós ao olhar para determinada situação vemos, possibilidade ou impossibilidade. A segunda é que nós, de facto,
somos capazes de muito mais do que aquilo que na maior
parte das vezes acreditamos.”
Baseado nestas duas crenças, Frederico começou a procurar modelos de projetos sociais internacionais. O seu teria
o objetivo de, de uma forma disruptiva, tornar evidente

para as famílias e crianças que atravessam situações de
doença crónica ou de risco que aquilo que parece impossível, não é.
O modelo da Terra dos Sonhos pretende alterar crenças e
convicções e com isso aumentar possibilidades de realização
na vida das pessoas, independentemente das circunstâncias.
“Adaptei os vários modelos que vi e introduzi um fator, que
eu acho fundamental, que é o fator surpresa, e insisti muito
para que o modelo fizesse toda uma surpresa à criança até ao
dia da concretização do sonho. Quis que o processo de descoberta fosse o mais intensivo possível”, revela.
A Terra dos Sonhos não se interessa apenas pelo que a
criança deseja, procura saber quem ela é, quais são as características e os traços de personalidade, os traços e características da família, como é que a família influi na criança,
tudo isto para poder desenhar a experiência com a melhor
informação possível. Oito anos depois da criação, foram
realizados 590 sonhos, sonhos que serviram também para
que a equipa de ‘realizadores de sonhos’ descobrisse que
“o impacto emocional e anímico desta ação era fortíssimo,
mas só em raros casos era transformador para o futuro, no
sentido de alterar a visão e as crenças. Aí percebi que o trabalho da Terra dos Sonhos deveria ser mais profundo, deveria capacitar estes núcleos familiares com instrumentos
que pudessem perdurar no tempo, para que eles próprios
possam aprender e gerir a sua felicidade. Nesse sentido, a

"O empreendedorismo social passa muito por
isso, por percebermos que a sustentabilidade
para nós deve ser entendida não do ponto de
vista da angariação de fundos, mas do ponto
de vista de perceber onde é que estamos a
gerar valor e como é que esse valor pode ser
convertido em sustentabilidade financeira.”
Frederico Fezas Vital

Terra dos Sonhos não é o portador ou o provedor da felicidade, mas sim o facilitador dos instrumentos necessários para que se viva melhor com aquilo que se tem e com
aqueles que nos rodeiam”, explica Frederico.
Depois de toda esta análise, a associação decidiu criar a
Unidade de Cuidados Intensivos de Felicidade (UCIF),
na Casa dos Sonhos, em Lisboa, um modelo apoiado pela
Fundação EDP. A unidade dá vida a programas que variam
entre seis semanas e três meses e que arrancaram com o

Frederico Cruzeiro da Costa,
fundador da Agência de
Empreendedores Sociais.
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“Eu nunca pensei, ‘agora vou ser empreendedor
social’, eu nem sabia o que isso era, por isso,
o que saiu foi toda uma consequência de um
trabalho feito com a minha competência, muita
paixão e com a crença de que se pode fazer
algo pelos outros. "
Miguel Neiva

público das crianças a quem já foram realizados sonhos. “A
verdadeira diferença é que não é uma intervenção centrada só na criança, mas sim uma intervenção que trabalha
todo o núcleo familiar, nomeadamente uma parte na qual
muitas vezes não se pensa, que são os irmãos que não estão doentes. A doença física, obviamente está nas crianças
e jovens, mas a doença psicológica e emocional principal
está nos pais, como é normal, porque estamos a falar de
situações de grande choque, angústias e medos que afetam psicologicamente no dia-a-dia, financeiramente, nos
relacionamentos dentro do casal, são inúmeros os casos de
depressão, de quebra de relação conjugal que depois acabam por ‘contagiar’ a criança.”
A unidade trabalha quatro áreas de um indicador fundamental para a Terra dos Sonhos: a qualidade de vida. Este
indicador tem na base quatro pilares de intervenção: a área
da gestão das emoções, a área da gestão da mudança, a área
da autoestima e da autoimagem e a comunicação positiva.
Mas como é que se garante a sustentabilidade de tudo isto
quando o foco está no impacto social e não nas receitas?
“Desenhámos formatos abertos ao público em geral, particulares, empresas, escolas, adaptados aos tais quatro pilares. Para além disso, vamos rentabilizar o espaço da Casa
dos Sonhos, um espaço recentemente inaugurado e que
visa também transmitir sentimentos e emoções positivas.
É um espaço que eu tenho a certeza que vai ser apetecido
por muitas pessoas, e por isso desenhámos formatos como
campos de férias, festas de aniversário… O empreendedorismo social passa muito por isso, por percebermos que a
sustentabilidade para nós deve ser entendida não do ponto de vista da angariação de fundos, mas do ponto de vista
de perceber onde é que estamos a gerar valor e como é que
esse valor pode ser convertido em sustentabilidade financeira, isto numa análise mais económica.”
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Em Portugal ainda existe um longo caminho a percorrer
para que o público em geral entenda este tipo de organização como um negócio. “Quando se fala de negócio social
existe uma grande confusão, porque a palavra negócio é
tipicamente associada a algo lucrativo e, portanto, as pessoas não entendem como funciona um negócio social. Os
conceitos acabam por ser sempre gavetas, mas a minha visão é que o empreendedorismo social se diferencia do empreendedorismo ‘comercial’ sobretudo pelo foco, o drive e
a motivação”, explica-nos o CEO da Terra dos Sonhos.
São também alguns desses valores que Frederico acredita que o setor privado poderia ir buscar ao terceiro setor.
“[As empresas] Podem aprender a lembrar-se da paixão.
Tipicamente, os empreendedores sociais são muito apaixonados porque estão muito próximos do problema e eu
acho que, muitas vezes, quer o setor privado quer o setor
público estão longe dos problemas, estão virados para outro lado. Isso é uma coisa que aprendi acerca da realidade:
nós só vemos a realidade que está à nossa frente. Se nos virarmos para trás, está todo um novo mundo por descobrir
e eu acho que é só mesmo uma questão de foco. Por isso, eu
acho que os empreendedores sociais pela sua experiência
podem dar inspiração.”
“Há uma abertura cada vez maior a este tema”, acredita
Frederico Fezas Vital, mas será que os portugueses já entenderam que uma organização social, sem fins lucrativos,
não vive exclusivamente de donativos e voluntariado? O
criador da Terra dos Sonhos acredita que sim e acha até
que “querem que isso aconteça. Vejo de forma crescente
aparecerem grandes empresas de capacitação no terceiro
setor. A grande verdade é que o setor social precisa de uma
renovação e de uma mudança de foco e de um paradigma
de atuação, porque nós vimos de um sistema que era, sobretudo, assistencialista, que é necessário em certas áreas
e continua a ser, do meu ponto de vista, portanto tem o
seu lugar, mas não podemos ser todos assistencialistas,
não podemos todos viver numa lógica de dependência da
generosidade e da ‘obrigação’ social do Estado.”

Incluir sem descriminar
O ColorADD, um dos melhores exemplos nacionais em Empreendedorismo Social, nasceu com outra missão e sem
pretensão de ser aquilo em que acabou por se tornar. Miguel Neiva, designer do Porto, é o responsável pela criação
do código de identificação de cores para daltónicos que é
falado em todo o mundo e que tem sido responsável pela
devolução da qualidade de vida a milhões de pessoas.
Mas na verdade Miguel não se considera um empreendedor social e acredita que “deveríamos todos ser social-

Miguel Neiva,
designer do Porto, responsável
pela criação do ColorADD, um
código para daltónicos

mente empreendedores, não empreendedores sociais. Se
fizermos todos um bocadinho pela sociedade, certamente
que vamos deixar de lamentar a falta de ações, porque vamos fazer parte da solução, e se esse bocadinho que nós
fizermos for repartido por 10 milhões dá pouco a cada um
e certamente que a sociedade vai funcionar melhor. Isto
devia fazer parte dos valores que nos ensinam.”
“Eu nunca pensei, ‘agora vou ser empreendedor social’, eu
nem sabia o que isso era, por isso, o que saiu foi toda uma
consequência de um trabalho feito com a minha competência, muita paixão e com a crença de que se pode fazer
algo pelos outros. Isso, este projeto ensinou-me: somos
mais competentes se fizermos as coisas pelos outros. Toda
a questão social veio como consequência natural da dedicação, da paixão, do prazer de fazer as coisas pela sociedade, o que é muito gratificante, porque acabei por criar
uma equipa que trabalha diariamente nisto, somos já cinco pessoas”, explica.
Mas porquê criar um código de identificação de cores para
daltónicos se Miguel nem sequer é daltónico? “Se eu fosse
daltónico teria apenas um dos vários tipos de daltonismo,
por isso, se quisesse criar uma solução para eu me conseguir integrar melhor na sociedade ia fazer algo de acordo
com as minhas necessidades, por exemplo, confusão entre verdes e vermelhos, e esquecia os amarelos e os azuis

e essa solução seria ‘curta’. Por não ser daltónico, tive que
perceber como é que todos os daltónicos veem, que diferentes tipos de daltonismo há e encontrar uma resposta
que servisse a todos.”
Para Miguel Neiva, o empreendedorismo social acabou
por ser uma sequência natural do projeto, uma ideia de
design que Miguel sabia que poderia ter “um contributo
do ponto de vista social.”
“A questão dos daltónicos surge porque não havia nada e
eu sentia que a cor era uma coisa importante do ponto de
vista da identificação, do ponto de vista racional, porque
não tem a ver com a questão emocional da interpretação
da cor, porque essa é muito subjetiva, mas sim a cor como
veículo de comunicação. Quando percebi que nada existia, estranhei. Estranhei porque se conseguimos arranjar
forma de ir à lua, porque é que nunca se pensou nos daltónicos? Não é uma percentagem desprezável da população:
são 350 milhões de pessoas!”
Mas para fazer algo, teria que ser mais que um projeto académico, daqueles que ficam “enfiados numa biblioteca”.
E acabou por ser. Baseou-se nas cores primárias, conhecimento adquirido por qualquer pessoa na escola, e depois
de muita investigação e estudo de soluções técnicas e de
formas de aprendizagem, processo que levou oito anos,
nascia o ColorADD, ferramenta gratuita, com um “design
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entendido por todos, com apenas três símbolos, para facilitar o processo de aprendizagem.”
E apesar de a ideia ser ajudar os daltónicos, o designer do
Porto não queria que isso ficasse ‘marcado’. “Para o daltónico seria um constrangimento grande sentir ‘Epa, lá tenho eu que recorrer à ajuda das cores’. Se temos uma limitação que não é visível, isso traz naturalmente uma série
de constrangimentos, de juízos de valor depreciativos que
a sociedade faz por alguém que veste errado, faz errado,
tudo numa questão de orientação pela cor…era pesado”,
explica.
Toda a dimensão que o projeto ganhou depois de ter sido
tornado público foi inesperada. Foi reconhecido pelas Nações Unidas, pela Presidência da República, pela Ashoka e,
acima de tudo, pela sociedade.
“Hoje, o projeto tem uma ambição grande muito legítima
e perfeitamente possível. Se há 350 milhões de pessoas no
mundo que não veem as cores e nós não sabemos quem
eles são, é impossível chegar a eles, a não ser que se consiga
chegar a 7 biliões de pessoas. Se levares o código a 7 biliões
de pessoas, certamente vais ajudar esses 350 milhões.”
O ColorADD está presente nos mais diversos âmbitos em

todo o mundo. Nos lápis de cor da Viarco, nos exames nacionais e em manuais escolares, em consultoras financeiras, na Caixa Geral de Depósitos, em hospitais, nos transportes públicos, nas tintas da CIN, nas embalagens do
Continente e nas etiquetas da Zippy e em países como Holanda, Estados Unidos da América, Alemanha, Espanha,
Reino Unido, Canadá, Bélgica e França.
Mas se estamos a falar de um código que tem custo zero
para os daltónicos, como é que sobrevive Miguel e a sua
equipa? Como vive o projeto que todos os anos cresce mais
e mais?
“Quando eu percebi o impacto que o código podia ter no
mundo e nos daltónicos, entendi que tinha que o levar a
algum lado e precisava de garantir a sustentabilidade financeira para poder dedicar-me a isto e para poder ter pessoas
dedicadas a isto. O que pensei, juntamente com uma equipa de malta competente noutras áreas que não a minha,
foi criar um modelo, que se existisse cá em Portugal um
modelo de ‘empresa social’ seria certamente isso. Criámos
um modelo de licenciamento. Vendemos licenças, isto de
forma crua. Na realidade, damos qualidade de vida. O que
fazemos é o licenciamento do código a empresas e outras

JOVENS PORTUGUESAS LANÇAM PROJETO DE ARQUITETURA HUMANITÁRIA
Foi um dos dez finalistas da edição 2015 do Prémio

Como nasceu o Cross Hands Architecture?

Nacional das Indústrias Criativas e nasceu pelas mãos

Este projeto nasceu de uma vontade que já existia, desde os tempos de fa-

de duas jovens arquitetas, Ângela Pinto e Joana Lacerda.

culdade, em dar resposta através da arquitetura a algumas realidades do
mundo atual que mais nos descontentam, como a pobreza, as guerras, as

O Cross Hands Architecture é um atelier de arquitetura

catástrofes naturais... Assim, após terminado o nosso percurso académico,

humanitário e a NEGÓCIOS & FRANCHISING quis saber

lançamo-nos ao desafio de frequentar o curso intensivo “Designing Emer-

mais sobre ele.

gency Shelters”. Este curso permitiu-nos fazer um projeto (em parceria com
a arquiteta Carla Pereira) de abrigos para os refugiados sírios e obter o primeiro prémio de um concurso internacional, tendo sido apresentado na Sede
das Nações Unidas em Nova Iorque, no passado mês de dezembro. Toda a
repercussão e os contactos que daí surgiram trouxeram-nos a confirmação
do valor da nossa ideia e assim surgiu o Cross Hands Architecture.
Em que consiste e quais são os eixos de atuação?
Este projeto assume-se como uma marca portuguesa que trabalha em parceria com empresas que detenham responsabilidade social e com as mais
importantes Organizações Humanitárias. Tudo foi pensado para responder a
uma lógica transversal do mercado a vários níveis pois, em primeira instância,
pretendemos fomentar a consciência para estes problemas globais entre os

Joana Lacerda
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Ângela Pinto

cidadãos portugueses, através de parcerias com marcas que se queiram as-

organizações que tenham nos seus suportes e nos seus produtos e veículos de comunicação a cor como um fator determinante de identificação, determinação ou escolha”, revela.
O código não é exclusivo para nenhuma das empresas que
compre o seu licenciamento, uma vez que o objectivo é
chegar ao maior número de pessoas possível, mas o licenciamento tem na sua génese o facto de ser “barato” e “ajustado à dimensão e faturação das empresas”. “Apresentamos uma tabela que tem escalões e são as empresas que se
posicionam. Como é barato, nenhuma vai dizer que está
no escalão acima ou abaixo, não se perde tempo a discutir
um orçamento. Eu acho que é acessível e justo para todos.”
Com as autarquias, com quem o ColorADD também trabalha ao nível do urbanismo, mobilidade e cultura, o modelo é semelhante. “Aí já não é indexado com a faturação,
mas com a população. É legítimo que Lisboa pague uma
coisa e que Abrantes pague outra coisa”, acredita.
O impacto para as empresas que investem no código também é relevante e, segundo Miguel Neiva, “as empresas
que usam o código estão a ganhar dinheiro, mas também
reconhecimento ao nível da responsabilidade social. Por
exemplo, a Zippy, e isto são dados da própria empresa, só

No fundo, o projeto passa por encontrar
soluções, através da arquitetura, que
respondam rápida e eficazmente a problemas
de ordem emergente, como o sofrimento das
vítimas de catástrofes, guerras ou pobreza,
combatendo a falta de habitação.
Joana Lacerda e Ângela Pinto

no mercado espanhol, quando lançou a campanha para
comunicar que utilizava o ColorADD, gerou em 15 dias
todo um volume de notícias relacionadas na imprensa que
equivaleu a um investimento que não tiveram que fazer
de cerca de 250 mil euros.”
Para além disso, “não existe apenas um retorno do ponto de vista da comunicação dessa responsabilidade social,

sociar a esta ideia, e garantir que o utilizador final serão sempre as comu-

segundo uma lógica tripartida: economicamente viável, ambientalmente cor-

nidades mais carenciadas. Acima de tudo entendemos este projeto como

reto e socialmente justo.

uma rede que envolve cidadãos e empresas numa mudança efetiva das
realidades mais emergentes. No fundo, o projeto passa por encontrar

Consideram-se empreendedoras sociais?

soluções, através da arquitetura, que respondam rápida e eficazmente

Acima de tudo consideramo-nos pessoas que detêm as competências e a

a problemas de ordem emergente, como o sofrimento das vítimas de

paixão necessárias para criar valor na vida de outros, é este o objetivo que nos

catástrofes, guerras ou pobreza, combatendo a falta de habitação.

move pessoal e profissionalmente, talvez por isso possamos ser chamadas
de empreendedoras sociais. Enquanto arquitetas com uma ideia inovadora

Tendo em conta que é um projeto humanitário, como pensam garan-

que resolve problemas sociais existentes, sentimos necessidade em procurar

tir a sustentabilidade do negócio?

conhecimentos junto da área do empreendedorismo e encontrar entidades

Embora tenha um fim social, este projeto é para nós um negócio que

capazes de nos orientar. Participámos no concurso Acredita Portugal, na ca-

encaramos com seriedade. Atua diretamente na procura de respostas

tegoria de Empreendedorismo Social, e o nosso projeto ficou nos 150 semifi-

para problemas que infelizmente são cada vez mais constantes e que,

nalistas, entre 18 702 candidaturas. Depois fomos uma dos 10 finalistas da 7ª

por isso, constituem um mercado em expansão, que carece de respos-

edição do Prémio Nacional das Indústrias Criativas...tudo isto nos leva a crer

tas. Para garantir a sustentabilidade do mesmo, criámos uma lógica de

que estamos no bom caminho para sermos empreendedoras sociais.

negócio que passa por dar um uso temporário aos nossos abrigos aqui
em Portugal, alugando os mesmos para comunicação de marcas, por

Quando poderemos ver esta vossa ideia em ação?

exemplo, garantindo que as mesmas cumprem a sua responsabilida-

Muito em breve! Estamos neste momento a elaborar o nosso plano de ne-

de social e que no fim estes são enviados e implementados junto das

gócio e a criar uma boa rede de parceiros que nos permita implementar e

comunidades desfavorecidas. O Cross Hands Architecture sustenta-se

financiar este projeto.
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mas também uma valorização dos produtos face aos outros. Os outros acabam por vir atrás. O que nós queremos
é que sejam as empresas a transportar e a comunicar isto,
porque eles ficam bem na fotografia, porque conhecem o
seu público, sabem como comunicar. Se conseguirmos pôr
as pessoas todas a contribuírem para o lado do bem, será
também rentável para eles.”
Mais recentemente, o ColorADD passou a ter também um
projecto educacional e social cujo objectivo é dar o código às escolas e sensibilizar a comunidade escolar para o
daltonismo. “Fazemos uma série de ações nas escolas. Em
Portugal, já fizemos em 130 escolas, já chegámos a 30 mil
miúdos e essas ações consistem na sensibilização, não só
das crianças, mas também dos professores e encarregados

"A sustentabilidade da empresa social tem
sido “trabalhada com algumas instituições de
referência nacionais e internacionais, como
a Universidade do Porto ou a Startup Braga,
em programa de formação, aceleração e préaceleração à medida."
Inês Santos Silva

de educação, para que há miúdos que veem de forma diferente. Fazemos rastreios do daltonismo às crianças todas
dos terceiros e quartos anos do primeiro ciclo com óticas
locais que se disponibilizem para ir fazer o rastreio, fazemos medição de impacto e damos a todos os miúdos que
passam pelo rastreio um kit com uma mochila, uma caixa
de lápis da Viarco e um livros para eles desenharem.”
Todo este trabalho valeu ao empreendedor do Porto o reconhecimento nacional e internacional como um dos inovadores sociais que mais impacto já conseguiu gerar. Foi
o único português convidado para ser fellow da Ashoka, a
maior organização de empreendedores sociais do mundo.
E com tão bons empreendedores sociais no país, já toda a
gente entendeu, afinal, o que é isso do empreendedorismo
social? “Estamos muito à frente de outros países relativamente à visão do empreendedorismo social ou daquilo que
é o trabalho socialmente responsável, mas ainda não estamos é todos muito à frente. A família começa a ser maior,
mas ainda é muito pequena. Estamos a viver uma mudança
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de paradigma, a sociedade está a perceber que na realidade
temos que nos preocupar com as pessoas. Se o ColorADD
tivesse nascido há 20 anos atrás de certeza que havia alguém que chegava ao pé de mim e dizia ‘Eu compro-te isso’
e o projeto estava metido numa gaveta. Ninguém ia ligar.
Hoje as pessoas já são sensíveis a isto”, defende.
É possível fazer dinheiro com projectos sociais? O criador
do ColorADD não vê porque não: “se há muitos sacanas a
ganhar dinheiro a fazer o mal, é perfeitamente legítimo
que se possa ganhar dinheiro a fazer o bem, e no dia em
que se ganhar dinheiro a fazer o bem, tu vais ter os melhores do mundo do lado do bem. É tão fácil!”

Piratas que ensinam a ‘fazer negócio’
A norte do país conta-se ainda outro projecto de empreendedorismo social que tem vindo a dar cartas. Criado em
2011 por um grupo de jovens empreendedores cheios de
ideias, o Startup Pirates tem um negócio diferente.
Inês Santos Silva, co-fundadora da organização, conta
que o objetivo era “promover o empreendedorismo entre
os jovens universitários e recém-licenciados. Na altura, o
empreendedorismo em Portugal estava a dar os primeiros
passos e nós, os cinco fundadores, sentimos necessidade
de criar um programa formativo, muito prático, que abordasse as temáticas mais relevantes para um empreendedor que esteja a criar uma empresa pela primeira vez.”
Foi assim que nasceu o Startup Pirates, um programa de
pré-aceleração de oito dias que ajuda pessoas com ideias
de negócio ou pessoas com vontade de serem empreendedoras a dar os primeiros passos. Passo a passo, o programa
nacional iniciou o processo de internacionalização e hoje
realiza já mais de 50 programas em 31 cidades (18 países)
espalhadas pelo mundo.
“Nós atuamos essencialmente na área da formação, com
uma abordagem muito prática e muito direcionada para
o mercado. Para além disso, temos uma abordagem muito ligada à comunidade, desenvolvendo várias atividades
para promover o ecossistema de empreendedorismo local,
nacional e internacional”, conta Inês, uma das criadoras da
ideia que já apoiou mais de 1000 empreendedores de mais
de 20 nacionalidades diferentes.
A sustentabilidade da empresa social tem sido “trabalhada
com algumas instituições de referência nacionais e internacionais, como a Universidade do Porto ou a Startup Braga, em programa de formação, aceleração e pré-aceleração
à medida. A nossa sustentabilidade vem da consultoria
paralela que fazemos à parte do Startup Pirates”, explica.
Essa sustentabilidade tão procurada pelas empresas do
terceiro sector é a razão pela qual os criadores do Startup
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Sessão de formação
da Startup Pirates

Pirates acreditam que existe concorrência no seio das empresas sociais. “Muitas vezes a concorrência não está necessariamente ao nível dos “clientes”, mas sim ao nível de
recursos financeiros e humanos disponíveis. Mas mesmo
neste setor, a concorrência torna as organizações mais eficazes e eficientes”, acredita Inês Santos Silva.
Isso é uma das coisas que faz falta que se entenda sobre o
empreendedorismo social. Isso e também que “não podemos confundir empresas sociais com organizações sem
fins lucrativos. Efetivamente, em Portugal, a maior parte
das organizações que temos dependem de apoios do Estado, donativos e voluntariado. Muitas destas organizações
irão sempre depender, pois estão a fazer “outsourcing” de
atividades do Estado. No entanto, começam a surgir agora
algumas, onde o Startup Pirates se encaixa, que são totalmente ou quase totalmente independentes de fundos públicos e que realizam uma atividade sustentável enquanto maximizam o impacto social. Esta é uma tendência
crescente em Portugal e na Europa. Os empreendedores
nacionais podem aprender muito com o mundo. Com a
presença do Startup Pirates em mais de 30 cidades, temos
trabalhado de perto com muitos empreendedores. O que
têm em comum? Uma energia e uma vontade de fazer
acontecer enormes. Portugal não é exceção”, indica.

Dar competências com paixão
Frederico Cruzeiro da Costa, fundador da Agência de Empreendedores Sociais, é um dos pioneiros em empreendedorismo social em Portugal. Ser empresário era uma tra-
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dição familiar e algumas das suas primeiras memórias em
ambiente laboral são na empresa de construção civil do
pai, onde aprendeu a gostar de pessoas e, com humildade,
a tratar todos como seus semelhantes.
Mas uma tragédia familiar antecipou a sua entrada no
mundo dos negócios. A morte prematura dos seus pais fez
com que Frederico tivesse que tomar as rédeas não só da
empresa do pai, mas da sua vida, com a ajuda da irmã.
“Os empreendedores sociais têm quase sempre histórias
de alguma situação da sua vida que os fez pensar, refletir
e querer ter um papel na sociedade, no fundo resolver um
problema social. O empreendedorismo social tem um bocadinho a ver com isso: vermos problemas sociais e tentarmos perceber de que forma é que os podemos resolver e
ter um papel ativo na resolução”, conta.
“Todos os homens da minha família, desde o meu trisavô,
eram empresários, e eu nasci já com o ‘bichinho no sangue’. Quando aos 19 anos perdi os meus pais num acidente, vi-me sem a estrutura que conhecia. Só tinha a minha
irmã. Tive que assumir a liderança da empresa do meu
pai.” Foi este momento decisivo, e muitos outros numa
preenchida e diversa carreira profissional que se seguiu,
que fez com que Frederico percebesse que o seu papel na
sociedade poderia ser mais relevante.
A Agência de Empreendedores Sociais foi fundada em
2007, na altura, uma das primeiras organizações em Portugal a surgir com o conceito de ‘empreendedorismo social’. O interesse de Frederico em personal branding, tema
no qual acabou por se tornar especialista em Portugal devi-

do à colaboração com várias publicações e outras empresas
e projetos por que passou serviu de mote para a agência.
“É aí que surgem as primeiras ideias para a Agência de Empreendedores Sociais, que seria uma empresa com várias
unidades de negócio. Percebi que a ideia de criar uma empresa social era mesmo o caminho.”
O modelo parece simples, mas envolveu um longo processo criativo e bater a muitas portas: trabalhar as competências de pessoas desempregadas ou à procura de uma oportunidade de trabalho e ajudá-las a terem lugar no mercado
de trabalho, trabalhando fatores como a autoestima, as
competências sociais, o saber ser e o saber estar.
A partir desse modelo nasce aquele que é o projecto mais
relevante desta empresa social: a Fábrica do Empreendedor
Social. Uma na Adroana, em Cascais, outra em Marvila, e
outra na Mouraria, ambas em Lisboa. Todas com o mesmo
objetivo. Um serviço de atendimento à comunidade, gratuito, onde se desenvolvem sessões de coaching com vista
à criação de micro-negócios na zona, a apoiar desempregados, facilitando-lhes a integração no mercado de trabalho
através de uma metodologia apoiada no marketing pessoal, e com a meta de construir respostas adequadas para o
desenvolvimento das comunidades onde estão inseridas.
“Temos uma metodologia de emprego apoiado em que no

O que nós queremos de facto é que as pessoas
encontrem o seu projeto de vida, seja através
da metodologia de personal branding e
marketing pessoal, que é a nossa base, seja
através das parcerias com as empresas e em
perceber aquilo que elas necessitam e arranjar
as pessoas certas.”
Frederico Cruzeiro da Costa

fundo apoiamos as pessoas nesses 4/5 meses em que estão
connosco. O ‘Desmarca-te’, por exemplo, é uma formação
em contexto de trabalho, em que os formandos vão três meses para uma organização de acordo com os seus sonhos e expectativas. No final é muito bom ver que muitas das pessoas
que fazem o programa ficam a trabalhar na empresa onde
fizeram o programa”, conta Frederico Cruzeiro da Costa.
“Hoje somos 12 pessoas. No terceiro setor é muito impor-

tante trabalhar com pessoas que têm uma verdadeira paixão por aquilo que estão a fazer. Nesta área as pessoas são
remuneradas, mas alguma parte do trabalho acaba por ser
quase voluntariado, e por isso é preciso ter uma entrega
muito grande. Tem que se encontrar as pessoas certas,
porque não se ganha tão bem como numa empresa ‘normal’. Se não houver essa paixão, essa forma de estar ao serviço do outro, é mais difícil”, revela.
Brevemente, também o Cacém e Oeiras deverão receber
uma Fábrica do Empreendedor, mas o sonho do fundador
da Agência de Empreendedores Sociais é ter um total de “10
Fábricas do Empreendedor em bairros sociais. O meu objetivo é ter o maior impacto social possível, porque quanto
mais estas fábricas abrem, mais próximos estamos da comunidade. O que nós queremos de facto é que as pessoas
encontrem o seu projeto de vida, seja através da metodologia de personal branding e marketing pessoal, que é a nossa
base, seja através das parcerias com as empresas e em perceber aquilo que elas necessitam e arranjar as pessoas certas.”
Frederico não esconde que o seu projecto ainda vive muito apoiado em fundos comunitários, parcerias com autarquias e patrocinadores, mas o desafio da sustentabilidade,
apesar de “difícil, é um dos nossos objetivos”.
“O nosso maior custo são os recursos humanos, porque
nós trabalhamos com psicólogos, economistas, gestores, e
isso é o maior custo. Cada vez mais, o terceiro setor é um
setor que dá emprego a muitas pessoas, que gera valor, receitas… De facto geramos receitas. Não distribuímos os excedentes, mas reinvestimos na própria organização.”
Mas como pretendem um dia ser totalmente sustentáveis
e obter o seu próprio financiamento? “Gostava que a Fábrica do Empreendedor um dia pudesse vir a ser um Franchising Social e que possa ser replicada para ter maior impacto social. E quando falamos de um Franchising Social
estamos a falar de um conceito cujo objetivo não é ganhar
dinheiro, mas sim maximizar o impacto social do projeto.
Esse é um objetivo para o futuro, mas ainda existe muito
trabalho pela frente, nomeadamente ao nível da metodologia, estruturar, organizar e ter regras bem definidas para
que um dia consigamos avançar. O meu grande objetivo
seria um dia ter a nossa equipa a dar formação para outros
técnicos que estão noutros territórios para replicarem o
modelo e o conceito”, revela.
De facto, cada vez mais se fala de empresas sociais, e cada
vez há mais interessados no empreendedorismo social,
“mas é preciso construir as condições para que estas possam funcionar, porque às vezes também é preciso competir em mercados abertos com outras empresas. Para ter um
negócio social também é preciso ser muito competitivo,
porque quem vem aqui procurar ajuda também pode ir à
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associação do lado. O problema é que as empresas sociais
muitas vezes estão focadas na pessoa, e esquecem-se dessa
parte de um negócio, e às vezes a própria estrutura da organização também ainda não permite isto.”
Quanto às aprendizagens que se podem retirar de uma empresa social e transportar para os setores público e privado,
Frederico Cruzeiro da Costa acredita que é, sobretudo, “a
forma de estar apaixonada, voluntária, com a entrega que
as pessoas que trabalham nesta área têm, ao acreditarem
que vão mudar o mundo. Há muita gente nesta área obcecada em deixar uma marca e em ajudar as pessoas. Acho
que é preciso pegar nesta energia construtiva e disruptiva
e aplicar na forma de estar das empresas. Mais do que mudar o ecossistema, é preciso mudar o mindset das pessoas
dentro das organizações. O empreendedor não tem que
ser só aquele que cria uma empresa, também é aquele que
muda de empresa e que tem uma postura proativa.”

impacto social, a independência financeira e a viabilidade.
Segundo a Social Enterprise UK, optar por um modelo de
Franchising Social pode permitir às empresas sociais aumentar o impacto social dos seus projetos, garantindo os
benefícios de uma grande organização, como a compra
conjunta, a credibilidade e a comunicação eficaz, e incentivar o empreendedorismo.
Recentemente, a Cáritas Portuguesa lançou um manual
que tem como objetivo ajudar desempregados a criarem o seu próprio negócio. Intitulado “Manual Prático
para a criação de micro negócios e recurso ao crowdfunding”, o documento é mais uma iniciativa do projeto
Cria©tividade. O manual pretende, essencialmente, que
aqueles que o consultam fiquem a perceber os passos de
precisam de dar para criar um negócio.

Franchising Social

A Fundação Inatel, com quem falámos, partiu também desse objetivo e arranjou forma de incentivar a criação do próprio emprego. O Franchising Social acabou por ser a forma
que a organização encontrou para ajudar desempregados
e jovens à procura do primeiro emprego a (re)lançarem-se
no mercado de trabalho.
Rui Calarrão, Diretor de Inovação do Inatel Social, explica que “o Franchising Social pretendia fazer com que as
pessoas desempregadas e os jovens à procura do primeiro emprego pudessem inserir-se de alguma forma na vida
laboral. Estamos a fazer experiências em dois domínios:
na área do Turismo e na área da Restauração porque são
os domínios claros da Fundação Inatel. Nós trabalhamos
desde sempre em Turismo, temos 17 unidades hoteleiras
e temos delegações/lojas de turismo espalhadas por todas
as capitais de distrito. Tínhamos esse know-how evidente
e foi aí que quisemos entrar.”
Na fase de candidaturas para o projeto piloto, a Fundação
Inatel recebeu um total de 132 candidaturas, 64 para a área
do Turismo e 68 para a área da Restauração. “Era nosso objetivo abrir em Lisboa um espaço de Restauração e já abrimos, o projeto Kantina. Em setembro abrimos o mesmo
modelo no Porto. Depois, para além disso, abrimos um espaço de Agência de Viagens em Espinho, porque é um local
onde nós temos mais clientes e onde não tínhamos ainda
nenhuma agência de viagens.”
Em Espinho, por exemplo, o processo foi apoiado pela Câmara Municipal “que nos cedeu o espaço, porque nestes projetos de Franchising Social existe desde logo um aspeto fundamental: o espaço é angariado pela Inatel, normalmente,
sem qualquer custo para o franchisado. A partir daí, os franchisados começam a receber formação, após uma seleção e

Apesar de ser ainda novidade em Portugal, a Cáritas Portuguesa lançou em novembro de 2014 o ‘Guia Metodológico
para Franchising Social’, um output do projeto Cria©tividade,
iniciativa que visa a inclusão social pela via do empreendedorismo e a geração de emprego de forma sustentada.
De acordo com o documento da organização, o Franchising
Social distingue-se do Franchising Comercial, sobretudo,
na forma de medir o sucesso. Na versão social, são avaliados
o crescimento do impacto social, a eficiência em alcançar o

O QUE VALE A ECONOMIA SOCIAL
Em Portugal, o universo de organizações não-governamentais (ONG)
é de mais de 55 000, de acordo com o conceito de referência do Instituto Nacional de Estatística para a Conta Satélite da Economia Social.
O documento, publicado pelo INE em 2010, revelava que o Valor Acrescentado Bruto (VAB) da Economia Social representava 2,8% do VAB
nacional total, “um valor superior a atividades como eletricidade, gás,
vapor e ar frio, agricultura, silvicultura e pesca e ainda agroindústria
e telecomunicações”. No mesmo ano, o setor da Economia Social registava já uma necessidade líquida de financiamento anual de 570,7
milhões de euros.
Para ajudar a responder a essas necessidades de financiamento,
em 2014, foi criado o Laboratório de Investimento Social (LIS), com
o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e da Social Finance UK. O
objetivo? Juntar bons projetos de Empreendedorismo Social com investidores que valorizam o impacto social.
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Fundação Inatel tem já dois modelos
de Franchising Social

entrevistas. Não escondemos que dos projetos que temos
desenvolvido ao nível da Fundação Inatel é um dos projetos
mais difíceis de levar para a frente porque estamos a trabalhar com um grupo que tem a sua instabilidade própria. Se
lhes aparece uma oportunidade de negócio, um emprego,
saem dos processos. Relativamente aos nossos franchisados,
não encontrámos essa dificuldade, e foi na realidade muito
gratificante a experiência”, explica Rui Calarrão.
Para já não serão abertos mais espaços franchisados, pelo
menos “enquanto não tivermos a conclusão de que os três
projetos-piloto que abrimos dão resultado. Não queremos
que as pessoas a quem estamos a querer ajudar não possam
prosperar na vida. Não é esse o objetivo”, revela.
Os candidatos “não necessitam de ter experiência em cada
uma das áreas. Nós não achamos que o já ter trabalhado
nesta área seja o fator mais importante. Para nós o mais importante e determinante é a vontade que encontramos nas
pessoas de levarem para a frente um determinado negócio. É esse o espírito que gostamos de encontrar em quem
se candidata. O já terem ter trabalhado na área podia ser
uma mais-valia, como é em todos os ramos de negócio, mas
quem já trabalhou e não tem vontade própria de singrar
na vida, acaba por não ser uma boa escolha”, defende.
Então mas se é um modelo de Franchising Social os franchisados têm que pagar alguma coisa para poderem abrir
portas? “Os franchisados não pagam renda durante os sete
anos de contrato que existe relativamente a este projeto.
A partir do segundo ano, os franchisados têm um fee pequenos a pagar à Fundação e a quem lhes cedeu o espaço. No que diz respeito à Fundação, esse fee é calculado
consoante o lucro, e só se existir lucro. Em relação a quem
cede o espaço, esse valor não tem a ver com a existência de
lucro ou não, mas ainda assim é um valor pequeno. A partir desse momento, os franchisados vão pagar o custo da
obra e também os custos que têm a ver com o material e o
equipamento que lá é colocado, tudo o resto é a fundação
que disponibiliza”, indica o Diretor de Inovação do Inatel
Social.
“Na realidade não temos royalties evidentes, como num
modelo de Franchising Comercial, onde para além de
royalties são pedidas outras taxas aos franchisados.”
O projeto poderá ter pernas para expandir e “se verificarmos que é modelo rentável, pretendemos abrir espaços
nas várias capitais de distrito e também nas regiões autónomas e ajudar um pouco ao nível do desemprego. Nós
pretendemos que entrem para o mercado de trabalho 114
pessoas, não só franchisados, mas também os trabalhadores dos espaços. Em cada loja de Turismo Inatel teremos
três pessoas. Nos restaurantes, trabalharão cerca de seis/
sete pessoas.”
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